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A. Thema Fietsbieb 

 

1. We kiezen ervoor om binnen de structuur van de Vrijstaat een werkgroep fietsbieb te 

starten. Zowel Inge, Dries alsook Henk zijn bereid om aan die werkgroep te participeren.  

2. Er wordt gekeken in welke mate er leden van Beweging.net aan die werkgroep kunnen 

toetreden. Henk neemt dit op en zal de uitnodiging overmaken.  

3. Met de Vrijstaat doen we een donatie van 500 euro om de startfinanciering van de fietsbieb 

te ondersteunen.  

4. We doen een mailing naar de Gezinsbonden, de oudercomités en de scholen voor een 

ondersteunen van het startbudget, met een oproep tot vrijwilligers voor de werkgroep. Henk 

neemt dit op.  

5. We doen een mailing voor vrijwilligers voor de werkgroep, geflankeerd met een oproep via 

Facebook. Inge neemt dit op.  

6. Inge zal op de site van de Vrijstaat een werkgroep fietsbieb aanmaken en daar de verslagen 

archiveren, zodat de werking transparant kan verlopen.  

7. We menen dat het onderbrengen van de fietsbied in het Dorpspunt op dit moment de beste 

optie is. Het zorgt voor een inbedding is de structuur van het Dorpspunt, waardoor de 

fietsbieb mee kan opgenomen worden in de flow van die werking met vrijwilligers en 

medewerkers. Er is daar ook internet. Enig nadeel is de vermoedelijke meerkost van 1200 

euro per jaar aan huurkosten. Hoe kunnen we hiervoor een structurele oplossing vinden? Is 

er een optie dat de gemeente dit ondersteunt. Dit moet onderzocht worden. 

  

B. Thema Landbouw 

 

Bart Dequidt heeft grond ter beschikking voor sociaalecologische projecten. In de groep wordt 

er gekeken of we daar iets mee kunnen doen, zoals met een groep gezinnen collectief wat 

voedsel verbouwen. In een aantal steden zien we dergelijke initiatieven ontstaan. Het is een 

schitterend idee, heel sterk gemeenschapsgericht, maar we stellen vast dat we momenteel de 

kracht missen (tijd) om daarmee van start te gaan.  

 

C. Actie Rommelmarkt Kemmel 

 

Is er geen mogelijkheid om tijdens de rommelmarkt van Kemmel een actie te doen om met de 

Vrijstaat financiën binnen te halen die ons dan financiële ruimte geven om in 

sociaalecologische projecten te investeren. De groep steunt het idee. Elk kijkt uit naar wat 

mogelijk is, dit tegen een volgend overleg.  

 


