Eerste Bestuursvergadering BIN BRAKEN
Datum: 20/05/2010
Aanwezigen: -

Staf Van Riel
Luc Pacquée
Marcel Joosen
Ronny Diels
Sven Vleugels
Stan Peeters
Pierre Speltincx (verslaggever)

1. Naam BIN: BRAKEN
Het bestuur kiest voor de naam BRAKEN, een logische benaming voor deze streek!

2. Omschrijving:
Volgende straten zullen deel uitmaken van deze BIN met daarbij het verantwoordelijke
bestuurslid:
Bredabaan

Huisnrs. 2-74 en 9-59

Luc Pacquée

Huisnrs. 84-122 en 93c-117

Dirk Mertens

Huisnrs. 128-160

Tania Noens

Huisnrs. 129-185

Ronny Diels

Huisnrs. 162-222

Marcel Joosen

Huisnrs. 187-211

Marcel De Jongh

Huisnrs. 230-238 en 215-239

Herman Van Hooydonck

Huisnrs. 2-48

Staf Van Riel

Huisrns. 50-88

Guy Van Keer

Huisnrs. 1-27 en 75-93

Kristof Wijns

Huisnrs. 51-63 en 140-156

Ann De Moor

Huisnrs. 90-130

Jef Van Looveren

Huisnrs. 29-49 en 65-73 en
95-107 en 111 en 138

Filip Poppelaers

Willaart

Heel de straat

C. Michielssen

Wijngaardsveld

Heel de straat

Ronny Diels

Loenhoutse Steenweg

Heel de straat

Katrien Kempeneers

Tereik

Tot en met huisnr. 72

Stan Peeters

Braken

Heel de straat

Herman Van Hooydonck

Wachelbergen

Verschillende bewoners hebben reeds lidgeld betaald.

Elke straatverantwoordelijke krijgt van de coördinator een lijst waarop de huisnrummers staan
van de bewoners die reeds betaald hebben!
In ’t totaal gaat het om zo’n 420 woningen!

3. Taakverdeling:
Het aanwezige Bestuur stemt in met volgende taakverdeling:
-

coördinator: Staf Van Riel
co-coördinator: Luc Pacquée
financiën: Stan Peeters
Marcel Joosen
informatica: Sven Vleugels
Ronny Diels
verslaggeving: Kristof Wijns
Filip Poppelaers

4. Financiën:
Het Bestuur beslist om het lidgeld op 5 euro vast te leggen.
Na het eerste werkjaar zal dit bedrag geëvalueerd en eventueel aangepast worden!

5. Aankondigingborden:
In onderling overleg en op basis van de geografische ligging van het BIN, wordt beslist dat er
elf aankondigingborden dienen geplaatst te worden op volgende plaatsen:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Bredabaan aan grensovergang
Bredabaan aan kruispunt Heivelden
Bredabaan aan kruispunt Noordwateringsweg
Bredabaan aan kruispunt Berkendreef
Bredabaan aan kruispunt Polderstraat
Bredabaan aan kruispunt Kruisweg
Bredabaan ter hoogte van de beek
Braken aan kruispunt Donkweg
Loenhoutse Steenweg ter hoogte van de beek
Wachelbergen aan kruispunt met Tereik
Tereik aan kruispunt met Dijkweg

Pierre zal contact opnemen met de burgemeester om afspraken te maken wat
aankoop/plaatsing van de aankondigingborden betreft!

6. Stickers:

Staf Van Riel heeft reeds 400 stickers besteld bij www. buurtinformatienetwerken.be.

7. Afspraken:
Pierre zal de nodige info inzake BIN’s doormailen aan de aanwezige bestuursleden.
Latere mail-communicatie zal gericht zijn aan de twee coco's.
Op basis van de ontvangen bijlagen kan een pakket samengesteld worden die de bestuursleden
kunnen meenemen als zij leden gaan werven.
Alleszins dienen het huishoudelijk reglement en een sticker overhandigd te worden aan het
aangesloten lid, alsmede een betaalbewijs.
Als de bestuursleden bijna rond zijn, wordt Pierre terug gecontacteerd en wordt een nieuwe
bestuursvergadering belegd ter voorbereiding op de afwerking en ondertekening van het
Protocol en het versturen van een testbericht.
Deze datum werd door de vergadering reeds vastgelegd op woensdag 23 juni 2010 in eethuis
De Flunch.
Pierre neemt vooraf contact op met de burgemeester om een datum voor de ondertekening van
het Protocol vast te leggen!
De dag na de ondertekening van het Protocol gaat het BIN officieel van start!
Pierre

