Transitie Ekeren stuurgroep 8 oktober 2018
Aanwezig : Sus en Greet, Virginie en Raf, Zus en Erik (bedankt voor de fijne ontvangst), Erik,
Greet heylen als special guest, Geertje (om mee af te sluiten)
Verontschuldigd : John en Paulette, Zeno

1. Nieuwsbrief :
. Virginie verzamelt alle input voor een volgende nieuwsbrief en maakt eerstdaags de
nieuwsbrief op.
2. Hof De Beuken :
. volgende werkdag 13/10 om 9.30 uur
. in november is de werkdag 10 november
. de extra ingeplande werkdagen (9/11 en 14/12) in het kader van Soeptuinen gaan door
3. Soeptuinen :
. 19 oktober gaat Greet/Ellen naar het Arboretum
Greet spreekt met Ellen af voor het parcours.
. voor dit jaar hebben John en Paulette verdere afspraken gemaakt.
. EVA heeft verlenging aangevraagd van het project.
. Transitie Ekeren wil meedoen als de activiteiten van de soeptuinen kunnen ingepast
worden in de werking van Transitie Ekeren. (Hof De Beuken en Hagelkruispark)
4. Hagelkruispark :
. het gesprek met het district was positief en er is een akkoord over de invulling en
aanpak van de eetbare tuin.
. Het aangepaste contract wordt opgemaakt en ter goedkeuring voorgelegd aan de stad
. door de verkiezingen worden de concrete tuinactiviteiten verschoven naar begin volgend
jaar. (de lopende regering mag geen engagementen meer aangaan voor de volgende)
. we willen in november wel een eerste buurtvergadering organiseren om het tuinontwerp
verder in te vullen en een trekkersgroep te organiseren.
Datum : vrijdagavond 23 november als voorkeurdatum , alternatief 30 november
Erik vraagt aan John voor EVA‐zaal.
. en de eerste werkdag volgend jaar maken we er een feest van !
. financiële kant : in principe moet Transitie zelf instaan voor alle kosten. Eventueel kan er
een (werkings)subsidie bij het district of een projectsubsidie bij Stadsmakers worden
aangevraagd. Van zodra we meer zicht hebben op de invulling van de tuin maken we een
begroting op en bekijken we eventueel een subsidie‐aanvraag.
5. Wereldmeerdaagse :
. Erik L. maakt een excel‐lijst met alle data waarop we bevrouwing/bemanning nodig hebben
zodat iedereen kan beginnen invullen wanneer zij/hij aanwezig zal zijn op de stand.
. Erik L. mailt dit door (samen met de link waar het bestand centraal beschikbaar is)
. op de volgende vergadering gaan we dit verder bekijken.
6. Vonken 26 januari :
. Transitie Ekeren zorgt samen met EVA en WW voor de foodstanden
. suggesties : . pannenkoeken met ‘vergeten’ groenten, zoete en zoute pannenkoeken
. gefrituurde dingen (zal vermoedelijk moeilijker zijn)
. soep

. vrijdag 12/10 om 12.30u samenzitten met EVA en WW om verder af te spreken. Greet, Erik
B, eventueel Geertje gaan.

7. Project Ekeren Bruist :
. toelichting bij projectaanvraag Stadsmaker Ekeren Bruist
dit heeft een lokale invulling : Ekeren Bruist
Transitie Ekeren maakt in samenwerking met Ekerse burgers en
verenigingen/district/middenstand een transitieplek in Ekeren
en een bovenlokale invulling :
In samenwerking met andere Vlaamse (Transitie Vlaanderen, Blenders), nationale of
Internationale (Participatory city Londen, Vital Zone Oss NL) partners
ontwikkelen we een draaiboek (en ondersteuningsfuncties) om de opstart van
Lokale transitieplekken te vergemakkelijken en ondersteunen.
Dit zou een taak kunnen zijn die Transitie Vlaanderen op zich neemt.
. er is gedragenheid binnen Transitie Ekeren voor dit project. Maar belangrijk is dat éénieder
volgens de kans heeft om volgens eigen goesting, mogelijkheden en beschikbare tijd zijn
bijdrage kan invullen.
. eventuele plekken (oud politiekantoor, huis van tante els (camelot) ,
. we hebben een projectaanvraag ingediend bij Stadsmakers om in het voorjaar 2019 een
Burgerparticipatietraject te doen met 20 tot 30 Ekerenaren. En we gaan een bevraging doen
welke Ekerse verenigingen/district/middenstand potentiële partners zijn voor een Ekerse
transitiehub.
Rond eind november zullen we weten of we deze subsidie hebben.
8. Afronding plein pétillAnt :
. 4 bakken bier : verkopen aan het goede doel, bv. het koor van Joris van Geertje
Erik B. checkt vervaldatum en doet voorstel
. betaling Erik L. : erik zet zijn kosten op een rij en geeft zijn rekening op.
9. Variapunten :
. Deurnese samentuin Silsburg feest op 28 oktober
. Trage Wegen in 2019 : volgende keer
. film ‘plannen voor plaats’ : film ism VELT Brasschaat : maart 2019
. tip : the human scale film eventueel op plein pétillant
. Trage Wegen 2019 :
. nog wat info : transitie ekeren gelooft erin dat we transitie vlaanderen zouden moeten
reanimeren.
. 13 oktober sing along met oa. Sus
10. Datum volgende stuurgroep :
. Erik B. doet een voorstel om op vrijdag in november samen te komen (9 of 30/11)
. volgende vergadering plannen we een transitie‐café voor begin 2019
. volgende vergadering bekijken we ook nog even wat we met de verzamelde dromen
Als bijlage overzicht van toekomstige activiteiten.

