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ASA Vergadering van 14/09/2019 

Op14/09/2019 kwam het bestuur van ASA-Bois de Cise om 17h00 bijeen in salle « DAURELLY à AULT op 
uitnodiging van de voorzitter M. Jean-Marie GEOFFROY zoals vastgelegd in artikel 17 van de statuten. 

Uitnodigingsdatum:  04/09/2019 

Aanwezige leden : Mme Gervaise ANDRÉ, , M. Laurent CHOLET, M. Jean-Marie GEOFFROY, M. 
François MORVAN, M. Karel RIETVELD 

Verexcuseerde afwezigen : Mme la Maire d'AULT, M. le Maire de SAINT-QUENTIN-LA-MOTTE, Mme 
Florence LE MOIGNE et le receveur du trésor public. 

Afwezig met stem-machtiging:  

Mme Anny-Claire KUMS, représentée par Gervaise ANDRE 
Mme Paulina Van IRSEL, représentée par Karel RIETVELD  
M Jeremy GOSSE représentée par Laurent CHOLET 
Mme Marijke BOGAERT représentée par Jean-Marie GEOFFROY 

De voorzitter, M. Jean-Marie GEOFFROY, verklaart de bijeenkomst geopend om 17h00.  

De secretaris voor de vergadering is Mme Gervaise ANDRE 

1. GOEDKEURING VAN HET VERGADERINGSVERSLAG VAN /04/2019 

De deelnemers keuren deze goed middels handopsteking 21/04/2019. 

Na overleg werd het vergaderingsverslag van  21/04/2018 unaniem goedgekeurd.  

2. GOEDKEURNG VAN HET VERGADERINGSVERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING 

VAN 28/07/2019 

De deelnemers keuren deze goed middels handopsteking l’AGO 

Na overleg werd het vergaderingsverslag van l’AGO van 28/07/2018 unaniem goedgekeurd  

3. BESTUURSKEUZE (PRESIDENT, VICE PRESIDENT ET SECRETAIRE 

POSTE van PRESIDENT (Voorzitter) 

M GEOFFROY stelde zich kandidaat, zonder tegenkandidaat, stemming middels handopsteking 

Kandidaat Voor Tegen Onthouding 

M. Jean-Marie GEOFFROY 9 0 0 

M. Jean-Marie GEOFFROY is unaniem met 9 van de 9 stemmen 

gekozen als Président (voorzitter) van de ASA 

POSTE DE VICE PRÉSIDENT 

Kandidaat Voor Tegen Onthouding 

M. Laurent CHOLET 9 0 0 
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M. Laurent CHOLET est élu à l'unanimité de 9 voix sur 9, Vice Président de l'ASA 

POSTE DE SECRÉTAIRE 

Kandidaat Voor Tegen Onthouding 

Mme Gervaise ANDRE 9 0 0 

Mme Gervaise ANDRE is met 9 van de 9 stemmen verkozen tot  Secrétaire de l'ASA 

4. VERNIEUWING VAN HET CONTRACT VAN VINCENT COTE PER 1/11/2019 MET DEZELFDE 

CONDITIES. 

Het contract van Vincent werd afgesloten voor één jaar gerekend vanaf de maand november tegen 10h per 
week. Dit aantal uren kon worden verhoogd met extra uren indien nodig voor noodzakelijke werkzaamheden. Er 
word voorgesteld dit opnieuw te vernieuwen met dezelfde condities. 

Het contract met Vincent wordt onder dezelfde condities vernieuwd met alle 9 stemmen.  

5. DIVERSE VRAGEN 

HERRINNERING VAN REGELS VAN GOED GEDRAG : VERBRANDEN/OPEN VUUR  &  HONDENGEBLAF 

• Het verbranden van vegetatie is verboden, de eigenaren die zich hiervan willen ontdoen, kunnen dit op 

eigen terrein composteren of wegbrengen naar de décheterie. Het is de verantwoordelijkheid van de 

burgemeester om het verbod op verbranden van groenafval door particulieren te handhaven. Een bewo-

ner kan daarom aan de gemeente vragen in te grijpen indien een buur de regel niet respecteert.  

• Verschillende eigenaren in Bois zijn onderhavig geweest van verwijten door lokale bewoners met betrek-

king tot het constante geblaf van honden. Het continue geblaf van honden van buren kan worden be-

schouwd als een extreme geluidsoverlast. Deze huiselijke geluiden kunnen een abnormale buurtversto-

ring zijn, zowel ’s nachts als overdag. Het is een terugkerende bron van geschillen tussen buren. Dit 

hondengeblaf, dat een abnormale verstoring van de buurt is, ondermijnt de openbare rust. Iedere betrok-

ken eigenaar wordt gevraagd de nodige maatregelen te nemen om deze overlast te stoppen. 

 

INFORMATIE VOOR GOEDE GEBRUIKEN IN BOIS DE CISE TER ATTENTIE VAN HUURDERS. 

In het verleden werd er een document voor vakantiegangers geschreven door de ASA. Dit document wordt bin-

nenkort weer op de ASA site geplaatst ter attentie van de eigenaren zodat zij hun toekomstige huurders hiervan 

op de hoogte kunnen stellen betreffende de goede gebruiken in Bois de Cise. 

PANORAMA EN SENTIER DU LITTORAL :  

Er zal contact met de Com de Com worden opgenomen betreffende de oriëntatietafel en de verplaatsing van het 

anker en de eg ( door Laurent en Jean-Marie). Tegelijkertijd wordt ook met de gemeenten AULT en Saint Quentin 

la Motte contact gelegd met betrekking tot de toegankelijkheid voor bezoekers naar dit nieuwe verkozen gebied 

voor deze implantatie. 
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CAMPAGNE VOOR DE SCHOONMAAK VAN BOIS 

De ASA organiseert een natuur-schoonmaakochtend op zaterdag 2 November. Dit gebeuren is voor ieder die 
hieraan wil deelnemen. De deelnemers worden verzocht om bij ons aan te sluiten op “het SQUARE 
POMMERANZ” om 9.30h voor deelname aan deze campagne die plaatsvindt van 10.00h tot ca 12.00h. 

 

Er wordt geprobeerd sponsoren voor afvalzakken en handschoenen te vinden. Gedimat ➔Laurent 

         Intermarché ➔Jean-Marie 

PANELEN   

Er moet informatie worden ingewonnen betreffende een meertalig ontvangst-bord bij de ingang  

van BOIS    ➔Laurent 

Er moet informatie worden ingewonnen betreffende een didactisch informatiebord  

met betrekking tot snoeien   ➔ Jean-Marie 

 

VERKEER 

Spiegels op de route de la Falaise :  

Er moet een berekening worden gemaakt om de kosten van dergelijke apparatuur in te schatten. 

 

Met de gemeente zal worden gesproken betreffende het project "rustig verkeer in Bois de Cise" 

Les sujets ayant été épuisés la réunion s’est terminée à 18h30 

 

Le Président 
Jean-Marie GEOFFROY. 

 

La secrétaire 
Gervaise ANDRÉ 

 


