DORPSRAAD 14 MAART 2018 - KORT VERSLAG

* Op 14 maart kwam de dorpsraad samen voor zijn maandelijkse vergadering.
* De Skanjbeeksen Auvet mag zonder twijfel een groot succes genoemd worden mede door de
onvermoeibare inzet van de twee artiesten en het enthousiasme van het publiek. De vele positieve
reacties nemen we dankbaar in ontvangst.
* En ook de Schendelbeekse versie van Walmkenbrand mocht er zijn. De opkomst viel, gezien de barre
koude, geweldig goed mee.
* Drie andere evenementen werden die avond verder voorbereid: de lenteschoonmaak, de
garageverkoop en de zomerkermis.
•
Over de garageverkoop, gepland voor 27 mei, leest u meer in ons volgend nummer van de
Gazette, waarbij de inschrijvingsmogelijkheden nog eens duidelijk worden vermeld. We beslisten om de
Sperrestraat terug autovrij te maken.

•
* De zomerkermis begint dit jaar voor ons reeds op vrijdagavond. We plannen voor de eerste keer een
heuse avondmarkt in enkele straten van het dorp. We hopen op een ruime belangstelling van
“marktkramers” en kuierende Schendelbekenaren.

•
* Kiekebisj is de leuke titel voor de jaarlijkse trefavond voor vrijwilligers. Het stadsbestuur nodigt daar
ook de leden van de dorpsraden op uit. We waarderen de aandacht die ze heeft voor ons werk als
vrijwilliger.

•
* Enkele weken geleden was er de tragische brand in de IJsbroekstraat. Een vriendengroep organiseert
een steunactie onder het motto : “Schendelbeke solidair”. Als dorpsraad steunen we dit initiatief via de
inbreng van individuele dorpsraadleden. We verkochten mee steunkaarten van deur tot deur en werden
door veel inwoners zeer vriendelijk ontvangen. Schendelbeke, inderdaad, een solidair dorp!

•
* Onze tussenkomst bij Infrabel omtrent de slechte toestand van de parking aan het station heeft
voorlopig tot niets geleid: technische problemen staan in de weg voor een snelle oplossing.

•
* En dan is er nog de praktische voetweg tussen de Groenlaan en het station. Het voortbestaan ervan
op termijn kan in het gedrang komen door de aanleg van een nieuwe straat. Er werd dan ook door
iemand een bezwaarschrift ingediend.

