Transitie Ekeren ALGEMENE VERGADERING en stuurgroep
15 april 2020
Aanwezig : (allen via videocall Zoom, Corona houdt ons nog steeds in ons kot)
Zus en Erik L. , Sus en Greet, Paulette en John, Raf en Virginie, Erik B.
Verontschuldigd : Zeno, Els, Geertje
A. ALGEMENE VERGADERING :
. de Algemene Vergadering keurt het Jaarplan 2019 en de rekeningen goed.
. er wordt kwijting gegeven aan de bestuurders.
. de begroting 2020 wordt goedgekeurd

B. STUURGROEP :
1. eetbare tuin Hagelkruispark :
. we wachten voorlopig nog af alvorens de trekkers en geïnteresseerde burgers uit te
nodigen tot we zekerheid hebben dat we van start kunnen gaan.
. Voorlopig is het nog wachten op het grondstaal en de definitieve handtekening.
. Wel vinden we het zinvol om alle geïnteresseerden op de hoogte te houden van de stand
van zaken zodat ze toch lichtjes warm worden gehouden.
Sus bespreekt met Geertje deze communicatie.
. En verder zoeken we nog uit hoe andere samentuinen omgaan met deze corona‐periode.
Greet bekijkt hoe Leeuwaarde dit aanpakt, Erik B. stuurt de communicatie van Samentuin
Silsburg door.
2. Hof De Beuken :
. de werkzaamheden liggen voorlopig stil wegens de corona‐maatregelen.
. Sus en Greet informeren eens bij HdB hoe het daar is.
. Sus informeert ook of eventueel een gezongen animatiebezoekje in de tuin mogelijk is.
3. Transitie‐Café 20 maart om 20u : Compost
. wordt door de corona‐crisis verschoven naar het voorjaar 2021.
4. Plein PétillAnt :
. evenementaanvraag, aanvraag materiaal bij de stad en subsidie‐aanvraag bij Dorpsmakers
is gebeurd.
. vermoedelijk weten we pas tegen eind april of het evenement mag doorgaan in deze
corona‐periode.
. voorlopig gaan de voorbereidingen gewoon door :
. meer open inrichting van de plein opstelling nastreven
. materiaal tenten : geertje hoort na bij Joris , Els kan eventueel bij de scouts horen
. film of toneel of poppenkas :
. Geertje heeft positief antwoord van verhalenvrouw maar we moeten de
Voorwaarden nog bekijken.

. Erik L hoort na voor de filminstallatie, kan dit als het nog wat licht is (bv. vanaf 21
uur)
. geluidsman : JP Vandeneynde heeft toegezegd
. muziek : Sus organiseert , nog op zoek naar geschikte bands.
. Erik L. maakt composttoilet (met hulp van ons allemaal), Erik bekijkt hoe dit kan gebeuren.
. geertje vraagt aan man van Nicole van den Bosch ivm stiltesessie. Antwoord : André zit dit
Niet zitten in deze corona‐periode
. Erik L nodigt Alfred Laseure voor kennismaking (Koreaanse krijgskunst) op een volgende
vergadering.
. Erik B polst bij Donald voor Tai‐chi sessie. nog te doen
. idee : blote voetenpad op het plein (eventueel voor later)
. dans ? hoe krijgen we mensen aan het dansen. Eventueel in samenwerking met dansclub
5. Transitie‐Café over “plaats” :
. vergroening van Ekeren met Andernach als voorbeeld
. eventueel in samenwerking met vrienden van Andernach.
. Virginie trekt, komt terug op volgende vergadering
Stand van zaken : door de corona‐maatregelen kan dit voorlopig niet doorgaan. Voor later.
6. Duurzaam Ekeren :
. dit wordt vanuit Transitie Ekeren een nieuw project om Ekeren meer duurzaam en
veerkrachtig te maken.
De nadruk zal hier meer liggen op het realiseren van een duurzame lokale economie.
. Erik B. zal hiervoor trekker zijn vanuit Transitie Ekeren, liefhebbers kunnen mee aansluiten.
. Doelstelling voor 2020 :
. trekkersgroep vormen van een 5‐tal ‘ondernemende duurzame Ekerse burgers’
. gesprek met district over hoe zij willen ondersteunen
. start zoektocht naar een Transitieplek in Ekeren
. uitwerken van plan van aanpak.
. suggestie van Greet : misschien kunnen we nahoren of er Ekerse boeren, tuinders of
fruitkwekers door de corona‐crisis moeilijkheden hebben met de oogst. En indien dit
zo is, vinden we dan een manier om Ekerse burgers aan te spreken om hen te helpen.
(belang van korte keten en lokale voedselvoorziening te benadrukken).
Greet hoort na bij Els of zij de boer al heeft kunnen spreken.
7. Variapunten :
. Transitie Vlaanderen :
. is bezig met de ontwikkeling van een community‐platform voor Duurzame Doeners
. via dit digitale platform zullen trekkers van duurzame projecten (Transitiegroepen of
aanverwante burgerprojecten) vlot en gericht informatie kunnen uitwisselen en

vragen stellen aan elkaar.
. leden van onze stuurgroep die dit platform mee willen volgen, laten het maar weten
aan Erik of Erik.
8.

Nieuwsbrief :
. momenteel is er niet veel nieuws te melden maar willen we toch een Corona‐nieuwsbrief
verspreiden :
. iedereen die wil bezorgd een tekstje aan Virginie met haar/zijn bedenkingen in deze
Corona‐periode (een interessante tekst, en eigen persoonlijke ervaring of
bedenking, een tekening, ….)
. Aan Virginie bezorgen tegen ten laatste 3 mei

. planning volgende vergadering :
5 mei om 20 uur, weer via video‐call

