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Verslag van de ALGMENE VERGADERING van ASA-
Bois de Cise van 30 Julie 2017 

 
 

Op 30 Juli 2017 om 9 uur, zijn de leden van de ASA-Bois de Cise bijeengekomen voor de algemene 
ledenvergadering in de “salle polyvalente de Saint Quentin la Motte Croix au Bailly”, op uitnodiging van- en onder 
voorzitterschap door de presidente Mme Sylvie Macquet, overeenkomstig de artikelen 10 en 11 uit de statuten. 
 
Mw. Marthe Sueur, burgemeester van Ault, werd vertegenwoordigd door Dhr.Jean Paris. 
Dhr. Raynald Boulenger, burgemeester van Saint Quentin la Motte Croix au Bailly was aanwezig evenals 
Dhr. Christophe VanHeren, belastingontvanger en 
Mw. Florence LeMoigne, boekhouder voor de ASA. 
 
De registratie van de deelnemers bij de zaalingang geeft het volgende resultaat: 

- Aanwezige eigenaren :  47 met 227 stemmen 
- Vertegenwoordigde eigenaren : 78 met 330 stemmen 
- Maakt een totaal van :  125 eigenaren met 557 stemmen 

 
Het benodigde aantal van 436 stemmen werd om 9h35 behaald waarna de presidente Mw Sylvie Macquet, de 
algemene vergadering van eigenaren voor geopend verklaard. 
Notulist: Dhr. Jean-Marie Geoffroy 
 
De presidente wenst alle aanwezige eigenaren hartelijk welkom, evenals Dhr. Jean Paris, 2e Adjoint van Mw de 
burgemeester van Ault en Dhr. Raynald Boulenger, burgemeester van Saint-Quentin-la-Motte, die zij hartelijk 
bedankt voor het beschikbaar stellen van de zaal voor deze vergadering, en zij memoreert dat de reden tot het 
niet houden van de vergadering in AULT is dat de Salle CASINO in Ault voor een Expositie werd gereserveerd. 
Geëxcuseerd is Dhr. Benoit LEMAIRE, sous-préfet van Abbeville. 
Afwezig zonder opgaaf van redenen : Dhr Christophe Vallet, Lid van ASA-Bois de Cise. 
 
De vergadering begint door Sylvie Macquet met een herinnering aan de Cisianen welke ons na de laatste 
Algemene Vergadering zijn ontvallen; dit jaar was bijzonder pijnlijk. Vijf overlijdens markeren dit jaar sinds 
afgelopen december, zoals Dhr. Marcel Houriez, Dhr. Francis Grymonpre, Dhr. Pierre Patte, Dhr Francois Laigle 
en kortgeleden Dhr Philippe Adriaenssens. Allen hebben hun sporen en herinnering in Bois de Cise nagelaten, 
nogmaals betuigd de ASA hun welgemeende condoleances aan hun familie en vrienden. Mw. Eveline Collinet, 
vice president van de ASA, neemt vervolgens het woord met een schets van- en een kleine herinnering aan ieder 
van hen. 
 
Sylvie Macquet heet vervolgens de nieuwkomers hartelijk welkom, Dhr en Mw Bonnement (Villa L’Ancrage), Dhr 
en Mw Bogaert (Villa Le Refuge), Dhr. en Mw Pastor (Villa Georges), Dhr en Mw. Kums (Villa Baccarat) en Dhr en 
Mw. Turcuis (Villa le Tourbillon). De presidente geeft aan dat zij allen een welkomstpakket ontvangen met o.a. de 
brochure “Recommandations pour la gestion et la préservation du couvert boisé” (aanbevelingen voor behoud en 
bescherming van een bosomgeving) uitgegeven door de CRPF in samenwerking met de ASA, een eenvoudig 
boekje met oude Bois de Cise recepten, en een bon waar op een jonge eikenboom kan worden verkregen, welke 
door Karel Rietveld beschikbaar werd gesteld, af te halen bij Mw Macquet, en een boekje met verhalen en 
legendes over Bois de Cise beschikbaar gesteld door de presidente. 
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1 – Verantwoording over 2017 

 
Voor het geven van verantwoording over de acties door de nieuwe equippe wenst Mw de presidente eerst een 
dankwoord te geven aan: 

• De gemeente Ault voor een bijdrage van € 500,= en hulp van medewerkers 
• de gemeente Saint-Quetin-Lamotte voor een groot aantal wezenlijke hulpbijdragen .€50,= bijdrage, 

beschikbaarstelling van materieel en personeel gedurende 3 dagen, het op zich nemen van brieven en 
postzegels voor uitnodigingen en informatie aan cisianen die geen mail-adres hebben, het adopteren van 
een banque poetique, beschikbaar stellen van de zaal enz…..  Al deze hulp bedraagt meer dan € 1200,=. 

