
Transitie Ekeren: stuurgroep 29 september 2017

Aanwezig: Erik Baelus, Ellen, Erik Liekens, Zus, Virginie, Raf, John, Greet en Sus (verslaggever)

1. Hagelkruispark

Vanuit het overleg met de Groendienst en Ludo Van Reusel is voorgesteld dat wij een visietekst 
maken die dan op de districtsvergadering kan voorgelegd worden.
Er is een plek van 40 x 40 m in het Hagelkruispark dat kan ingevuld worden door Transitie.

Principes die in die visietekst kunnen opgenomen worden: 
we richten ons naar alle leeftijden
participatie
openbaar karakter
ontmoeten
feesten
eetbaar
educatief karakter

Erik Liekens maakt een voorstel-tekst tegen 15 oktober.
Iedereen kan aanvullen, verbeteren.

De rol van de Groendienst zal louter ondersteunend zijn met materiaal (lijst).
Het is ook zinvol om te gaan bekijken welke rol Transitie hierin gaat/blijft spelen in de toekomst.
De buurtgedragenheid is belangrijk.

De volgende fase is een stappenplan, tijdsfasering opstellen.
Dit gebeurt op woensdag 8 november om 14 u. bij Sus en Greet.
Geertje en Sus maken een voorstel (hier kunnen uiteraard nog altijd mensen bij aansluiten).

Ons uitgangspunt is boer Koen aan het woord laten. Hij maakte zijn eindwerk over een CSA 
binnen het groengebied Hoekakker. En voor ons is dit de meerwaarde. 

kunnen en welke condities zij voorstellen; ze gaat ook in de plaatselijke scholen navragen.

Belangrijk is dat de info kan gegeven worden; indien er mensen zijn die de avond eventueel willen 
verstoren/onmogelijk maken gaan we ze toch moeten vragen om weg te gaan.
We vinden het wel zinvol dat er een debat kan ontstaan rond de verschillende en uiteenlopende 
visies. Dit kan alleen maar verrijkend zijn.

3.     De rommelmarkt van EVA

Er is veel reactie gekomen op de vraag: op welke locaties in Ekeren zie je eetbare beplanting 
wenselijk/mogelijk ?
Er zijn 20 locaties genoemd: Christus Koningplein (eetbaar groen in bakken); de Baljuwlaan; 

Op welke manier gaan we hier mee verder ?



Gezien de haalbaarheid lijkt het nu zinvol om ons toe te leggen op het Hagelkruispark.
Een bestaand model kan op termijn inspirerend gaan werken.

          4.       Hof De Beuken         
 
Aandachtspunt momenteel: de hugelbedden verzakken; dit verdient nu prioriteit.

          5.        Down to earth in De Klappei

De zaal van De Klappei kan ongeveer 60 mensen bevatten.

Inzetten op bezoekers ronselen via
- sociale media
- Nieuwsbrief van Transitie (wat al gebeurd is)
- de andere Antwerpse Transitiegroepen
- een affiche maken gericht naar Ekeren (bibliotheek, Waterval, Steinerschool, 

contactpersonen van organisaties en groeperingen) (Sus maakt de affiche)

Volgende vergadering: hoe gaan we de avond zelf vorm geven ? Wat moet er gebeuren, welke 
taken ? Hoe doen we de nabespreking ?

            6.         Eva vraagt subsidies aan voor het soep-project

Eva vraagt of Transitie wil samenwerken ?
Opzet: soep maken samen met hun doelpubliek.

Ons antwoord is positief.

Er zou gewerkt worden met groente van ‘plaatselijke’ boeren, met groente uit de bakken.
Ideeën om hierrond workshops te organiseren.
Zelfredzaamheid verhogen, voedselverspilling tegengaan.

De praktische invulling van de samenwerking volgt later.
Nu nog de “soepsidies’.

7. Zaterdag 18.11 Eetbare stad in Tour en Taxis Brussel

Erik en Virginie gaan; wie nog ?

8. Volgende vergadering

Bij Erik en Ellen thuis op vrijdag 3 november (tenzij het toch behouden blijft op 27 oktober maar 
dan verneem je het nog)


