Verslag wijkraad Buerstede

08/10/2013

A A N W E Z I G : Chantal DC., Wim C., Lea, Steven N. & Lies L.
V E R O N T S C H U L D I G D : Eric V.
BESPROKEN PUNTEN:
1. Verslag vergadering 9‐9‐2013 wordt unaniem goedgekeurd.
2. Opmerkingen verslag 2‐9‐2013:
a. Herformulering van punt 2 – punt 6 > objectiever [Chantal vraagt aan Eric].
3. Steven Nuyts treedt toe als nieuw werkend lid.
4. Debriefing wijkfeest 14/09/13:
a. Financieel rapport: positief resultaat met netto winst van 892,87 euro!
b. Verbeterpunten naar de toekomst:
1. Locatie:


Vooraf duidelijke planning maken wat / waar van tenten;

 Chantal heeft plannetje getekend dat kan helpen voor volgend jaar;
 Ifv weer: bij regen betere voorzieningen voorzien;
 Drankentent plaatsen voor dat drank geleverd worden;
 Putje voor regen: vooraf laten leeghalen!
c. Drank & Eten:


Drankkaarten goed idee, bedragen vastleggen bvb 10 euro – 20 euro; geen cash meer;



Overzicht is gemaakt van drankverbruik voor inkoop volgend event;



Kriek en rosé ifv weer bestellen / Omer meer?



Extra koelkasten voorzien;



Extra borden & bestek voorzien; melden dat voor iedereen slechts 1 couvert voorzien is;



Kinderen eten in tent en niet in tuin;



Extra brood voorzien;



Koffie & thee op professionelere manier voorzien – plaats aan bar voorzien;



BBQ vroeger aansteken;



Gewicht vlees/vis vooraf vast leggen vb. zalm – ribbetjes;



Leden wijkraad drinken gratis ;

d. Meer vrijwilligers voorzien voor opstelling;
e. Jef Wyckmans : telefoon gehad met Chantal ‐ excuses voor negativiteit in verschenen artikel;
f.

Prijs n.a.v. naam wijk: aankondiging tijdens volgend event Buerstede;

5. Debriefing autoluwe
a. Financieel rapport: matig positief resultaat met netto winst van 89 euro!
b. Kritische evaluatie deelname 2014;
6. Input voorzittersvergadering 21‐10‐2013
a. Website voor de wijken: wanneer actief?
b. Info i.v.m. activiteiten andere wijken – punt wordt geparkeerd;
c. Punten Buerstede:
 Zinloze gehandicaptenplaatsen verwijderen [Chantal stuurt mail naar Bart Lambrecht];
 Bomen niet verwijderen bij vernieuwing riolering – eerst overleg! ;
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 Meer bomen en groen in de wijk (mee rekening houden bij heraanleg riolering?);
 Wijken mogen gratis materiaal van gemeente ontlenen; duidelijke agenda met wie wat
wanneer; gemeente voorrang;
 Oké datum 14/06/2014 voor wijkfeest Buerstede 2014;
7. Nieuwjaarsdrink gemeente Aartselaar;
a. Gaat door op 12‐01‐2013 tussen 11u‐13u op het Laar;
b. 4000 euro budget – 800 deelnemers verwacht ‐ Gratis drank; eten tegen betaling;
c. Wijkraad Buerstede zal voltallig aanwezig zijn en deelnemen ‐ 18/11/2013 volgende
vergadering;
d. Voorstel kerstmarkt Nadia Everaert gaan we niet op in;
e. Hoe kunnen we als wijk als team naar buiten komen [iedereen denkt hierover na tegen
volgende vergadering];
8. Eindejaarsevent wijk Buerstede;
a. Voorstel datum: 22‐12‐2013 van 11u30‐14u30;
b. Voorstel locatie: Molenberg (stuk Buerstedelei‐ )? Kasteel Cleydael? Schooltje?
c. Prijsvraag over naam van de wijk – verkondingen op volgend event Buerstedewijk;
d. Verzamelen en delen foto’s van wijkfeest – [Steven maakt opzet om te kunnen delen];
e. Informeren bij Kenneth wat mogelijkheden zijn;
f.

Finalisatie event idealiter voor 25/10 – verschijning infoblad Aartselaar;

9. Infoblad “wijk in de kijker” november 2013
a. Kiezen foto;
b. Samen overlopen Q&A;
10. Opzetten DNS;
a. www.buerstede.be opzetten ‐ [Chantal koopt kortelings DNS aan];
11. Feedback Concert Jef Neve – iedereen te bezorgen aan Eric;
12. Voorstel om team‐event voor Buervrienden organiseren:
a. Lies werkt voorstel uit;
13. Varia / Rondvraag:
a. Wanneer ontvangen we toelage 2014? Zodat we kunnen opnemen in agenda/planning 2014;
b. Punt Eric taakverdeling: verduidelijking nodig – topic opnieuw op volgende meeting;
c. Ontslag Geert: mail Mark 22/09 – Zoals eerder gemeld, Geert is welkom en initiatief ligt bij
hem om opnieuw toe te treden tot wijkraad;
d. Feedback van Lea over fondsen vorige wijkraad;
14. Volgende vergadering (o.b.v. Doodle) – alvast vrijhouden:
a. 28/10 – 20u30
b. 14/11 – 20u30

2