• Alle ASA-leden voor hun hulp en bijdrage op diverse niveau’s 
• Alle vrijwilligers die hebben meegeholpen, en de oud leden en directeur van de ASA, Dhr 

Fauquemberegue, Dhr. LaJeunesse en Mw. LeCoeur voor hun hulp en adviezen. 
• De Cisianen die ons electriciteit beschikbaar stelden, te noemen “Le Cottage” en ook Dhr&Mw de 

Giovannini, water voor de planten door Dhr Jaouen en Dhr Meyer, en ook Dhr Benicourt voor het maken 
van een paneel voor “La chapelle Sainte-Edith. 

• Dhr VanHeren, belasting ontvanger,  
• Mw Le Moigne, onze boekhouder die haar werk-uren niet telt. 
• Dhr. Vincent Coté, onze werknemer die zeer hard gewerkt heeft sinds afgelopen oktober. 
 
Mw de presidente geeft vervolgens aan welke werkzaamheden zijn uitgevoerd, waarbij zij memoreert dat Vincent 
Coté 20h per week op locatie aanwezig kan zijn dankzij de hulp van de provincie( 70% wordt door hen betaald) 

VERBETERING VAN PLANTENMASSIFS EN PLEINTJES 

• Verplaatsing van bossages van het massif bij de entreé naar Placette St Georges ne Route du Vieux 
Chene. 

MASSIF BIJ DE ENTRÉE  

o Verkleining van het massif om zichtbaarheid en veiligheid te verbeteren. 
o Planten van vaste en 4 éénjarige planten om het geheel meer kleur te geven en het aanbrengen 

van gras rondom. 

MASSIF PLACETTE SAINT GEORGES 

o Schoonmaken, afvoeren van (betonnen)plantenbak, aanbrengen van gras, en drie extra struiken 
die werden geplant. 

MASSIF DE LA PLACETTE DES PINS 

o  Verkleining van z’n « voetprint » om reden van veiligheid en verbetering van het zicht voor & van  
auto’s. 

PLACETTE VICTOR HUGO 

o  Werd volledig opgeschoond. 

PANNEAU INDIQUANT LA CHAPELLE STE EDITH 

o De plantenbak werd onderhouden en van bloemen voorzien en een indicatiebord werd door Dhr 
Benicourt gegraveerd. 
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SPORTTERREIN 

o Dit werd van onkruid ontdaan, schoongemaakt, de ping-pongtafels werden opgefrist, en muurtjes 
geschilderd 

o  De vier grote plantenbakken langs de kant zijn van kleine coniferen voorzien  en de 
toegangshekken werden geverfd. 

ROUTE DU VIEUX CHÊNE 

o Voor het bord «Bienvenue au Bois de Cise » zijn blokken hout geplaatst om hier het parkeren te 
voorkomen. 

CHEMIN DE PARADIS 

o Verbetering van diverse treden waar de textiel-onderlaag doorheen kwam. 

BEWEGWIJZERING / SIGNALÉTIQUE 

• Wij wilden graag de bewegwijzering verbeteren naast de borden met wegnamen die door de gemeente 
zijn geplaatst. Hiertoe heeft de ASA zich afgelopen oktober in contact gesteld met de gemeente om de 
situatie te verbeteren, om zo verbetering te brengen in de hulpverlening in Bois de Cise ( enkele 
voorvallen hebben zich voorgedaan). De ASA heeft een vereenvoudigd/verbeterd wegwijzer-plan / 
Routeplan aangebracht bij het informatiebord aan het begin van Bois de Cise met vermelding “PLAN” in 
lichtgevende letters op de paal van het bord. Hierna zij alle andere info-borden gedaan. 

