M.A.R. – Werkgroepvergadering –Dag van het Park
Dinsdag 7 april 2015 – 20 u. – Vrijetijdscentrum

Aanwezige leden : Annemie Van Aerschot, John Vankeyenberg, Caroline Meyers, Sarah De
Schamphelaere, Huig Deneef,Pieter Roovers, Roger Wauters, Mark Gielen, Mark Hanssens,
Roger Engelbosch, Ingrid De Tandt
Afwezige verontschuldigde leden : Marcel Jonckers, Ingrid Hofkens
Goedkeuring van het verslag van vorige vergadering : Het verslag van de vorige
vergadering wordt goedgekeurd onder voorwaarde dat dit in een werkvergadering kan.
Inleiding : Annemie opent, als vervangend voorzitter, de werkvergadering rond de dag van
het park. Even is er discussie over wie de MAR zal vertegenwoordigen in de eerstkomende
vergadering van de Gecoro . Een deel van de vergadering vindt dat niet Nancy, maar Ingrid
DT, die als vervangster werd verkozen bij het ontslag van Nancy, de Mar mag
vertegenwoordigen. Maar daar de aanstelling nog niet door het gemeentebestuur werd
bekrachtigd wordt ook getwijfeld of dit wel kan/mag. Er wordt navraag gedaan bij de stad.
Leemwinning
De gemeenteraad van Tienen heeft een negatief advies gegeven over de leemwinningen.
In Oudenaarde werd een positief advies gegeven. Dit heeft geen invloed op andere
leemwinningsgebieden. Er zullen ook nog andere gebieden aangeboord worden.
Dag van het Park : 31 mei 2015 : van 14 t/m 18 u.
“Natuur brengt je buurt op smaak” is de werktitel die door de organisatoren dit jaar aan de
dag van het park gegeven werd.

Locatie: Viander

(momenteel loopt ook nog een concessie met de vissersclub), informeren naar

een centrale plaats; volgens een lid zouden er al werkzaamheden aan de gang zijn rond de
café (drankgelegenheid). De fotoclub zal waarschijnlijk ook aanwezig zijn; misschien kan er
een samenwerking ontstaan voor de Dag van het Park?
Er wordt ook aan een vernieuwing van de Viandra gewerkt: aanplant fruitbomen, heesters en
struiken, bloemenweide. In samenwerking met Bebat : oprichten van een buitenklasje voor de
scholen.
In de kantlijn wordt opgemerkt dat men naar een groene ecologische site dient te streven
streven, een verbinding met FFH en de stad. Toekomstgericht zou ook de Big Jump
gekoppeld kunnen worden aan het Park. De Viander moet ook een belevenispark voor kinderen

zijn. Misschien in het vooruitzicht van de vernieuwing Viander: ideeën verzamelen op de stand
van de MAR , in gesprek gaan met de bezoekers van de stand: “wat verwachten ze van de
Viander in de toekomst”?
Wat kan de MAR organiseren op de dag van het Park?
-De actie rond “ geveltuintjes” of

“gevelgroen “verdient zeker een plaats op de dag

van het park. Ook kruiden kunnen aan bod komen.
-oude foto’s verzamelen van de Viander in samenwerking met de Artosa-fotoclub !Hoe
het er destijds uitzag bv?
Voorstellen en afspraken :
-

Oppervlakte, tent: praktische en technische zaken gebeuren door de Stadsdiensten!

-

Wij vernamen van het Regionaal Landschap dat zij een meer informatieve stand
zullen verzorgen . ( eventueel verder contact nemen met RLZH )

-

Terloops wordt vermeld dat er ook een bijenwand komt (samenwerking RGZH en
school ) die voorafgaand aan de dag van het park zal opgetrokken worden. Deze
wand zal ook mogelijkheden bieden aan insecten ( vlinders e.d. )
Marc resumeert kort onze bedenkingen en werkpunten rond de dag van het park ,
neemt contact op met de stadsdiensten ( plaats, beschikbaar materiaal enz. )
Wat hebben we nodig en wie doet wat :

-

Samenwerking met fotoclub Artosa : navraag via John en Huig

-

Geveltuinen (informatie naar de bezoekers toe) ; 2 tafels planten, plakpanelen;

-

Mensen uitnodigen – geveltuinen, flyers?? Aanvraagformulieren!!

-

Face-book pagina (Sara verzorgt de sites);

-

Constructie plaatsen;

-

Alle Mar-leden uitnodigen.
Vraag wordt gesteld : -documentatie rond de Mar?
Vlaggen; wat was voorzien door de Stad ?(Stad zet alles op!!)

-

2 voorgeveltuintjes;

-

miniatuurproject!! Huig en John (of hoe de Viandra er in de toekomst zou kunnen
uitzien) Ook ideeën box voorzien .

-

voor de stand van de MAR ( naast de geveltuinstand ) nog minstens 2 tafels en
ongeveer 16 stoelen voorzien.

-

Sarah wint informatie in bij Joëlle, onze kruidenvrouw van de dag

MAR medewerkers op 31 mei :
Huig, Kris, John, Mark, Sara, Carolien, Mark Roovers.
Mark zorgt via de Stad de nodige plannen klaar te maken en opmaken programma voor Mar-

Leden.
Iedereen wordt verzocht omstreeks 13.3O uur aanwezig te zijn .
Website M.A.R. : werd door de voorzitter op de agenda verplaatst maar behandeling van het
onderwerp wordt verschoven naar een latere datum
Big Jump :
Op donderdag 16 april wordt een vergadering belegd door de inrichters voor mensen die
willen meewerken aan de Big Jump.
Er wordt nogmaals een oproep gedaan om helpers te vinden. Dit evenement valt in de
vakantie . Daardoor was het aanbod van helpers klein.
Park Life :
De medewerking van de Mar zou gebeuren op 23 augustus 2015
Details van het initiatief dat door de MAR genomen zal worden doorgegeven voor 3O/4/2015
Opruimactie 18/4/2015 :
Een Mar-lid doet in naam van de Mar mee.
Dringt de nood aan een nieuwe formule zich op ? Kan een opruimactie niet de indruk geven
dat sluikstorten kan omdat er toch opgeruimd wordt.

Een algemeen plan is zeker nodig .

Sensibilisatie staat hoog in het vaandel , het hele jaar door !
Omstreeks 21 uur 15 wordt de werkvergadering gesloten.
------------

-

