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1. Goedkeuring verslagen 

Geen opmerkingen bij de verslagen 

2. Voorstelling nieuwe secretaris 

Louis De Geest neemt het over van Arthur vanaf deze maand, aangezien die een nieuwe uitdaging 
aangaat binnen onze dienst. Arthur blijft Louis wel actief ondersteunen waar nodig. 

3. Toelichting werkgroep luchtkwaliteit 

Valerie De Prycker van dienst Milieu en Klimaat gaf een presentatie over acties rond luchtkwaliteit 

en de daaraan gekoppelde werkgroep die via de Minaraad zou worden opgericht (in bijlage).  

 

Reactie vanuit de reflectiegroep: 

 

• We willen de werkgroep starten via een open oproep en een aantal gerichte uitnodigingen. 

• We vragen ook aan mensen met projecten rond luchtkwaliteit uit het Wijkbudget om mee 
aan te sluiten. 

• In het kader van het schillenmodel zullen we werken met een kerngroep, die overgaat naar 
een werkgroep, die zo ruim mogelijk is qua deelnemers en die via de deelnemers ook 
andere organisaties moet kunnen bereiken. 

o Iedereen ziet dat zitten. 
o Louis doet een oproep naar de reflectiegroep, 3-6 mensen die een kerngroep 

vormen om de werkgroep in de steigers te zetten.  
o De kerngroep moet nog geen concrete projecten opzetten, maar dus vooral 

nadenken over hoe we de werkgroep kunnen samenstellen. 
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4. Herziening statuten/ huishoudelijk reglement 

Marnix bereidde een sneuvelnota voor die zal dienen als basis voor de nieuwe statuten. Arthur 

koppelde hier al over met iemand van beleidsondersteuning. Het document met opmerkingen van 

Arthur & dienst beleidsondersteuning werd besproken. 

 

De opmerkingen hierop tijdens deze vergadering werden verwerkt in een nieuwe versie van de 

statuten die ook in bijlage te vinden is (alle wijzigingen heb ik voor de duidelijkheid in opmerkingen 

geplaatst). 

 

Iedereen wordt gevraagd om tegen het einde van deze maand eventuele verdere opmerkingen op 

de herwerkte statuten door te geven. Na een juridische toets brengen we de nieuwe versie op een 

volgende vergadering. 

 

Het is ook al duidelijk dat we het huishoudelijk reglement zullen moeten herbekijken zodra de 

nieuwe statuten goed staan – in de nieuwe versie van de statuten wordt namelijk meermaals 

verwezen naar nog aan te vullen tekst in het huishoudelijk reglement. 

5. Adviesvraag ontwerpbeleidsnota Ruimtelijke Planning, 
Stadsontwikkeling en Stedelijke Vernieuwing 

Deze ontwerpnota (hier nog eens in bijlage) kreeg vanuit de Minaraad reeds 

aanvullingen/bedenkingen vanuit VZW ViaduKaduk en de Boerenbond. Die opmerkingen werden 

besproken met de reflectiegroep. Ze zijn in bijlage te vinden bij deze mail. 

Iedereen heeft tot dinsdag 16/03 om dit document eens na te lezen, eventueel ook opmerkingen te 

geven op de gehele ontwerpnota, en input via mail door te geven. Vervolgens kan dit herwerkt 

worden en bezorgd worden aan het kabinet. 

6. Op te volgen punten 

Vraag om bij de op te volgen punten data bij te plaatsen van die adviezen. Op die manier kan je 
het chronologisch terug wat meer naar boven zetten als dat belangrijk zou zijn.  

7. Opvolging adviezen 

Advies over elektromagnetische straling: moeten we dat in de nieuwe legislatuur eens 
herbekijken en opnieuw indienen? Vraag van Els De Vos. Vragen aan haar om het advies te 
actualiseren en opnieuw voor te leggen. 

8. Varia 

Geen varia. 


