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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 21
januari 2020 om 19:30 uur in zaal ’t Hert van het Stadskantoor.
Agenda:
Openbare zittinng
- Goedkeuring verslag vorige vergadering
- Zelfevaluatie Kinderopvang vzw
- Zelfevaluatie Jep vzw
- Thema-audit sportinfrastructuur
- Beheersorgaan sportinfrastructuur
- Toelage- en subsidiereglementen met betrekking tot deze commissie
- De Buurtmakerij - reglement buurtcheques
- Samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap, stad Turnhout en vzw Instituut
Heilig Graf over Erfgoedinzicht
- Samenwerkingsovereenkomst Be Planet
- Vraag van raadslid Dieter De Quick:
Op zijn zitting van 7/11/2019 heeft het college beslist tot het aan planten van een stadsbos
/speelbos naast de Nassaulaan. Gespreid over 3 aanplant-dagen in december zou het bos
aangeplant worden i.s.m. met burgers en scholen. De aanplant kadert in het groter te
verwerven stadsbos.
Enkele vragen omtrent dit project:
 Is dit een stadsbos waar men mag wandelen en op afgebakende zones mag
vertoeven of wordt de volledige 4ha een echt speelbos waar men vrij tussen de
bomen kan spelen, kampen bouwen enzovoort ?
 Is er overleg gepleegd over de aanplant en inrichting van dit bos met bepaalde
organisaties bv. jeugdbewegingen, scholen buurtvereniging? Zo ja welke?
 Hoe verloopt de aanplant tot nu toe? Zijn de 3 aanplant-dagen voldoende om het
volledige bos aan te planten?
 Is er onderzocht of een deel van het bos kan ingericht worden tot een voedselbos?

- Punten agenda gemeenteraad
- Uit het college
Besloten zitting

Met vriendelijke groeten
Kurt Persegael
Commissievoorzitter

