
 

 

Transitie Ekeren : stuurgroep 30 maart 2018 

Aanwezig : John en Paulette (bedankt voor de fijne ontvangst en de gazet), Zus en Erik, Sus en Greet, 
      Erik, Virginie 

Verontschuldigd : Geertje, Zeno, Raf 
 

1) Soeptuinen van EVA : 
. succesvolle namiddag met Hugo Dhooghe 
. 13/4  evaluatie vergadering om te zien hoe verder te gaan 
. voorstel om tuintje te maken in Tracé.  Wordt vermoedelijk besproken op 13/4. 
. Ida is langdurig ziek, even afwachten wanneer zij terug gaat zijn. 
 

2) Hof De Beuken : 
. volgende werkdag op 14 april 9.30u  en 21 april om 10 u (Lentepoets) 
 Taken voor de 14e :  . greet brengt plantgoed mee 
    . bestemming geven aan takken  (plantbakken, muur, …) 
    . compost ziften 
    . bessen snoeien  
 Op 21 april  :    poetsen en andere werkzaamheden  
   Overblijvende taken van de 14e 
. Geertje bezorgd nog een mail met taken die ze reeds aan Donald heeft bezorgd. 
. Greet stelt voor om bij voorkeur biologische bloembollen/zaden te gebruiken. 
 

3) Transitie Ekeren vzw : 
. het voorstel van statuten wordt goedgekeurd om opgemaakt te worden. 
. stichtende leden en bestuurders worden aangeduid. 
. we kiezen er voor om momenteel de functies van voorzitter, ondervoorzitter en 
  penningmeester nog niet expliciet toe te wijzen. 
. Om de vzw te binden zijn steeds de handtekeningen van twee bestuurders nodig. 
. Erik B. zorgt tegen volgende vergadering voor opmaak van de statuten ter ondertekening en 
  zal ook de kosten van publicatie dragen. 
. De vzw wordt volgende stuurgroep officieel opgericht. 
 

4) Wereldmeerdaagse :  
. gaat door in Brasschaat en in Mechelen. 
. vanuit Transitie Ekeren zullen we wel Brasschaat mee invullen 
. Erik L zal Transitie Mechelen aanspreken om te zien of er iemand dit wil oppakken. 
. Erik L. informeert de wereldmeerdaagseman. 
 

5) Film Plannen voor Plaats : 
. er zijn een heel aantal thema’s die uit de film naar voor zijn gekomen. 
. Sus en Greet doen nog een aanvulling. (Overzicht onder dit verslag) 
. er zijn destijds door het District gesprekstafels georganiseerd die aan deze thema’s raken, 
  wat is er mee gebeurd ? 
  Wat was het resultaat van de deze tafels met betrekking tot de thema’s uit de film ? 
  Kunnen we dit concept eventueel herhalen ? 
Greet polst bij Anny.  Als zij het niet weet wie wel aanspraken. 
. Natuurpunt heeft de film ook gezien. We vragen aan Geertje om na te horen wat zij met de 
film’resultaten’ gaan doen. 
 

6) Nieuwsbrief : 
. volgende nieuwbrief tegen de zomervakantie. 



 

 

 
7) Varia : 

. Hoekakker: Erik informeert bij Ludo Van Reusel wie verantwoordelijk is voor de invulling van 
het park en de eventuele keuze van een boer. 
Voor de verdergang van het park is het wachten op de resultaten van de bezwaren.  
. Hagelkruispark :  Geertje hoort na bij Ludo Van Reusel hoe verder te gaan. 
. Transitie Vlaanderen vzw :  
 . we stellen ons vragen over de vlotte werking van Transitie Vlaanderen vzw 
 . laatste AV was er wel veel volk aanwezig en zijn er ook heel wat mogelijke 

  Actiepunten verzameld voor 2018 
 

8) Volgende vergadering :  vrijdag  4 mei 19.30u  ten huize Baelus. 
 
