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Vergaderingsverslag van 11/02/2017 

 
Op 11 februari 2017 vergaderde het bestuur van de ASA Bois de Cise om 10.00h in “Salle Daurelly te 
Ault”,  op uitnodiging van en voorgezeten door Mme Sylvie Macquet overeenkomstig art 17 uit de 
statuten. 

Uitnodigingsdatum :  30/01/2017 

Aanwezig: M. Jean-Marie GEOFFROY, M. Bernard KINT, Mme Sylvie MACQUET , M. Karel RIETVELD, ,  
M. Michel WAGON 

Verexcuseerd middels machtiging:  Mme Evelyne COLLINET, 

Afwezig zonder bericht: Christophe VALLET 

Genodigde aanwezigen: M.  Christophe VANHEREN receveur municipal 

Afwezige verexcuseerde genodigden: Mme Florence LEMOIGNE, secrétaire comptable 

De presidente Mme Sylvie MACQUET, opent de vergadering om 10.00h en geeft aan dat Mw. Eveline 
Colinet haar machtiging aan Michel Wagon heeft gegeven. 

1-GOEDKEURING VERGADERINGSVERSLAG VAN 10/12/ 2016 

Aanwezigen keuren unaniem het verslag van 10/12 goed. 

Na bespreking is het verslag over de vergadering van 10/12/2016 unaniem  
met 6 van 6 stemmen goedgekeurd. 

2-BALANS VAN DE JANUARI STORM 

Mme Macquet maakt de balans op van de acties genomen na de storm van 13 januari. 

 Mails en telefonisch onderhoud met eigenaren hebben plaatsgevonden om hen over de ongemakken en 
schade op hun percelen te informeren, met toegezonden foto’s 

 Interventies door onze werknemer op vraag van eigenaren op hun terrein om gevallen bomen te 
verwijderen hebben plaatsgevonden 

Al deze acties zijn uitgevoerd in de geest van solidariteit en vriendschap. 
 
Bomen, die tot nu gezond waren, kunnen door deze storm toch gevaar tonen. Zij worden aankomende juni aan een 
grondige inspectie onderworpen door Mr. Valengin, wanneer de eigenaren een aanvraag hiertoe indienen. 
 
Bij deze gelegenheid herinneren we eraan dat in géén enkel geval nog de leden nog Mr. Valengin zich op terrein 
van eigenaren begeven zonder dat die daarom gevraagd hebben. Dit sluit niet uit dat een advies; gemaakt vanaf 
een afstand over een zieke of gevaarlijke boom; alsnog aan de eigenaar over een dreigend gevaar kan worden 
gedaan. Het betreft een advies en verplicht de eigenaar niet tot ingrijpen, maar het bosbeheer is een missie voor 
de ASA. 
 

De opmerkingen van Mr. Valengin betreffende het nut van de “klimop” die diverse bomen coloniseren zijn 
nogmaals herhaald.  

 Klimop is geen parasiterende plant zoals de maretak. Hij beschikt over eigen wortels en de klim”wortels” 
die alleen dienen om te klimmen om zo genoeg licht  te krijgen voor bloem en vruchtvorming  

 Beide planten dienen elkaar. Feitelijk beschermt de klimop de bomen en verzekert hen van een 
regelmatiger groei. Tevens biedt hij huisvesting aan vele vogels en insecten en is dus nuttig voor de 
natuur. Echter wanneer klimop zich in een oude, zieke of verzwakte boom(door ongeluk of storm) bevindt 
krijgt hij steeds en steeds meer licht en wordt steeds overheersender. En hiermee wordt de gezondheid 
van de boom slechter en kan die sterven.> 
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3-OVERLEG OVER HET GEGEVEN-HOUT 

De leden stellen de ASA de mogelijkheid voor om brandhout aan Cisianen tegen een vergoeding aan te bieden  
Het gaat hier om hout dat op terreinen van eigenaren -op hun verzoek- door ons werd verwijderd, gezaagd en 
gekliefd tot brandhout. 
M r  « Le percepteur » zegt deze gemeenschapsgeest goed te begrijpen maar beveelt ons aan om de prefectuur te 
benaderen om de voorwaarden vast te stellen. 
Er werd uitgelegd dat de hoeveelheid hout relatief bescheiden is, en dat de aanvragen tot 1m³ per persoon beperkt 
worden en in alle eerlijkheid toegekend op volgorde van binnenkomst. Tegen levering van het hout wordt een 
bijdrage van € 40,= (bij afhalen) en € 50,= (geleverd Bois de Cise), aan de ASA verwacht. 
 

Na overleg wordt door het bestuur in algemeenheid aangenomen het hout  als brandhout aan de eigenaren 
die een aanvraag indienen ( met als maximum wat beschikbaar is) aan te bieden. Het is voorbereid  door 

onze werknemer en vrijwilligershulp  . 
Met 6 stemmen voor. 

