DORPSRAAD 10 JANUARI - KORT VERSLAG
We zijn het er over eens: op weerkundig vlak hebben we veel sombere weken achter de rug. Maar als
dorpsraad mochten we er toe bijdragen om menselijke warmte en gezelligheid op de voorgrond te
plaatsen… De kerstmarkt... De viering van onze honderdjarige Frans Van Mello... De
nieuwjaarsreceptie.
We keken er op onze vergadering van 10 januari tevreden op terug. Het succes van de kerstmarktwensenput overtrof ruimschoots wat we er van verwacht hadden. Dank daarvoor.
De voorbereiding van de Skanjbeeksen Auvet is zo goed als rond, de repetities zijn
gepland. De kaartenverkoop liep als een trein en dus spijtig genoeg is de zaal haast
“uitverkocht”. Hopelijk beschikt ons dorp over enkele jaren over een feestzaal waar meer
mensen terecht kunnen.
Goed nieuws van het stadsbestuur. Het college keurde op 21 december onze vraag tot
medebeheer van het buurthuis samen met de plaatselijke verenigingen goed. Zij
motiveerden hun beslissing met de overwegingen dat “de dorpsraad het buurthuis nieuw
leven wil inblazen om zo de sociale samenhang in het dorp te herstellen en te versterken”
en verder: “de dorpsraad samen met de inwoners de handschoenen opneemt en een
engagement aangaat om van het buurthuis een thuis te maken voor de lokale
verenigingen, bewoners en nieuwkomers”.
De werkgroep Schendelbeke 2022 zal binnenkort zijn activiteiten heropstarten. Voor de
organisatie van een vervolgvergadering “verkeersoverlast Moenebroekstraat” wachten we
op de nieuwe meetresultaten van de politie. De overige aandachtspunten van deze
werkgroep zullen we zo goed mogelijk afstemmen op de actie GEEF KLEUR AAN JE STAD
waarover u kon lezen in het stadsmagazine.
Als dorpsraad kijken we al vooruit op de eerstvolgende activiteiten. Daarom onze vraag
om nu reeds Walmkenbrand (25 februari) en Lenteschoonmaak (17 maart) aan te kruisen
op die goeie ouderwetse keukenkalender.
De lenteschoonmaak organiseren we wederom samen met andere dorpsraden. We hopen
op een ruime opkomst zodat we die dag Schendelbeke kunnen schoonvegen van onder tot
boven. En ook zoveel mogelijk mensen te sensibiliseren om het zo te houden…

