VERSLAG WIJKRAADBESTUUR DE BUERSTEDE DD 02/09/13
Aanwezig: Bestuursleden: Chantal De Cauwer, Wim Claeys, Eric Vanseuningen, Lies Linskens
Verontschuldigd: : Lea Scholiers
1. Goedkeuring verslag 6 augustus 2013
Geen opmerkingen
2. Nieuwe leden wijkraad
Chantal & Wim stellen Lies voor als nieuw kandidaat-lid van het Wijkraadbestuur
Zij wordt met 2/3 stemmen aanvaard. Eric is niet akkoord.
3. Planning Wijkfeest op 14 september 2013
 Activiteit werd opgenomen in het Infoblad van de gemeente
 Het to do – plan wordt overlopen en aangepast (finale versie zal eertdaags naar de
bestuursleden gemaild worden)
 Tijdens de huisbezoeken zal nagevraagd worden wie er nog een tent ter
beschikking kan stellen
 Het Wijkraadbestuur stelt geen tenten van de gemeente nodig te hebben
(besparing van 375€), voorzitter zal de gemeente hierover berichten
 Affiches van de sponsors zullen bevestigd worden aan de poort
 Verdeling van de te bezoeken straten (er blijven er 3 over: Anouk contacteren)
 Art work door te mailen voor het printen (dinsdag ochtend) naar Eric
(is dringend)
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4. Autoluwe Zondag
Geen extra inspanningen doen die dag > ijsroom kar vragen
Cafetaria organiseren
5. Website De Buerstede
Eric vernam dat deze operationeel zou zijn einde 2013
Concrete info opvragen aan de gemeente
Deze moet er zeker zijn voor de volgende activiteit
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6. Ontslag Geert Danschutter
Eric vindt dat de voorzitter Geert moet overhalen om te blijven.
De voorzitter vindt dat Geert zelf mag beslissen of hij wil blijven of niet.
7. Varia



Eric
Chantal heeft Johan Janssens (Politie) persoonlijk bedankt voor de positieve
medewerking (zie verslag 130704)
Teleurstelling en onbegrip van Chantal en Wim inzake onduidelijke commitments
vanwege de gemeente inzake
storting werkkapitaal (432€)
Wim
huurprijs van de tenten
Chantal informeert het Wijkraadbestuur dat deze gang van zaken wordt

aangekaart vanavond op de Gemeenteraad

8. Volgende vergadering
Op maandag 9 september 2013 (19.30 uur) bij Eric