  



 

 

Plannen voor Plaats :  themasprokkeling op 24/3/2018 

Na het bekijken van de film kwamen werden volgende thema’s opgesomd : 

1) Lintbebouwing tov hoogbouw 
 

2) Verdichting van de gebouwen. 
 

3) Mix van wonen /werken / ontspanning / scholen / zorg 
Voor gezondheidszorg :   overal aanwezig ten opzichte van gespecialiseerde diensten 

 

4) Collectieve Ruimte :  
- Beter park voor de deur dan iedereen zijn eigen tuin 
- Welke plekken zijn de collectieve ruimten in Ekeren ? 

 
5) Cohousing projecten  (woonerf) 

 

6) Ontmoetingsplekken maken : waar maak je terug verbinding tussen mensen ? 
 
Kristus Koningplein is te weinig ontmoetingsplein 
 

7) Mobiliteit :  
 

. Schoolbus : vaste ophaalpunten voor Ekerse leerlingen 

. gemeenschappelijk / gedeeld vervoer in plaats van eigen wagen 

. Keihard inzetten op fietsers en voetgangers (met rustplekken) 

. openbaar vervoer overal in Ekeren , ook de randen 
    . er is openbaar vervoer maar moeilijk naar niet-antwerpen centrum 
    . er is openbaar vervoer maar moeilijk vanuit niet centrum van antwerpen 
. Velo’s in Ekeren 
. vlottere werking openbaar vervoer. 

 

8) Groen :  . mogelijke oplossing bij klimaatverandering  
. meer groen in de stad 
. we willen in natuurlijk groen kunnen leven ipv naar de natuur te moeten gaan 
. verbinding van groen 
. rewilding  (opwaarderen van de belevingswaarden, geen steriele plekken) 
. Functies van groen ?  Wat willen we met groen bereiken ? 
 

9) Zelfredzaamheid : lokale landbouw / eigen voedselteelt 
 

10) Korte keten voedselvoorziening in Ekeren die gemakkelijk toegankelijk is 

 

11) Veiligheid : veilige kindvriendelijke (trage) wegen 



 

 

 
 

12) Waterproblematiek : 
a. terug de beken open, ontharden,  
b. is er een plan ? 

 
13) Dorpskernen heropwaarderen tot fijne plekken (voldoende groot met vele aantrekkelijke 

functies. 
 

14) Geldelijke meerwaarde van de open ruimte 
 

15) Verbeelding    versus   angst voor verandering 
 

16) Rekening houden met nieuwe bevolkingsstructuur  (culturen, leeftijden, …) 
 

17) Privacy aanwezig ook in collectieve woonvormen 
 

18) Meer wolven  😉 
 

19) Is kleiner gaan wonen niet stressvoller ?  Kan kleiner wonen ook aangenaam (aangenamer) 
zijn ? 
 

20) Meer lokale economie 
 

21) Kunnen we Ekeren ontbouwen ? en is dit haalbaar ? 
 

22) Hoe kunnen we voorkomen dat Ekeren meer bebouwd wordt ? 
 

23) Meer stilteplekken in Ekeren 
 

24) RINGLAND overkapping : geeft misschien nieuwe mogelijkheden 
 

25) Deelsystemen op het vlak van : mobiliteit, materialen, …. 
 

26) Nieuwbouw      versus    niet/onderbenut bestaande gebouwen 
 

27) Lokale energie-opwekking 
 

28) Dynamiseren van Ekeren op het vlak van samenleving, buurtwerking, plaatselijke economie, 
… 

29) Plaatselijke werkgelegenheid vergroten 
 

30) Dorp in de Stad  : wat is de Ekerse eigenheid en hoe bewaren we dit in een moderne 
toekomstgerichte stad 
 

31) VERBEELDING   een enthousiasmerend toekomstbeeld vormen 
 

32) ‘Ontbloten’ van niet gebruikte parking tot groen 


