Transitie Ekeren Stuurgroep 7 september
Aanwezig : Sus en Greet, Erik en Zus, Geertje, Erik
Verontschuldigd : Zeno, John en Paulette, Virginie en Raf
1. Soeptuinen :
. 9/11 werkdag ism Soeptuinen : composteren
. evaluatie :
. belangstelling van aanwezigen is sterk gedaald
Sterke start maar zakt weg
Wat is de reden ?
Is er wel interesse/goesting van de deelnemers
. er moet vanuit EVA meer vastgepakt worden. IDA, of iemand anders
moet dit krachtiger vastpakken.
. verstaan de deelnemers wel voldoende de taal ?
. mogelijkheid vanuit Transitie : verderzetten kan als we het kunnen inpassen
in ons programma : hagelkruispark, hof de beuken,
. misschien meer vertrekken vanuit hun kennis/ervaring/knowhow
Aan te vullen met wat John en Paulette zeggen.
2. Hagelkruispark‐project :
. we hebben fundamentele bedenkingen over het voorgestelde contract
Zie bijlage contract met geel gemarkeerde punten die moeten wijzigen
. er zal een gesprek ingepland worden met Ludo en Gerben om dit verder door te spreken.
. Geertje heeft Guy Cotemans aangesproken (wil eens komen spreken), Ginn (wil graag
meewerken)
. verdere planning :
. gesprek met Ludo en Gerben om overeenstemming te krijgen over globaal idee en
contract. (tweede helft september)
. mensen uitnodigen om plan te maken (half oktober)
. voor de winter plantzones klaar maken, kruidenspiraal maken, fruitstruiken zetten
3. Plein Pétillant :
. stockageruimte : vragen aan John en Paulette
. ongeveer 600 euro inkomsten : we betalen eerst Erik L. terug
. planten : morgen provisoir inkuilen in Hof de Beuken
. we willen dit herhalen, binnenkort op de agenda om volgend jaar voor te bereiden
4. Wereldmeerdaagse 4 tot 19 februari 2019
. panelen worden aangepast, vereenvoudiging van de tekst
. volgende keer : bemanning voor brasschaat beginnen vastleggen
. Erik L. geeft de data al door
5. Rozemaaifeest 15/9
. bemanning/bevrouwing van de stand : Erik doet mail om de invulling te regelen

6. Vonken : 26 januari
. Transitie doet mee, geef ons een tent en enkele tafels en stoelen
. we maken iets warm (soep, pannenkoeken, appeltjes, dus vuren (aardgas of elektriciteit, ….)
. wat we gaan maken weten we nog niet, verder af te spreken met WW en EVA.
7. Transitiehub :
. komt volgende keer terug op de vergadering
8. Nieuwsbrief :
. Virginie is niet aanwezig, we pakken dit volgende keer op
9. Varia :
. Dromen van Ekerenaren : volgende vergadering
10. Volgende stuurgroep :
Vrijdag : maandag 8/10 om 20 uur bij Erik en Zus

