Transitie Ekeren Stuurgroep 3 mei 2019
Aanwezig : sus en greet, virginie, john en paulette, zus en erik, erik
Verontschuldigd : raf, zeno, geertje

1. Algemene Vergadering voorbereiding
. jaarverslag 2018 wordt goedgekeurd
. rekeningen 2018 worden goedgekeurd
. de begroting 2019 wordt goedgekeurd
2. Hagelkruispark :
. compostworkshop voor scholen in Oude Landen samen met Natuurpunt
. stand van zaken :
. gesprek met Ronny Kruiniers en Koen Palinckx geweest
. licht staat (waarschijnlijk) op groen
. moet nog wel op de districtsraad en stadsraad komen, onduidelijk wanneer dit gaat
zijn.
3. Hof De Beuken :
. eerstvolgende werkdag is normaal vrijdag 10/5 ism de soeptuinen maar hier gaat geen volk
op afkomen.
. we plannen de zaterdag 11/5 om half 10.
. John belt naar Geertje om af te spreken rond de compost.
4. ME4C van 18/5
. er is volk nodig, we overlopen welke verenigingen/personen we kunnen aanspreken.
Erik L. zet het overzicht van de aan te spreken partners op mail en we vullen dit begin
Volgende week aan.
Tegen woensdag 7 mei sturen we de uitnodigingen buiten.

5. Plein Pétillant 2,3 en 4 augustus
Erik B doet een aanvraag bij het district en we starten met de invulling.

6. Soeptuinen 10/5 13.30u
. er is weinig (of geen) opkomst vorige keer
. vraag is of er volgende keer volk zal zijn.
. Paulette volgt dit verder op.
7. Nieuwsbrief
Virginie zorgt voor een nieuwe Nieuwsbrief.

8. Varia
. Transitie Vlaanderen en Krachtvoer PLUS online 15/5
. positie Transitie Ekeren : wat is onze rol ?
alles zelf doen of adviseur/ doorverwijzer.

. trage wegen 2019
. duurzaamheid en Cirq@atack
De variapunten werden nu niet behandeld en zullen volgende keer op de agenda staan.
9. film Human Scale :
interessante film om de menselijke aspecten van de stad te accentureren
10. Volgende vergadering :
Vrijdag 7 juni om 19.30 u bij Virginie en Raf