• Van 4 van de 6 info-borden zijn de daken vernieuwd. 
• Het infopaneel op de Route du Vieux Chene, dat in slechte staat was, werd geverfd. 
• Een schildering werd gemaakt op de achterkant van het infobord op Route des Pins. 

BANCS POETIQUES 

• Om gehoor te geven aan het Label “Village en Poesie” dat Ault in 2016 verkreeg, heeft de ASA 
voorgesteld om Poëtische banken te adopteren. Iedere bank kan worden geadopteerd voor een bedrag 
van € 130,= (voor 3 jaar) , hierin zijn de kosten voor de gravure inbegrepen. Deze gravure bevat een 
poëtische zin gekozen door de adopteur met vermelding van z’n naam en/of zijn villa. 
18 banken zijn geadopteerd, waaronder de laatste, welke wordt geschonken naar aanleiding van een 
trouwerij welke volgend jaar augustus plaatsvind. 
Dit geeft de mogelijkheid om op een originele manier waarde aan onze site te geven die zelfs een 
televisiereportage heeft gehaald ( te zien via een Link op de ASA internetsite), Het heeft € 1800,= 
opgebracht (kosten voor gravures hier al afgehaald) 
 

OPERATIE « HOUT » / OPÉRATION DU BOIS 

• De storm van afgelopen januari heeft grote schade tot gevolg gehad, met name onder de bomen. Diverse 
Cisianen hebben voorgesteld hun hout te laten verzamelen en op te ruimen. Enkele vrijwilligers en 
Vincent hebben zo 18 m3 stookhout verzameld die tegen € 50,=/m3 werd afgeleverd. Dit heeft €900,= 
voor de ASA opgebracht. Het bracht wel een enorm werk met zich mee. We bekijken nog of een 
dergelijke actie een volgende keer zal worden herhaald en op welke wijze. 
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DIVERSEN: 

• De ASA heeft de EDF benaderd voor het repareren van bedrading aan een paal op Route des Mouettes. 
• Een paneel met « sol dangereux/glissant » werd geplaatst bij sentier des Bruyeres. 
• De ASA heeft samen met het feestcommitée van Ault, de VVV, Les Cise Arts, en Vivre le Bois de Cise 

afgelopen november deelgenomen aan het festival de l’Arbre. Twee Insecten-woningen, en een vlinder- 
en bloemenstruik werden op Placette Saint-Georges geplant. Dit werd gefinancierd door de VVV en het 
feestcommitee. 

• Dhr Valengin heeft 21 eigenaren bezocht, waarbij werd geconstateerd dat en flink aantal FRENES ziek 
zijn. Er werd toestemming gegeven voor het omzagen van 7 Frenes en 2 zieke Hetres(Beuken), en nog 6 
andere bomen welke een reëel gevaar voor woningen betrof. Toestemming aan de gemeente is gevraagd 
voor een tiental “baliveaux” die niet vallen binnen het kader : dode boom, gevaar opleverend of 
lichtwegnemend. 

o De ASA verstrekt aan iedere nieuwkomer, naast de statuten en de regels van de ASA, een 
boekwerk met de regels voor het onderhoud aan bomen. Mw Evelyne Collinet neemt het woord 
om te herinneren aan de goede toepassing hiervan en het voorkomen van ondeskundig snoeien 
wat gevaar op kan leveren; denk hierbij aan “TOTEMPAAL-Snoei, als kandelaar of als kapstok. 
Sommige bomen gaan hieraan dood. Deze raad komt uit het boek «Recommandations pour la 
gestion et la préservation du couvert boisé» dat iedere nieuwkomer krijgt en beschikbaar is voor 
iedereen die hierom vraagt. 

INTERNETSITE / SITE INTERNET 

Dhr Geoffroy neemt het woord om uitleg te geven over de laatste versie van de internet-site van de ASA. 

De hoofdreden om de site te herzien, betrof het creëren van een open systeem dat voor ieder lid toegankelijk kan 
zijn, zonder specifieke informatica kennis.  