 

4 TOEKOMST VAN HET SPORTTERREIN 

Mw de Burgemeester heeft 3 maanden geleden aangegeven niet op de hoogte te zijn van een overeenkomst 
tussen de ASA en de gemeente welke gericht is op het beheer van sportactiviteiten aangaande het sportterrein, in 
eigendom van de ASA 

Toch is het in het kader van deze overeenkomst dat de gemeente het onderhoud van het terrein en 
sportvoorzieningen doet. Voor wat betreft voorzieningen : het gaat om een (voetbal)doel en twee betonnen 
tafeltennistafels. Deze laatsten zijn niet demontabel en een visuele controle en schoonmaak volstaat. Betreffende 
het doel; we hebben uitgezocht dat dit materieel een inspectie/controle in Mei 2016 heeft gehad, dit in het kader 
van een jaarcontract verstrekt door de gemeente. Die heeft nu een goedkeuring tot mei 2018. Op deze datum 
moeten we ons over de toekomstvraag  buigen. 

Een bezoek aan de gemeente zal worden gedaan om de voortzetting van deze overeenkomst , sinds 2004, te 
bespreken, die door geen van de beide partijen is opgezegd. Het intrekken van deze overeenkomst houdt in dat de 
ASA het onderhoud zelf moet doen en moet zich eveneens te vergewissen dat het materiaal aan de 
veiligheidseisen voldoet. 

5-SNELHEID IN BOIS DE CISE 

Diverse personen hebben zich bij Bernhard KINT aangesloten om de snelheid van voertuigen in Bois te betreuren. 
Verschillende eigenaren hebben voorgesteld een petitie hierover op te stellen. De ASA informeert u over de 
opvolging van dit persoonlijke initiatief van eigenaren uit Bois de Cise 

6- FEEST DER CISIANEN 

Diverse voorstellen passeerden de revue voor een gezelligheidsbijeenkomst onder Cisianen; bij het burenfeest; na 
de Algemene Vergadering …... Uiteindelijk werd het de 15e Augustus, o.a. omdat ook op die dag diverse andere 
activiteiten plaatsvinden, die het feestelijk en gezelligheidskarakter kunnen versterken. 

7- GEREEDSCHAP AANKOPEN 

Een inventaris die in Mei 2005 werd gemaakt vermeldt diverse materiaal : Kruiwagen, bijl; spade; snoeischaar; 
warmte kanon; schuurmachine …etc….; Hiervan bestaat het grootste deel alleen op papier dat aan de nieuwe 
ploeg leden in 2016 bij de materiaal en documenten werd overgedragen. Onze vragen aan de oude ploeg gaf 
telkens een antwoord “niet gehad” te hebben. 

We moeten ons dus opnieuw van materiaal voorzien om onze medewerker goed uit te rusten. Sinds afgelopen 
september is door een vrijwilliger gereedschap ter beschikking gesteld, maar nu wordt het tijd nieuw te kopen door 
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de ASA. In principe is er een akkoord voor een uitgaven van € 500,= voor benodigde “kleine” gereedschappen. 
Tegelijk blijft de ASA over dit dossier nadenken. 

Ons doel is om niet de huidige serene sfeer te verstoren die in Bois de Cise bestaat en dus hebben we besloten de 
pagina om te slaan. Echter, men moet wel weten dat het geld voor nieuwe aanschaf van alle Cisianen komt. 

8 BEOORDELING VAN TREDEN EN LEUNINGEN 

Diverse van onze trappen op de wandelpaden zijn in slechte staat. We zullen dit in kaart brengen om 
prioriteiten te stellen. Een controle op 12/02 wordt uitgevoerd door Karel Rietveld en Michel Wagon met 
een vrijwilliger die zich bereid verklaarde mee te helpen aan de controle. 

Er werd gememoreerd dat « sentier du Paradis” door de gemeente van Ault werd hersteld. Onze 
medewerker zal bekijken wat hij kan doen om ze in goede staat te krijgen, anders moet er contact met de 
gemeente worden opgenomen om over dit probleem te spreken. 

9- ONZE INTERNET-SITE 

De Internet-site komt langzaam aan op gang. Die is te bereiken onder het bestaande “adres” zoals het vorige maar 
zonder toegangscode of paswoord op http://asa-boisdecise.planethoster.org . Het is nu een meertalige site die 
vaste pagina’s bevat, informatieartikelen en foto-collecties. Iedereen mag bijdragen aan de verbetering van de site 
en ons uw wensen en ideeën en interessante foto’s van en over Bois de Cise toe sturen. 

10- DIVERSE VRAGEN 

Punt betreffende PLU 

De inspreek-ronde is 10 februari afgerond. De ASA en enkele eigenaren hebben hun opmerkingen aan de 
onderzoeker kenbaar gemaakt. 

Een flink aantal eigenaren reageerden geschokt toen zij vernamen dat een terrein van de ASA, betaald door de 
eigenaren als bouwterrein, plotseling werd gedeclasseerd tot niet bebouwbaar terrein volgens het PLU-project 

De ASA heeft aan de openbare onderzoeker z’n onbegrip geuit maar geen enkele uitleg werd door de gemeente 
gedaan. Als deze situatie zo blijft bestaan zien we ons gedwongen, om de belangen van de Cisianen te 
verdedigen, en beroep aan te tekenen bij de rechtbank om deze onjuistheid aan te vechten. 

 

De agenda was voltooid en vergadering werd gesloten om 12.00h 

La présidente                                                           Le secrétaire 

Sylvie MACQUET                        Jean-Marie GEOFFROY. 

 

 


