Transitie Ekeren : stuurgroep 30 januari 2015
Aanwezig : John, Zus & Erik, Greet & Sus, Geertje, Zeno, Erik
Afwezig : Christel
1. Kennismakingsrondje :
We verwelkomen van harte Zeno bij de stuurgroep.
2. Hof De Beuken :
. Geertje schetst de werkzaamheden in Hof De Beuken, traag maar gestaag vordert het werk.
. bedoeling is om ook dit jaar op regelmatige basis werkmomenten in te richten in
samenwerking met HdB.
. volgende werkmoment : zaterdag 21 februari van 9.30u tot 13u
Geertje laat op voorhand nog even weten welke werkzaamheden (en dus ook werkmateriaal)
e
er kunnen gebeuren. (3 pergola afwerken, compostbakken afwerken, fruit snoeien, …)
Erik stuurt uitnodigingsmailtje voor dit werkmoment aan onze Transitie achterban.
. verschillende Ekerse scholen willen graag een op één of andere manier met ons
Samenwerken :
. Moretus , Kruisboogstraat : informatiemoment rond transitie, permacultuur, …
Concreet : Woensdag 11 maart om 10.30 u Mundo-dag Moretus
. Bunt : creatieve middag laatste vrijdag van de maand
(school, bewoners HdB, transitie)
Verschillende leden van de stuurgroep (Erik L, Zeno, Greet, Ellen, …) willen Geertje mee
helpen bij het invullen van deze momenten.
Geertje spreek verder af met de scholen.
3. De Korven :
Korf 1 : Zelfoogstboerderij in Ekeren
De grote uitdaging blijft het vinden van een geschikte grond en een enthousiaste boer(in).
Onlangs werd in Antwerpen het Netwerk Stadslandbouw Antwerpen opgericht waar alle
geïnteresseerden in stadslandbouw in Antwerpen elkaar ontmoeten, informeren en helpen.
Eén van de opgerichte werkgroepen is “Grond voor Stadslandbouw” en de samenwerking met
dit netwerk kan ons ondersteunen in onze Ekerse zoektocht.
Erik volgt dit verder op.
Meer informatie over het netwerk : https://stadslandbouwantwerpen.wordpress.com/

Korf 2 : Ekers Milieuplatform
De volgende samenkomst van het Ekerse Milieuplatform is ingepland op 9 februari om 18.30u
Erik en ook Zeno gaan er naar toe.
De visietekst over ‘ Een veerkrachtig, groen en eetbaar Ekeren ‘ wordt goedgekeurd als kader
van waaruit Transitie naar het Milieuplatform kijkt. (visietekst kan uiteraard nog evolueren)
Zie bijlage
Concrete acties die we kunnen voorstellen :
. meer, liefst eetbare, geveltuinen in Ekeren (bv. druivelaar)
. Lentepoets : eetbare (gevel)plant als waardering bij Lentepoets.
. voorbeeldfunctie van het district : aan openbare gebouwen meer groen.

. meer inbrengen van vast groen (struiken en boompjes) op brede stoep.
Bv. aan Ekershof, Markt,
. meer zitbanken
. activiteiten van Transitie Ekeren (Eetbaar Ekeren) bekendmaken via Ekers groenplatform
4. Hagelkruispark :
Nog geen verder nieuws vanwege het district of ons stukje in het vernieuwd park tijdelijk als
parkeerplaats zal worden gebruikt.
Van zodra er nieuws is bekijken we dit verder.
5. Trage Wegen
. John en Zeno geven een stand van zaken
. op dit moment wordt een inventaris gemaakt van de trage wegen in Ekeren
. Buurtregisseur Peter Pelgrims gaat de ‘juridische staat’ van sommige trage wegen nahoren.
. In het najaar komt er een volgende Trage Wegendag.
. Er worden enkele suggesties gedaan van waar in Ekeren een ‘trage weg’ zeer zinvol zou
zijn. (bv. akker naar hagelkruispark, …)
6. Website / Facebook / mailinglijst
. Erik L. doet een aantal voorstellen voor verbetering van de website.
De stuurgroep is het er over eens dat de website kan verbeterd worden.
. Voorlopig hebben we onze Facebook nog niet afgesloten.
Erik B. informeert eerst nog even bij Christel over haar zienswijze.
Erik L. en Erik B. zullen hierover samenzitten en een voorstel doen naar de stuurgroep.
. Nagekomen opmerking van Zeno :
. Zeno is vertrouwd met het beheer van Facebookgroepen en wil tijd vrijmaken om mee
onze website en facebook mee te optimaliseren en onderhouden.
. de Erikken zullen Zeno mee uitnodigen om voorstellen te ontwikkelen.
7. Wat gaan we doen in 2015 :
We brainstormen over welke activiteiten we met Transitie Ekeren dit jaar willen aanpakken :
. we mikken op 2 à 3 Transitie-Café’s :
Mogelijke thema’s :
. energie
. voedsel en voedselverspilling (bv. ook Ecosmos)
. Alternatieve Financiële Systemen
. Werkdagen Hof De Beuken (ev. In combinatie met workshop/infomoment)
. film
. Uitstap naar Ygdrasill
. Infostand op EVA-Rommelmarkt
. samenwerkingstoenadering zoeken met andere Ekerse verenigingen
8. Volgende stuurgroep op 27 februari om 20 uur bij Sus en Greet