Om ook op de toekomst voorbereid te zijn moet de site mee kunnen groeien, uitnodigend zijn ( mogelijkheid voor 
foto’s en commentaren) en op meerdere apparaten goed leesbaar te zijn ( computers, smartphones en tablets). 
Voor prettig lezen zijn twee talen Engels en Nederlands naast het Frans toegevoegd. Het Engels vertaald door de 
auteur en het Nederlands door Karel Rietveld en Bernard Kint. 

De bovenregel van de site is voor informatie over het bestuur, info over evenementen gerelateerd aan Bois de 
Cise, algemene informatie en om eigenaren in contact met de inhoud te brengen middels artikelen en foto’s die 
worden gepubliceerd. 

EEN LAATSTE PUNT  

De presidente neemt vervolgens weer het woord om hiermee aan te geven dat de wens van het bestuur is acties 
uit te voeren op een prettige en constructieve wijze. Daarom wordt , ondanks dat dit niet tot de ASA-taken behoort, 
hulp toegezegd aan personen van boven de 75 die hierom vragen, om de afgevallen & dood blad af te voeren 
naar de dechetterie. Het gaat hier om bladeren en niet om afgevallen takken. 

Vanuit deze optiek bied het bestuur de Cisianen aan, om na de AG en het vriendschaps-drankje deel te nemen 
aan een piqnique. Met ook dit idee van saamhorigheid werd besloten het 80-jarig bestaan van de ASA op 13 
augustus a.s. op Square Pommeranz te vieren. 
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DE PROJECTEN VOOR HET KOMENDE JAAR : 

Sylvie Macquet geeft vervolgens de hoofdlijn voor het komende jaar aan : 

• Voortzetting van het behoud, onderhoud en verbetering van onze plek/site 

• Het aanstellen van een tweede werknemer met een contract wat voor 90% door het Conceil 
Depatremental wordt vergoed. Dit komt dan neer op € 90,= per maand bij een aanwezigheid van 20 uur 
per week. Deze investering wordt verantwoord door de lage kosten en door het feit dat een aantal 
werkzaamheden noodzakelijk door 2 personen moet worden gedaan om veilig te kunnen werken. Dit 
afgelopen jaar waren het steeds (vaak dezelfde) vrijwilligers die Vincent hebben geholpen bij dit soort 
werkzaamheden. Deze verdubbeling zorgt ook voor een stabieler onderhoud tijdens vakanties en 
eventuele ziekte van een van de werknemers. 

• De realisatie van een « model-perceel » op een terrein van de ASA, met een “voorbeeld-bos” met 
aanbevelingen door Dhr. Valengin. 

• Bij de op/afgang naar de zee het creëren van een goed gazon met weinig onkruid, dat een ecologische 
aanbeveling is naar gemeenten, die sinds afgelopen januari geen “phytosanitaire” producten meer mogen 
gebruiken. 

• Over  een project  om de Entree naar Bois de Cise te verfraaien wordt nagedacht en alle suggesties 
hiervoor worden verwelkomd. 

Stemming over de verantwoording  : 
Met ruime stemmen aangenomen :  535 van 550 uitgebrachte stemmen (97.27%)  

 
2 – FINANCIEN OVER 2016 

 
Het woord is aan Mw Florence Le Moigne om uitleg te geven over de boekhouding van 2016 per hoofdstuk : de 
aanwezigen hebben een gedetailleerd rekeningoverzicht ontvangen.  
Hier zijn alleen de hoofdzaken weergegeven 

- SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Total budget 

Total 
réalisé 
2016

TOT 
BUDGET  

2017
Fonctionnement-Dépense

11 - Charges à caractère Général

Total 11 Charges à caractère général 18 340,00 16 261,41 13 700
 12- Charges de personnel et frais assimilés

Total 012    Charges de personnel et frais assimilés 5 200,00 4 305,98 10 700
Total 042 Opération d'ordre de transfert entre sections 1 556,59 1 556,59

65 · charges de gestion courante ·

Total 65    Autre charges de gestion courante 450,00 10,00 160
67 - Charge Exceptionnelles

Total 67 Charge Exceptionnelles 410,00 385,09 200
TOTAL FONCTIONNEMENT - DEPENSES 25 956,59 22 519,07 24 760

