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 TIJD WAT 

1. Structuur 2.0 

 Bart zet één en ander op papier. Uitgesteld door medische redenen. 
Feedback op 31/01. Bewonersplatform moet slim, slank, wendbaar en 
open zijn.  
Verslagen: 

- Werkgroep: versturen binnen kern (Niet openbaar) 
- Kern: binnen kern + openbaar (periodiek) 
- Bewonersplatform: 2x per jaar openbaar + pers 

 

2. Werkgroep LEFRA 

 Samensmelting Infra en Leefbaarheid: mobiliteit, verkeersveiligheid, 
opvang, trage wegen in kaarten herbestemming van de kerk, 
woonuitbreidingsgebieden, groenzone, drie wilgen… Er zijn metingen 
gedaan aan de school. 10% van vrachtwagens is FITA, rest is?  
Mobiliteit: 

- Overleg met stadbestuur i.v.m. asverschuiving (feb), 
implementatie okt? 

- Schuiferskapelle = 1 ongeval per maand  Minst van de regio 
- Weren niet plaatselijk zwaar verkeer: ongoing 
- FITA geeft mee dat ze een eigen huishoudelijk regelement 

hebben voor vrachtwagens. Politie gevraagd om zone 30 te 
controleren 

- Beperk 7.5  Plaatselijke camions mogen erin 
Todo: Herbestemming van de kerk, School 
KSA Heem: gebrek aan onderhoud, chauffage, dak,… Werkgroep neemt 
verder op. 

 

3. Werkgroep FEEST 

 s.v.z. Kerstmarkt: 
- wijngoed werd niet uitgenodigd (kerstmarkt)  todo 
- School vragen voor versiering? 
- Mailen naar KSA voor afbraak 



- Indeling iets anders, samenzitten en uittekenen 
- Via het stadsbestuur kunnen we geen elektrisch 

materiaal meer huren  Filip kan eventueel wel een en 
andere regelen. Kabelgoten via Van Daele (€50) 
 

Juni kermis: uit een facebook poll blijkt dat de meeste mensen 
te vinden zijn om de kermis op het dorpsplein te plaatsen. De 
vergadering steunt dit voorstel. Ook de Torensjotters zien een 
tent op de markt zitten. Niemand van ’t Kapellenoarke is 
aanwezig maar eventueel kunnen zij de kerk gebruiken. We 
spelen met het idee om een fotowedstrijd te organiseren en 
die foto’s tentoon te stellen in dat weekend. Aangezien KBS 
niet meer steunt moeten we op zoek gaan naar financiële 
middelen  Sponsoring? Voorheen is dit nog nooit gebeurd en 
bestaat de kans dat zelfstandigen overbevraagd zullen 
worden? Infrastructuur via brouwer, paardenkoers,… Wordt 
vervolgd…  
 
September: volgen beide feestweekends elkaar niet te snel 
op? Stappen we over op tweejaarlijks en wisselen we juni en 
sept af of gaan we voor compactere weekends met 
piekmomenten? Gezinsbond ziet een samenwerking met LEF 
zitten, we werken verder uit… 
 

4. Werkgroep COMMUNICATIE 

 Wij zijn nieuw. Kapellenaar proberen overtuigen, whats in for 
me? Digitale hulpmiddelen: FB, Instagram, Twitter,…  
 

5. Varia 

 - Filip vraagt waar hij sneeuwtallu’s mag leggen bij sneeuw 
- Onlangs was er een MB wedstrijd  gevaarlijk uitkomen. 

Eventueel melden aan de organisatie? 
 

6. Agenda 
 


