
Beste mensen,  

Hierbij de notulen van de ASA-vergadering van 9 september 2016, waarin een nieuw bestuur werd 

gekozen. 

Het ASA-Team dankt u voor het vertrouwen dat u hen bij de laatste verkiezingen hebt gegeven en zet 

zich in het programma zoals gepresenteerd tijdens deze vergadering uit te voeren. 

In de eerste plaats wordt het op dit moment een onderhoud van de “Plaats-Bois de Cise”. 

Dit wordt onder andere besproken op de eerstvolgende bijeenkomst op 24 september a.s. en wij zullen 

u zeker op de hoogte houden. 

Feitelijk zullen wij onze inspanningen voor communicatie dragen en luisteren naar suggesties, 

opmerkingen of opbouwende kritiek. 

We zijn ons ervan bewust dat we niet meteen alle projecten die bij ons zijn ingediend of die ons 

dierbaar zijn, direct kunnen uitvoeren. 

UITGAVEN:  

We moeten heel voorzichtig zijn met de toekomstige uitgaven. 

Het actuele Budged/Kasgeld van de ASA op 9 september jl. bedroeg € 13.132,64, waarvan 

nog een onbetaalde factuur van 20 juli twv. € 1278,= die betaald moet worden. En  € 2085 ,= 

voor plaatselijke belasting die nog moet worden teruggevorderd. 

Dit resterende bedrag moet worden gebruikt om alle kosten te dekken tot juli volgend jaar. 

PLU: 

Verder willen wij u verder informeren over de voortgang van het PLU-dossier (locale 

bebouwingsplannen).  

De gemeenteraad van Ault heeft op 8 september besloten: 

-de meerderheid heeft het PLU-rapport goedgekeurd 

-unaniem is in het kader van de wet Landschapsbehoud besloten, dat het noodzakelijk was om 

een bouwstop toe te passen in het bijzonder belang in het gebied van architectonisch erfgoed 

in de rode zone PPRN(Plan de prévention des risques naturels) “Falaises picardes”. 

- rekening houdend met het eerdere besluit, werd het bouwstop besluit met meerderheid 

aangenomen. 

Deze laatste zal worden onderworpen aan raadpleging van PPA, (publiek Associated 

personen) voor een openbaar onderzoek (inspraakronde) waarmee binnen 3 maanden 

begonnen moet worden dus eind december begin januari. 

De ASA stelt daarom voor om op te treden als intermediair tbv “die inspraakronde” door het 

verzamelen van de vragen van afwezige/niet aanwezige eigenaren van Bois de Cise in de 

maand januari 2017. 

SENTIER LITTORAL: 

Een andere publiekelijke enquête loopt momenteel bij de gemeente Ault en Mers-les-Bains. 

Deze heeft betrekking op het nieuwe tracé van “Sentier du Littoral” met het oog op de 

veiligheid. Die was ongeveer vijftien meter van de kustlijn. Het regelement van de 

PPR(preventieplan) betreffende de Falaises, beveelt nu echter een afstand van 30-40 meter 

geteld vanaf de Falaise-rand. Dit nieuwe traject is het dichtstbijzijnde tot de kustlijn waarbij de 

veiligheid van de wandelaars is gewaarborgd met respect voor de omgeving waarin mag 

worden gewandeld. Dit tracé heeft betrekking op de huidige wegen: “la route des Mouettes, 

L’allée du Muguet en le chemin du Grand Mont » 

De publieks-informateur zal 24 en 30 september a.s. aanwezig zijn. 

De ASA heeft 2x de gemeente bezocht om het nieuwe tracé te bekijken en bezoekt de 

publieks-informateur op 30 september van 15h tot 18h. 

Wij willen eind oktober een gezellige bijeenkomst organiseren met de nieuwe ASA-equipe en alle 

geïnteresseerde Cisianen, om ideeën uit te wisselen. 

Vriendelijke groet      Het ASA-bestuur. 