Exercice2016 BUDGET 
2017
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT Total budget 

Total 
réalisé 
2016

TOT 
BUDGET  

2017
FONCTIONNEMENT RECETTE

002 Résultat de fonctionnement reporté (Excédent 

ou déficit)

Total 002 Résultat de fonctionnement reporté (Excédent ou 

déficit)
4 000,00

013 Atténuation de charge

Total 13 Atténuation de charges 2 000,00 1 766,13 5 600
Total 002 Résultat de fonctionnement reporté (Excédent ou déficit)

19 500,00 19 317,50 18 110

74 Dotation Subventions et participations

Total 74 Dotation Subventions et participations 146,56 1 050
77 Produits Exceptionnels

Total 77 Produits Exceptionnels 1 256,59 1 820,00
TOTAL FONCTIONNEMENT - RECETTE 26 756,59 23 050,19 24 760  

 
- SECTION INVESTISSEMENT 

DÉPENSES INVESTISSEMENTS Total budget 

Total 
réalisé 
2016

TOT 
BUDGET  

2017
INVESTISSEMENT DÉPENSES

001 Solde d'excécution de la section 

d'unvestissement reporté

Total 001 Solde d'exécution de la section reportée

21 Immobilisations corporelles

TOTAL 21  Immobilisations corporelles 10 238,29 3 294,20 700
TOTAL INVESTISSEMENT DEPENSES 10 238,29 3 294,20 700  

 

RECETTES INVESTISSEMENTS Total budget 

Total 
réalisé 
2016

TOT 
BUDGET  

2017
INVESTISSEMENT RECETTE

001 Solde d'exécution de la section 

d'investissement reporté

Total 001 Solde d'exécution de la section d'investissement 

reporté
4 679,00

040 Opération d'ordre de transfert entre section

Total 040 Opération d'ordre de transfert entre section 1 556,59 1 556,59
010 Dotation fond de réserve 700

Total 010 Solde d'exécution de la section d'investissement 

reporté
4 002,70 4 002,70 700

TOTAL INVESTISSEMENT RECETTE 10 238,29 5 559,29 700  
 
Mw Le Moigne benoemd de belangrijkste posten uit het budget 2016 en preciseert de hoeveelheid gebudgetteerd 
en gerealiseerd :  
Zoals Post 626 Postale kosten : 1200€ gebudgetteerd en enkel € 432,60 uitgegeven dankzij de hulp van Saint-
Quentin Lamotte  voor frankering van de ASA schrijvens.  
Blijft alleen voor de ASA de voorgefrankeerde enveloppen voor de retourpost  van Machtigingen en vragen voor 
de AG. 
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Post 6161: Verzekeringen Voorzien € 800,= uitgegeven € 1432,64.  Deze verhoogde uitgave laat zich uitleggen 
door een verwachtte factuur eind 2015 die begin 2016 werd voldaan en welke samengaat met een factuur van 
2016 welke eind van het jaar werd voldaan. 
Dhr Geoffroy geeft aan dat er door de vorige voorzitter Dhr Vallet een rechtsbijstandverzekering werd aangegaan 
in 2015 welke eind 2016 werd opgezegd. 
Mw. Le Moigne preciseert vervolgens dat op post 64168 het bedrag voor de ASA werknemer staat, die vervolgens 
op post 6419 voor 70% door de regio wordt vergoed. 
Aldus  betaald de ASA € 850,/maand voor 20h per week werkzaamheden met een vergoeding van € 600,= 
waardoor daadwerkelijk € 250,= per maand wordt benodigd.( afgeronde cijfers) 
Post 6752 Immobilisations cédées  komt overeen met € 1556,59 die is overgeplaatst naar opbrengst investeringen  
(zie op de investeringsbalans post 2188 Immobilisation Transfert entre section) 
 
De investeringen van € 3294,20 komen overeen met de aankoop van terreinen door de vorige equipe in het eerste 
semester van 2016 voor € 2030,20 en voor € 1264,= aan apparatuur zoals een bladblazer, een bosmaaier, 
heggeschaar e.d., … die dienden te worden aangeschaft om Vincent goed te kunnen laten functioneren. 
 
