Transitie Ekeren stuurgroep 1 december 2017
Aanwezig : Erik en Zus, Greet en Sus, Geertje, John en Paulette (bedankt voor de fijne
ontvangst), Erik, Virginie en Raf
Verontschuldigd : Zeno

1. Film 4/12
. Erik L. stuurt reminder
. taken : kassa : Erik L. voorziet mandje
Inleiding : Sus
Folders : Erik B
Infodoeken transitie : Erik L
Nabespreking : Sus Virginie Erik
. suggestie om nadien de film in de school te laten zien. Wel rekening houden met de
datum.

2. Hof De Beuken :
. Donald zal nu contactpersoon zijn voor HDB
. Werkdag 9/12 : gaat door tenzij Geertje verwittigt dat het niet doorgaat
Te doen : frambozen snoeien
. doodle invullen , vooral ook even kijken naar elke tweede zaterdag van de maand.

3. Hagelkruispark :
. geertje heeft visietekst aan Ludo VR bezorgd, Geertje volgt verder op.

4. Hoekakker :
. we verwachten van De Ideale Woning een signaal wanneer we hierover kunnen
spreken.
. Koen Doggen gaat zijn eindwerk geven, zodat we er zelf alvast meer voeling mee
hebben. We bekijken hoe we dit nog verder kunnen verspreiden.

5. EVA Soepproject :
. We wachten nog even af of het project wordt goedgekeurd.
. dan gaan we met EVA samenzitten om af te spreken wat we hierrond samen kunnen
doen. Dit kan voor ons de aanleiding zijn om ‘eetbaar ekeren’ te lanceren.

6. LENORA :
. de mobiliteitswerken zullen voor Ekeren mogelijk een aantal nadelige gevolgen
hebben, maar misschien ook een aantal opportuniteiten.

. We gaan in gesprek met Lenora om te kijken waar gemeenschappelijke raakpunten
liggen tussen Lenora en Transitie.
. Erik B stuurt een mail naar Peter Demaretz.
. Erik L stuurt de mail door van Bea met link naar bijkomende informatie

7. Planning 2018
. idee : film van Vlaamse Bouwmeester Van den Broeck , eerst zelf bekijken
. hoe zorgen we voor samenwerkingen met andere organisaties ?
. hoe volgen we de initiatieven op die we starten (bv. eetbare plekken in ekeren)
. tegen volgende keer :
. bekijken met wat we in 2018 bezig gaan zijn ?
. beter op voorhand uitwerken : als we iets starten, hoe zetten we dan stap 2
. hoe zorgen we voor samenwerkingen ?

8. Nieuwsbrief :
. verslag over de film
. verslag over werkdag HDB, en nieuwe data
. onze voornemens : netwerk maken in ekeren

9. Volgende vergadering :
Vrijdag 19 januari

stuurgroep onder voorbehoud, bij greet/sus 20u

Zondag 25 februari om 10.30u bij Geertje , film + brunch (Geertje zorgt voor de
pistoleekes, en Erik zorgt voor de Aldi-koffiekoekjes)

