V ERSLAG WIJKRAAD B UERSTEDE

4/11/2014 ‐ 20.30 uur

A A N W E Z I G : Chantal DC., Steven N.,Wim C., Lea S.& Lies L.
VERONTSCHULDIGD: ‐
L O C A T I E : bij Steven & Lies, Buerstedelei 60
AGENDAPUNTEN:
1.
□

Opmerkingen verslag vorige vergadering
Verslag opnieuw doorgestuurd en iedereen geeft feedback per mail.

2.
□

Voorzittersvergadering
Steven neemt deel aan de volgende vergadering 8/12.

3. Nieuwjaarsreceptie ‐ 11/1/2015
□ Buerstede neemt niet deel. Eigen receptie voor de wijk op 21/12. Wordt te veel voor de vrijwilligers.
4. Feest van de vrijwilliger ‐ 28/11/2014
□ Lea is al ingeschreven. De rest is bezet die avond.
5.
□
□
□
□

6.
□
□
□

BIN
77 huizen nemen deel en opgestart 3/11/2014. Proficiat Steven 
Testbericht verstuurd;
BIN‐borden worden in januari geplaatst;
Ons BIN charter heeft een clausule dat kosten herzien kunnen worden na het 1e werkingsjaar terwijl
in vergadering van de BIN coördinatoren van 30/9/2014 aan bod gekomen is dat geen enkele andere
wijk deze clausule hoefden op te nemen. Discriminatie? Steven stuurt hiervoor e‐mail.
Garageverkoop ‐ zondag 19/09/2014
Positieve evaluatie
Jaarlijks herhalen rond zelfde periode
Wel wat vroeger stoppen dan 15u

7. Nieuwe bewoners
□ Lea volgt op.
8.
□
□
□
□

Eindejaarsbrunch
Datum: zondag 21/12/2014
Volkswelvaart: nodige gerief gereserveerd
Kenneth: soep
School?

9. Reactie van het wijkbestuur op de mail van de schepen Mark Vanhecke met onderwerp “Jullie
voorzitter” dd. 17 september 2014:
de inhoud van de mail betreft persoonlijke zaken die niets met de werking van de wijkraad te maken
hebben. Het bestuur heeft geen behoefte aan dit soort mails en vreest dat dit de samenwerking van
de wijkraad met de gemeente niet ten goede komt. We vragen dan ook uitdrukkelijk om dergelijke
communicatie via e‐mail te stoppen. Meningsverschillen praat je ons inziens beter uit via een gesprek
en het bestuur van de wijkraad staat steeds open om constructief het gesprek aan te gaan waar en
wanneer nodig.
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10. Rondvraag
i. Groenenhoek sluipverkeer: meetresultaten gevraagd aan Bart Lambrechts
11. Volgende vergadering dinsdag 18/11/2014 20.30 uur bij Steven & Lies. Catering?
12. Vergadering 2015 dinsdag 6/10 & 3/11
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