
 

 

Transitie Ekeren  stuurgroep 17 januari 2020 
Aanwezig : Sus en Greet, Zus en Erik, John, Geertje, Erik (verslag), Els, Virginie 
Verontschuldigd : Zeno, Raf 
 

1. Hagelkruispark : 
. het district moet eerst nog een handtekeningbevoegdheid uitklaren. 
  We hopen dat dit eerstdaags in orde is, zodat we van start kunnen gaan. 
 

2. Hof De Beuken : 
. budget : Geertje en Erik L. zit samen met HdB om duidelijke afspraken te maken rond het  
  budget 
. planning van de werkdagen :  vastgelegde 2e zaterdag van de maand 
  Geertje maakt een werkplanning op met prioriteiten 

 
3. Plein PétillAnt : 

. datum : 31/7 en 1 en 2 augustus 

. invulling : 
 . vrijdag : film 
 . zaterdag : muziek  (enkele groepen + vrij podium, samen zingen) 
 . zondag :  familiedag (brunch) 
 Doorlopend : lokale duurzaamheidsinitiatieven in de kijker 
 Repair-café, infostand, lokale duurzaamheidsmarkt, ruil/geefwinkel 
 Einduren voor vrijdag en zaterdag tot 24 uur 
. financiering : 3 aanvragen (voor elke dag van het plein) 
 

4. Wereldwinkelcadeau-dagen : 
. wijzelf waren wel enthousiast  
. deel van de wereldwinkel heeft onze eerder losse stijl negatief ervaren. 
. jammer dat ze achteraf zo negatief communiceren, beter op die moment zelf. 
. de les die we leren is dat we best op voorhand duidelijker afspraken maken. 
 

5. Buurtcompost-project: 
. het project ism posthof staat nu in hold 
. we organiseren dit zelf op 20 maart, in EVA centrum in samenwerking met Hilde Buysse 
  compost-kunst en buurtcompost 
 

6. Varia :  . lezing Artsen Voor Duurzaamheid op 12 maart in De Geesten  
  We willen wel mee reclame maken. Erik B. neemt contact op met Rahissa.   
. dromenlijst  : volgende keer meesturen ter voorbereiding, Els zet volgens thema 
. lokale duurzame economie en eigen transitieplek : Erik maakt afspraak met Marc  
  Elseviers.   
. Lindehoeve : Els polst eens bij de boer. 
 

7. Nieuwsbrief : timing en welke items nemen we mee ?    
. herhaling van de voorgaande punten (plein Pétillant, hagelkruispark, artsen voor 
  duurzaamheid, transitie-café 20/3 compost, gelukkig nieuwjaar 
. verslagje over de wereldwinkel 
. verslag van de creatieve namiddag 
. bedanking aan Natuurpunt voor muurpalen en planken 



 

 

. per nieuwsbrief een tip meegeven : bv. voedselteam (met eventueel ophaalpunt in Ekeren 
  Donk) 
 
 

Datum volgende stuurgroep : 
 
Volgende vergadering : vrijdag 6 maart om 19.30u bij Erik B.  
 


