Verslag wijkraad Buerstede

28/10/2013

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 8‐10‐2013 wordt unaniem goedgekeurd.
2. Opmerkingen verslag 2‐9‐2013:
a. Herformulering van punt 2 – punt 6 > objectiever [nog to do ‐ Chantal vraagt aan Eric ].
3. Brief vorige wijkraad 14‐10‐2013 aan alle bestuursleden laten lezen en besproken.
Gemeentesecretaris heeft de officiële bewijzen opgevraagd en stuurt hiervoor brief.
4. Welkom nieuwe bewoners 12/10/2013: onze wijk geen stand – wel verwelkoming/begroeting nieuwe
bewoners.
5. Voorzittersvergadering 21/10/2013:
a. Website wijkraden wanneer actief?
Antwoord: er is nog geen offerte. Wij hebben onze eigen website nu.
b. Zinloze gehandicaptenplaatsen:
Antwoord: Johan Janssens – zodra goedgekeurd in politiecel, worden deze
gehandicaptenplaatsen volgende lente zwart geschilderd.
c. Bomen niet verwijderen bij vernieuwing riolering – eerst overleg!
Antwoord: graag meer duidelijkheid over reden waarom heraanleg – [to do Chantal vraagt
nogmaals na bij Bart Lambrechts];
d. Meer bomen en groen in de wijk (mee rekening houden bij heraanleg riolering?)
Antwoord: we mogen voorstel doen aan gemeente ‐ kijken rond wat mooi is aan groen &
misschien enquête in wijk?;
e. Wijken mogen gratis materiaal van gemeente ontlenen; duidelijke agenda met wie wat wanneer;
gemeente voorrang.
Antwoord: misschien;
f.

Oké datum 14/06/2014 voor wijkfeest Buerstede 2014;
Antwoord: kan niet want het is dan schoolfeest Cade; hebben alle materiaal van de gemeente
nodig.

g. Algemene punten uit voorzittersvergadering:
1. Wijken worden heringedeeld, geen impact op Buerstede behalve enkele huizen aan
Boomsesteenweg [to do Chantal vraagt na bij dienst bevolking hoe het juist zit].
2. Werkingsgeld komt in oktober 2014.
6. Input voorzittersvergadering in februari 2014 – volgende vergadering bespreken.
7. BIN
a.

Algemene vergadering van de wijk combineren met info avond?

8. Website
a.

www.buerstede.be is opgezet.

b.

[to do: Gunter & Lies werken voorstel uit en leggen voor aan bestuursleden aan wijk]. Doelstelling
is om deze week website te finaliseren.

c.

Sponsors vermelden
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9. Teamlogo & Naam
Naam: Buervrienden is goedgekeurd.
Teamlogo: [to do: Steven en Wim werken voorstel uit. Tekening van kasteel Buerstede?];
10. Fotoshare
a.

[to do: Steven zorgt hiervoor een format & tool om foto’s te delen];

11. Adreslijst vervolledigen:
a.

[to do: Chantal maakt format op en stuurt dit door. Iedereen doet mee en zorgt voor e‐
mailadressen. Stuurt deze terug aan Chantal.]

12. Nieuwjaarsdrink gemeentebestuur 12/01/2014
a.

18/11/2013 vergadering hierover – Wim gaat er naar toe vanuit onze wijk;

b.

Voorstellen hoe kunnen we als wijk als team naar buiten komen:

13. Eindejaarsevent wijk Buerstede 22/12/2014;
a. Voorstel datum: 22‐12‐2013 van 11u30‐14u30;
b.
c.

Voorstel locatie: Molenberg (stuk Buerstedelei)? Schooltje of alternatief Mark informeert
Chantal ? Straat afzetten?
10 staantafels aankopen [to do: Chantal opvragen offerte Hanos];

d.

Alvast huren van de gemeente: 7 tenten ‐ 10 tafels – 80 stoelen;

e.

Catering Kenneth – Brunch menu:

a.

Pompoensoep – 2 dl /portie = ok;

b.

Tartiflette – Vragen wat grootte portie is aan Kenneth;

c.

Speenvarken – Vragen wat grootte portie is aan Kenneth;

d.

Toevoegen: koolsalade / sla en tomaten;

e.

Oesters – Offerte Hanos/Oesterman?/anderen? – pakket opmaken met cava;

f.

Dessert: chocomousse en profiterol = ok; Lea zorgt ook voor pralines – nog te bepalen hoeveel
n.a.v. aantal inschrijvingen;

g.

Aanbod drank beperken tot:
 Zelfde cava van vorige event;
 Wit en rode wijn;
 Water plat & bruis;
 Bier Pils & Omer;
 Cola & fruitsap;
 Koffie & Thee – [to do: eventueel via Dirk van Bogaert/Shaerer – Chocomelk?]
 Via Volkswelvaert – to do

h.

Pakketten uitwerken – Brunch & Brunch Deluxe naam voor verzinnen

i.

Drankkaart – systeem van BBQ

j.

Kids? Niets speciaals voorzien

k.

Vuurkorven indien geen locatie binnen?

l.

Kerstboom

m. Loterij verdelen prijs naam van de wijk;
n.

Energie: gasflessen‐Elektriciteit – voor ijskasten/verlichting/lichtslangen

f.

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

g.

Drukwerk – [To do Eric]
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h.

Chantal maakt tot do op voor eindejaarsevent

i.

Infoblad Aartselaar

14. Nieuwe datum BBQ 2014
a.

28/06/2013

15. Teamevent
a. Voorstel team‐event voor Buervrienden: Miraflor – Gin tasting
b. Datum: [tot do ‐ Lies Doodle uitsturen]
16. Rondvraag
a. Emailadres Lea zonder attachments
17. Volgende vergadering (o.b.v. Doodle) – alvast vrijhouden:
a. 14/11 – 20u30
b. 28/11 – 20u30
c. 12/12 – 20u30
d. 16/01 – 20u30 debriefing event
e. 11/02 – 20u30
f.

18/03 – 20u30

g. 22/04 – 20u30
h. 06/05 – 20u30 Voorbereiding BBQ
i.

14/05 – 20u30 Voorbereiding BBQ

j.

20/05 – 20u30 Voorbereiding BBQ

k. 02/06 – 20u30 Voorbereiding BBQ
l.

10/06 – 20u30 Voorbereiding BBQ

m. 17/06 – 20u30 Voorbereiding BBQ
n. 08/07 – 20u30 Debrief BBQ
o. 05/08 – 20u30
p. 09/09 – 20u30
q. 07/10 – 20u30
r.

04/11 – 20u30 Voorbereiding eindejaarsevent

s. 18/11 – 20u30 Voorbereiding eindejaarsevent
t.

02/12 – 20u30 Voorbereiding eindejaarsevent

u. 16/12 – 20u30 Voorbereiding eindejaarsevent
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