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VLADSLO LEEFT
Verslag vergadering 24/06/2015.
-----------------------------------------------------

VERSLAGGEVER: Jan Colaert
plaats: De Zwaan

Aanwezig: Jan Colaert / Jan Damman / Greta Tryhou / Rudi Parreit / Danny Pille/ Ingrid
Hauspie / Ginette Van Derbeken / Bernadette Ryckewaert / Lieve Hemeryck / Jan
Snauwaert / Luc Louage.
Verontschuldigd: Tine Colaert / Lieve Demeyer

1.

Goedkeuring van vorig verslag: geen opmerkingen
* Brug over Handzamevaart : herstelling na het bouwverlof. Moet zeker klaar zijn tegen
de rommelmarkt.
* 1° Dorpsrestaurant de 2° Dinsdag van September: 8 sept. Dus niet zoals gevraagd op
een woensdag.
* Groepsaankoop kerstbomen : dossier op te volgen: te bestellen 40 stuks à richtprijs van
€ 10
* Zitbank Einsdijk: Funderingen zijn al gegoten.
Ondertussen is de bank geplaatst

* Wifi probleem in de Zwaan moet nu wel dringend opgelost worden. Zie komst van
Vormingplus.(17/08-21/08.)
Ondertussen is de Wifi hersteld (foute instelling). De wifi werkt in de zaal en boven.
Voorlopig niet in de bar. Men zal kijken om een voorlopige antenne te plaatsen in de bar
tegen augustus. Daarna zal gekeken worden voor een definitieve oplossing. De wifi is te
vinden onder “internet” en er is geen code voor nodig.
* Plankjes rond de steunpalen in de zaal zijn nog niet bevestigd. Opnieuw aankaarten.
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2.

Kortewildestraat.
*De nodige bijkomende biggenruggen en bijhorende paaltjes zijn geplaatst.
Er wordt gevraagd om in de bocht t.h.v. de Bovekerkestraat enkele biggen ruggen te
verwijderen binnenkant bocht om een uitwijkmogelijkheid te bieden aan fietsers die daar
plots kunnen geconfronteerd worden met voetgangers die links op het fietspad lopen.

3. Kermis
* Al de te verdelen Flyers moeten klaar zijn tegen 16/08 om te kunnen verdelen.
Er wordt gezocht naar en alternatief “ Artiest zoekt feestneus” kinderanimatie.
Aandacht bij de stadsdrukker voor een passende afbeelding op de programma flyer en de
affiches.
Tijdig keuring aanvragen voor elektrische kast.
Aanvraag verkeersreglement in de gaten houden.
4.

Feest in het Dorp.
Drankbestelling door Willy Follet
Kleingeld aan te vragen door Greta
Taakverdeling gepersonaliseerd doorgestuurd naar iedereen
Start voorbereiding zaterdag 9u.
Start klaar zetten zondag 8u30
Ondertussen al een korte evaluatie: proficiat aan alle medewerkers: de organisatie was
vlekkeloos.

5.

Openbare werken
Put fietspad Houtlandstraat rechts thv Praetbos kant Stock.
De midden asfalt strook in Vladslosstraat moet bijgewerkt worden.
Signalisatie in de Kortewildestraat moet heropgesteld worden.
De kasseiverzakking thv huisnummer 28 in de Beerstraat wordt nogmaals gesignaleerd.

6.

Varia


Hinderlijke elektriciteitspalen in de Werkenstraat en op hoek BeerststraatGentweg.



Parkeren van moto op voetpad? Rudi kijkt indien nodig voor een oplossing.



Verhinderen dat er kan opgereden worden op het kerkhof als bijkomende
parkeergelegenheid, vooral tijdens begrafenissen. Bord” begraafplaats “ plaatsen ?



Gouden Bruiloften. Vragen aan CBS om echtparen van Vladslo door te geven.

Volgende bijeenkomst is op woensdag 14/10/2015
= algemene vergadering

