Het Paalbosforum heeft van de
Koning Boudewijnstichting en de
Nationale Loterij 4.000 euro
gekregen. Mathias Chlarie en
Veronique Deknudt hadden op
aandringen van Zonnetuin
direkteur Carlos De Rock een
dossier ingediend na de realisatie
van het Poëziepad.

hun Ouderraad, de Ouderraad van de
Zonnetuin, de Ouderraad van de VKSJ,
de parochie Ver Assebroek, Meander,
de petanqueclub en de hondenclub SintLutgart. We doen nog een oproep naar
andere buurtorganisaties om aan te
sluiten bij ons forum’.

Hij wil drie keer per jaar aan tafel
zitten met alle partners. ‘Het doel
van ons Paalbosforum is ondermeer
Stefaan Reuse
de inhoudelijke en logistieke
ondersteuning van
buurtorganisaties, het bieden van
Tijdens het poëziepad nam de Zonnetuin ontmoetingskansen aan
buurtbewoners, de nieuwe
het initiatief, maar de school vroeg
inwoners verwelkomen en
medewerking van het buurtcomité, de
vertrouwd maken met de buurt en
vzw Het Schuurke, de VKSJ en de
een samenwerking opstarten tussen
basisschool van het
Gemeenschapsonderwijs. ‘Het was een de buren en organisaties waarbij
leuke ervaring om met de verschillende bijvoorbeeld samen kan ingestaan
mensen uit de buurt samen te denken’, worden voor de netheid van het
Paalbos’, legt Mathias Chlarie uit.
zegt voorzitter van het forum, Mathias
Chlarie. ‘Intussen hebben wij voor het
Paalbosforum het aantal partners
aangevuld. Ik denk daarbij aan de KSA en

Tent voor verenigingen
Maandagavond mochten de
verschillende partners eens
nadenken wat er zal gebeuren met
het geld. Er wordt bijvoorbeeld
gedacht aan de aanschaf van
materiaal zoals een tent die gebruikt
kan worden door de verschillende
verenigingen. Ook de organisatoren
van de Hartrun en de Pleinfeesten
kunnen wat extra centen gebruiken
voor het betalen van de kosten van
hun voorbije organisaties.
Het Paalbosforum is een goede zaak
voor de wijk waar het actiecomité
zich jarenlang verzet heeft tegen de
overlast die veroorzaakt werd door
de school. Dit comité slaagde erin
om de uitbreiding van de school de
Zonnetuin te voorkomen. Verder
hebben ze zich jarenlang gekant
tegen het verhuren van het
Schuurke, wat vaak zorgde voor
lawaaioverlast.

