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Aanwezig
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Verontschuldigd
Leo Van der Vliet, Jan Van Rensberge, Bart Van Camp, Geert Van der Auwera, Thomas Van
Herbruggen, Luc Cassan
Goedkeuring verslag
De stuurgroep:
keurt het verslag goed
Beslist dat het verslag van de stuurgroep na goedkeuring (in de volgende
vergadering) op de website zal geplaatst worden. Deze beslissing heeft betrekking
op alle komende verslagen.

Voorlopige maatregelen asbest
De stuurgroep:
Neemt kennis van het verslag van het overleg tussen de gemeente Boom en DVW
Gaat akkoord met de voorgestelde maatregelen.
Gaat akkoord met het voorstel van communicatiebord en beslist hierop de logo’s
van Boom, DVW en provincie te plaatsen.
Vraagt aan de communicatiewerkgroep om een uitgebreider bord op te maken met
hoe de definitieve sanering er zal uitzien. Dit bord wordt geplaatst na plaatsing van
de definitieve afsluiting.
Neemt er kennis van dat Gert Huylebroeck en Bram Verschoren vanuit DVW de
werken zullen opvolgen.
Beslist dat de Provincie de opmaak van de perstekst zal coördineren. De gemeente
Boom (Patrick Poppe) en DVW lezen na.
Voorstel aanpak communicatie
De stuurgroep:
Neemt er kennis van dat vanuit Boom Patrick Poppe in de communicatiegroep
vertegenwoordigd wordt.
Vraagt aan BAM om een vertegenwoordiger af te vaardigen. Deze naam mag
doorgegeven worden aan Marieke Gruwez
Neemt kennis van volgende openbare aangelegenheden: Terhaagse Feesten (2124 juni); Braderie Boom (7/9/2019); Terhagen in de steigers eind september. Er
zal telkens een standje of folder,… voorzien zijn vanuit de gemeente over deelgebied
2. Voor Terhagen in de steigers wordt een publieksmoment over deelgebied 2
georganiseerd door de communicatiewerkgroep.
Beslist dat uitgaande communicatie in de regel door de volledige stuurgroep
nagekeken wordt, tenzij de stuurgroep anders beslist.
Beslist dat er zoveel mogelijk uniform naar de pers gecommuniceerd wordt. Marieke
Gruwez coördineert mee de persberichten.
Beslist dat het woordvoerderschap in crisissituaties opgenomen wordt door de
intendant en dat door iedereen naar hem doorverwezen wordt.
Voorstel publiekswerking jeugd
De stuurgroep:
Vraagt aan de communicatiewerkgroep om dit verder uit te werken.
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Voorstel samenwerking INBO
De stuurgroep :
Gaat akkoord met een samenwerking met INBO
Geeft de projectgroep de opdracht om te onderhandelen met INBO over inhoud en
prijszetting.
Buurtwegen stand van zaken
De stuurgroep:
Neemt er kennis van dat de Gemeenteraad van Boom doorgaat op 20/06/2019 (met
verzendingscollege dinsdag 11/06).
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