
Vergadering Duurzaam Schoten 2030 20/06/2022: 

Aanwezig: Pierre, Erik, Walter Buydens, Mike, Rita 

Verontschuldigd: Walter Brat, Dirk, Elena 

1. Goedkeuring vorig verslag 

2. Welkom tijdelijke nieuwe voorzitter 

Walter Buydens neemt het voorzitterschap tijdelijk over van Thea tijdens haar moederschapsverlof. 

3. Subsidies voor projecten in het Zuiden 

Jury heel vlot verlopen (twee externen, schepen d’Exelle en Walter Buydens), college ging akkoord, 

aanvragers zijn op de hoogte gebracht. 

Plan om persmomentje te organiseren om aanvragers cheque te overhandigen in bijzijn van 

schepenen en de pers. 

In totaal €36.112 verdeeld 

4. Welvaart – event aan Vaarttheater oktober 

Event op 1 oktober in samenwerking met het Vaarttheater. 

Mogelijke standhouders/activiteiten: Vaarttheater voorstelling, gesubsidieerde projecten van 

Schoten Solidair met link water, zeemeermin, Pidpa, Patrick Vinck (gereedschapsbib/Repair Café), 

Natuurpunt, Gruunrant, Christian Clauwers (fotograaf), Academie Woord, Velt, draaischijf van Child-

Help met altijd prijs voor €5 

To do:   - buren op de hoogte brengen  

 - leden van Solidair Schoten en Milieuraad uitnodigen als standhouder/bezoeker  

 - Pidpa, Gruunrant, Patrick Vinck, zeemeermin, Velt, Acadamie contacteren  

 - Vaarttheater contacteren 

 => Julie 

Communictie: - poster, fb evenement, Info Schoten, … -> Julie 

Aan elkaar praten van event door Schepen Brat en/of Schepen d’Exelle? 

5. Samenwerking fotograaf Christian Clauwers 

Momenteel even moeilijk. 

Idee was om 24 panelen met uitvergrote foto’s te plaatsen langs Vaart. 

Besproken met Vlaamse Waterweg – was in orde 

Blijkt dat we de frames moeten aankopen, is heel duur, geen budget voor 

Optie: Waarom niet in de trage weggetjes in de gemeente? Dan kunnen we een mooie wandeling 

langs vergeten paadjes organiseren. We kunnen een oproep lanceren om omwonenden en/of 

handelaars te vragen een foto tegen de blinde muur te bevestigen. Op die manier is de 

tentoonstelling echt een deel van de gemeente. 

Nog wachtende op antwoord van Christian 

Optie: zigzag-gewijs  



Optie: vordenstein panelen/frames  

 Julie stuurt opties door naar Christian 

Nu staan de panelen in Mouvaux: 

 

6. Geschenkenbeurs december 

Eerste vergadering gehad 

De meeste dingen zijn al in orde en/of besproken 

In september opnieuw oproep standhouders naar Schoten Solidair en Milieuraad, deadline oktober 

Weekend van 2, 3, 4 december in Kasteel van Schoten 

7. Varia 

- Volgende vergadering in september eventueel mogelijk overdag: afstemmen met Schepen 

d’Exelle 

- Pierre: dochter Shana maakte tijdens Covid-19 elke dag een schilderij (heeft er al 100), 

eventueel als tijdelijke tentoonstelling in Kasteel -> Julie 

Op geschenkenbeurs 

Op Welvaart (standje bij Rita/Greta) 


