
Vergadering Duurzaam Schoten 2030 12/09/2022: 

Aanwezig: schepen d’Exelle, Walter B, Pierre, Rita, Mike 

Verontschuldigd: Elena, schepen Brat, Erik, Thea 

?: Dre, Paul 

1. Goedkeuring vorig verslag 

2. WelVaart – event aan Vaarttheater oktober 

1/10 van 11.00 tot 20.00 (Julie aanwezig vanaf 09.00) 

30/9 12.00 komt gemeente materiaal brengen. Kan er iemand aanwezig zijn? (Julie op vakantie) 

Aanwezig: 

- Gruunrant? 

- Zeemeermin: meet & greet, glittertattoos, kleurplaten 

- Fauna flora fotoclub: fotoreeks 

- Grimeren: voorbeelden 

- Christian Clauwers: oceaan- en poolfotograaf: 11.00 lezing 

- Rita: Benin en DWAP 

- River Clean Up Wijk Donk? 

- Schijf altijd prijs Child-Help -> Rita/Pierre 

Wist je dat-jes 

Vaarttheater staat zelf achter de toog 

Poster via ondernemers in Paalstraat 

Scholen en wijkvoorzitters uitnodigen -> Julie 

LinkedIn, Twitter, Instagram 

Mailtje met alle links (Instagram, Facebook, UitInVlaanderen, …) sturen -> Julie 

Flyeren in de buurt -> iedereen 

Playlist Spotify -> Walter 

Liedjes rond water laten aanvragen 

‘Vraag hier je liedje aan’ 

Tentjes Mike  

Paul De Groot, Jan Auman pers uitnodigen -> Julie 

3. Samenwerking Avansa 

Met dit project willen we extra inzetten op de partnerschappen tussen de verschillende burgers en 

verenigingen in Schoten die werken rond de SDG’s. Samen met de deelnemende verenigingen en 

inwoners wordt er een plan van aanpak uitgewerkt waarin duidelijk weergegeven wordt hoe er in de 

toekomst verder samengewerkt zal worden rond de SDG’s.  

Concrete doelen: 

- Lokale verenigingen en vzw’s versterken in kennis van de SDG’s 



- Samen met de deelnemende verenigingen en inwoners gemeenschappelijke noden en 

verwachtingen in kaart brengen en nadenken hoe zij elkaar hierin kunnen versterken. 

Kostprijs: €1257 (Noordwerking).  

Scholen en verenigingen lokaal stimuleren in ontwikkelingssamenwerking via subsidies. Weten 

scholen en verenigingen dit? 

Verenigingen contacteren voor interesse -> Julie 

4. Week van de Duurzame Gemeente 

Week van 18 september.  

Al enkele helden:  

- Happy Little Buddha 

- Wijk Zwaan 

- Dito 

- GruunRant 

- Zwerfvuilruimers 

- Sint-Michielscollege (Peter Arnauw) 

- WZC: verLEDing, zonnepanelen,  

 

5. Varia: 

- Volgende vergadering: 

- BBQ Wijkvereniging Zwaan, Jachtwachtersdreef: vanaf 15.00 welkom voor een drankje 

- Geschenkenbeurs: inkorten! 

Vrijdag niet 

Zaterdag: 11.00 -17.00 

Zondag: 11.00-17.00 

Milieuraad uitnodigen -> Julie 

- Evaluatie Duurzaam Schoten 2030: voorstelling Thea en Walter aan Milieuraad 

2x per jaar Milieuraad en Schoten Solidair samen laten vergaderen en raakvlakken bespreken 

- 2023: Quiz milieu/ontwikkelingssamenwerking: (rad SDG’s) -> Mike 

- 2023: Paasmanden, eerder buffetvorm in kerk Heilig Hart 

- Gezamenlijke vergadering met Schoten Solidair en Milieuraad aftoetsen bij Dirk en Walter 

Brat: 17/10 19.00 -> Julie 