Jean-Marie Geoffroy legt vervolgens uit hoe het budget 2017 werd opgesteld. 
De opbrengsten werden berekend vanuit de Syndicale taks-opbrengsten die voor 2017 met 5% t.o.v. 2016 werden 
verlaagd. Door beter naar de eigenaren en cijfers te hebben gekeken konden enkele meevallers worden 
meegenomen in de berekeningen zodat het totaal aan inkomsten iets kon worden verhoogd en de bijdrage door 
de eigenaren iets kon worden vermindert. In het algemeen komt dit neer op ca 6% reductie op hun bijdrage. 
Hieraan toegevoegd de te verwachten bijdragen : € 1000 door de gemeente (AULT) ( slechts € 500 werd 
goedgekeurd) en € 50 door de gemeente Saint Quentin ( die hieraan wel alle hulp zoals eerder genoemd blijft 
doen) 
Er is in dit budget geen rekening gehouden met inkomsten zoals de bank-adopties en stookhout-levering. Deze 
extra inkomsten kunnen eventuele tegenvallers compenseren. 
Wij verwachten eind 2017 een reserve van 6 maanden functioneren van rond de € 8000,= te hebben opgebouwd. 
Even ter herinnering, 2016 werd begonnen met slechts € 4000,=, wat veel te weinig was om de site op goede 
wijze te onderhouden van januari-juli 2016, de periode waarin de inkomsten van dat lopende jaar pas beginnen 
binnen te komen. 
Eveneens ter herinnering: enkele jaren geleden had de ASA een comfortabele balans met ca één jaar inkomsten 
voorschot. Dit is tevens weer het doel dat wij voor ogen hebben. 
 

Stemming over FINANCIEËL RAPPORT : 

 Aangenomen met  540 op 550 uitgebrachte stemmen (98,18%) 

 
 

3 – VERKEIZING VAN NIEUWE LEDEN 
 
Er zijn 3 plekken te vervangen omdat 3 leden zijn opgestapt : Dhr. Jean Sauzeat; Dhr Huges Tortajada ( die beide 
in september 2016 zijn weggegaan) en Dhr. Christophe Vallet. 
 
Drie kandidaten hebben zich voorgesteld :  
Mw. Gervaise ANDRÉ, Dhr. Laurent CHOLET, Mw. Anny-Claire KUMS. Dhr. CHOLET die afwezig was heeft een 
tekst door Mw. de president laten voorlezen, vervolgens hebben Mw.  ANDRÉ en Mw. KUMS zich voorgesteld. 
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De resultaten van de “geheime” stemming zijn als volgt :  
 

Syndics/leden 
Stemmen van de  542 

uitgebrachte Résultaat 

Gervaise ANDRÉ 480 86,79%         Élu/gekozen 

Laurent CHOLET 511 94,28% Élu/gekozen 

Anny-Claire KUMS 520 95,94% Élu/gekozen 
 

Dit geeft een geactualiseerd verkiezings-beeld van de leden als volgt : 
  

COLLÈGE Jaar Naam 

A 2020 
Gervaise ANDRÉ 
Laurent CHOLET 
Anny-Claire KUMS 

B 2018 
Bernard KINT 
Sylvie MACQUET 
Michel WAGON 

C 2019 
Évelyne COLLINET 
Jean-Marie GEOFFROY 
Karel RIETVELD 

 
4 - QUESTIONS DIVERSES 

Voor de diverse vragen  wenst Dhr Raynald Boulanger het woord te nemen om aan te geven dat er een zeer 
goede verstandhouding is met de ASA en dankt de presidente voor het houden van een rustige en prettige 
algemene vergadering. Tevens geeft hij aan open te staan voor iedereen die dit wenst met hem te spreken 
over het project “sentier Littoral” en de daaraan grenzende percelen. Dhr. Minasse, die dit betreft, onderbreekt 
op dit punt en Dhr Boulanger die hem vervolgens voorstelt af te spreken op een moment dat hem dat uitkomt. 
 

� Question de M. JM LAJEUNESSE  
Vraag om de toegankelijkheid van de ASA-panelen om gerelateerde evenementen aan te kunnen 
brengen 

• Réponse de l’ASA 
� De sluiting zal vervangen worden voor een ander type. 

