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Commissie 3
Geachte mevrouw
Geachte heer
Wij nodigen u vriendelijk uit op de vergadering van commissie 3. Deze vindt plaats op dinsdag 25
februari 2020 om 19:30 uur in zaal ’t Hert van het Stadskantoor.
Agenda:
Openbare zittinng
- Goedkeuring verslag vorige vergadering
- Toelichting van de convenant met het CAW (straathoekwerk, brugfiguur, JAC en drughulp eerste lijn)
- Nieuwe convenant 2020 – 2025 met Arktos vzw
- Samenwerkingsovereenkomst 2020 – 2025 tussen stadsbestuur en extern verzelfstandigd
agentschap vzw JeP
- Aanpassing retributiereglement op toegangsgelden, workshops, reproducties, gebruik boekscanner,
uitleen tentoonstellings-materiaal, shopproducten en gidsbeurten Archief en Musea Turnhout Toerisme & UIT
- Aanpassing retributiereglement op de verwerking, recyclage, nuttige toepassing en de verwijdering
van afvalstoffen aangebracht op het stedelijk recyclagepark
- Addendum aan de tweede Princiepsovereenkomst Turnova
- Vraag van raadslid Wout Schafraet:
De ecologische tuin van De Wending, waaraan jaren vrijwilligers en bewoners van het
zorgcentrum hebben gewerkt, wordt terug omgevormd tot een klassieke, bioarme tuin.
Nochtans heeft de stad voor deze tuin een Europese Award gekregen als "bloemenrijke stad"
en werden de vrijwilligers als "duurzame helden" genomineerd door de stad zelf. Het door de
stad goedgekeurde project rond het Gentiaanblauwtje (omgeving Stadsboerderij en ook De
Wending) werd aan het publiek bekend gemaakt als een grote stap naar het behoud van de
biodiversiteit. Nu wordt alle biodiversiteit, en daarmee ook het vrijwilligerswerk van meerdere
jaren, vernietigd onder het motto "we gaan alles kort houden".
 Is het stadsbestuur op de hoogte van deze nieuwe visie?
 Waarom krijgt nu een tuinaannemer de opdracht toevertrouwd om met een
grasmaaier de tuin te bewerken?

Klopt het dat verschillende vrijwilligers nu teleurgesteld afhaken? Wat gaat de stad
doen om het vertrouwen te herstellen?
- Punten agenda gemeenteraad
- Uit het college


Besloten zitting

Met vriendelijke groeten
Kurt Persegael
Commissievoorzitter

