
VERSLAG KERNTEAM 01/10/2014   

 
 

DATUM 01 oktober 2014 

AANWEZIGEN  

Peter d'Aubioul  
Jozef Bousse 
Luc Wagnain 
Maarten Tavernier 
Hannelore Zoetardt 
Bjorn Grouwet 
Koen Sips 
Maja Mampaey 
Natalie De Temmerman 
Vanessa Vanlierde 

VERONTSCHULDIGD Herman Wenes, Jan Vincke, Catherine Christiaens 

AGENDA 

 Voorbereiding burgermoment 
 Stand van zaken uitvoering actieplan 
 varia  

 

RELEVANTE AFSPRAKEN EN ACTIES 

o Maja + Peter maken afspraak met stadsbestuur (schepen + burgemeester) ivm bekrachtiging taken 
Hannelore en Bjorn  

o Maja maakt vereenvoudigde versie van dashboard (3 kleuren) 
o Maja checkt met Marjory van VMM of zijn eventueel aanwezig kan zijn op het participatiemoment 
o Vanessa maakt aanzet op voor profiel ambassadeurschap en dit wordt doorgestuurd naar de 

communicatiewerkgroep tegen 10/10 
o Jozef doet oproep voor ambassadeurs in Milieuraad 
o Communicatiewerkgroep maakt leidraad op voor de ambassadeurs 
o Peter bezorgt ppt van ATMO (Franse instantie die metingen uitvoert) aan het kernteam 
o Herman contacteer leden Grensland ivm aanwezigheid op participatiemoment 
o Maja, Peter, Jan, Koen maken draaiboek op voor participatiemoment 23/10 

 



 

INFORMATIE   

1. Voorbereiding burgermoment 
 

o Gaat door op 23/10/2014 vanaf 19u30 
o Plaats: CC De Steiger, Waalvest, Menen (reden: geen huur van de zaal, stad Menen staat in voor 

catering) 
o Ter info: ook afdeling Preventie heeft nog een klein budget voor catering voor burgermoment in 

december. 
o Agenda participatiemoment:  

- Inleiding en kadering: wordt gedaan door de 3 lokale partners (stadsbestuur – 
schepen of Hannelore, industrie – Herman?, burgers – Filippe?). In de zaal 
worden een aantal exemplaren van een vereenvoudigde versie van het 
dashboard opgehangen, zodat mensen zich tijdens de pauze kunnen informeren. 
Er wordt geen stand van zaken toegelicht. 

- Toelichting over VMM-resultaten + vragen stellen op papier 
- Toelichting meldpunt + vragen op papier 
- Pauze (vragen beantwoorden via ppt) 
- Beantwoorden vragen 
- Groepjes die zich buigen over het ambassadeurschap 

o Ambassadeurschap: stad (zonder deelgemeenten) wordt ingedeeld in 7 zones en er worden 
ideeën van ambassadeurschap benoemd. Er wordt ook afgesproken wie wie contacteert.  

1. Deel Menen-West (bloemenwijk, Betlehem, Lage Weg/Hoge Weg/ Charles 
Capellestraat, Vogelwijk, Koekuit): Maurice Debusschere en Nancy Matthews 
(waren al kandidaat ambassadeur) 

2. Tuinwijk: bouwmaatschappij “ons Dorp” wordt gecontacteerd door Bjorn 
3. Ons Dorp – Geluwewijk: Mark Casteleyn, buurtwinkel, Frederik Bostijn wordt 

gecontacteerd door Vanessa 
4. Ter Beken: Peter De Gand wordt gecontacteerd door Nathalie 
5. Onderwijsplein: Brigitte wordt gecontacteerd door Jozef 
6. Menen-Centrum: handelscomité wordt gecontacteerd door Bjorn 
7. Barakken: Emmy/Johan wordt gecontacteerd door Bjorn 

o Profiel van de ambassadeur: Vanessa maakt aanzet op en dit wordt doorgestuurd naar de 
communicatiewerkgroep tegen 10/10 

o Communicatiewerkgroep maakt leidraad op voor de ambassadeurs 
 

2. Bespreking stand van zaken actieplan 
 
Maja heeft dashboard opgemaakt over de stand van zaken van uitvoering van het actieplan (zie 
bijlage). Dit wordt op het kernteam overlopen. Voorstel is om voor participatiemoment een 
vereenvoudigde versie te maken met groen, oranje, rood en dit op te hangen aan de muren, 
zodat mensen kunnen zien wat de stand van zaken is en tijdens netwerkmoment vragen kunnen 
stellen. 

 
 

3. Varia 
 

o AEROPA: op 25/09 ging een uitwisselingsmoment door met Frankrijk: toelichting VMM-
resultaten, toelichting eierstudie, toelichting proces in Menen. Ook de Fransen gaven een 
toelichting over hun meetresultaten (5 maanden verder gemeten na AEROPA), maar er worden 
geen problemen meer gedetecteerd. 

o Intereg: mogelijk kans tot indiening van nieuwe projecten 

 

 