 

� Question de M. DOUAI 
Er is geen verbetering betreffende de blaffende honden op route du vieux chêne  

• Réponse de l’ASA 
� Het tegengaan van Buren-overlast valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente, die hiervoor 

een controlerende instantie heeft. De ASA zal deze vraag aan de gemeente overbrengen. 
 

� Question de M. BITTNER 
Mogelijkheden voor verbetering van televisie en GSM-ontvangst in Bois de Cise 
• Réponse de l’ASA 

� Dit punt wordt frequent aangehaald. Helaas is onze zone slecht voorzien. Wij leggen deze 
informatie-vraag regelmatig voor. Betreffende televisie: kabel televisie in onze regio is op komst 
en we vragen hierover meer informatie bij de gemeente op. Tegelijkertijd hebben enkele 
eigenaren met succes een GSM-versterker aangeschaft en anderen hebben televisie middels 
satelietontvangst. 
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� Question de M. FAUQUEMBERGUE 
Aanpassing van het traject van de “sentier Littoral” en de consequentie voor de banken en orientatietafel op 
het panorama. 
• Réponse de l’ASA 

� Het prefectorale besluit van de tracé modificatie gaat niet meer langs de orientatietafel. Op 
21/7/2017 werd er een vergadering georganiseerd met de staat (departement en littoral) die het 
voorstel met de toegang via “sentier du Grand Mont” naar het Panorama steunt. 

Dit dossier wordt nauwlettend gevolgd door de ASA want het besluit door Mw de burgemeester  is in 
tegenspraak met de verplichting aan de eigenaren van onbebouwde terreinen en bebouwde zones 
om ze te onderhouden. (Loi du 2 février 1995, article L. 2213-25 du code général des collectivités 
territoriales) 

 

� Question 1 de Mme BASSET 
Mw Basset maakt zich zorgen om de DRONE-vluchten over haar terrein. 
• Réponse de l’ASA 

� Bij bebouwing zijn vluchten op openbaar terrein verboden. Het uitvoeren van vluchten met 
modelvliegtuigen is verboden in parken en tuinen bij bebouwing inclusief de stranden. De politie 
kan te allen tijden ingrijpen bij ongeoorloofd gebruik van een drone en deze zelfs in beslag 
nemen. Zij zijn het die de competentie hebben op dit terrein. 
 

� Question 2 de Mme BASSET 
De tractor van de gemeente die de wegkanten maait op de “route des mouettes” beschadigd de lagergelegen 
takken van de heggen op een niet nette manier. 
• Réponse de l’ASA 

� Deze opmerking zal aan de gemeente worden doorgegeven. Waarschijnlijk komt dit door het 
gebruikte materieel. 
 

� Opmerking van Mme RAMBURE 
Les clôtures en fil barbelé sont-ils toujours prohibés car il existe encore des parcelles clôturées de cette 
manière ? 
De afrasteringen met prikkeldraad worden nog altijd verboden.Er zijn nog altijd percelen welke hiermee zijn 
afgezet.  
 
• Réponse de l’ASA 

� Dit is exact uit de voorschriften van de ASA, zie artikel 42 die het gebruik van prikkeldraad 
verbied, een uitzondering wordt gemaakt voor weilanden. Het is de gemeente die dit verbod dient 
te laten opvolgen of die het gebruik met een juiste reden toestaat. 
 

� Vraag van meerder eigenaren  (MM. GAPP, CHEMIN, De GIOVANNINI, Mme BAILLON…) 
Hoe de snelheid in Bois de Cise te verminderen ( dorpels oid ?) 
• Réponse de l’ASA 

� Diverse schrijvens aan de gemeente door eigenaren over de snelheid blijven tot op heden zonder 
antwoord. 

� Het plaatsen van dorpels bemoeilijkt hulpverlening.  
� Alles wat betreft de routes du Vieux-Chêne et de la Grande avenue bemoeilijken eveneens de 

hulpverlening. Op initiatief van de ASA is er afgelopen oktober een overleg-vergadering belegd, 
maar de gemeente dient hoofdpartij te zijn en dit is niet het geval. 

� Snelheidscontroles door de politie op aanvraag van de ASA en de gemeente bleven zonder 
overtredingen. 
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