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Vergaderingsverslag van 28/08/2017 

 
Op 28 Augustus 2017 heeft de ASA-Bois de Cise om 10.00h vergaderd in Salle Daurelly te Ault op 
uitnodiging van Mw. Sylvie Macquet, overeenkomstig artikel 17 uit de statuten. 

Uitnodigingsdatum:  18/08/2017 

Aanwezig: Mme Gervaise ANDRÉ, M. Laurent CHOLET, M. Jean-Marie GEOFFROY, Mme Sylvie 
MACQUET et M. Michel WAGON 

Afwezig met afgegeven machtiging: Mme Anny-Claire KUMS a donné son pouvoir à Mme MACQUET,  
M. Bernard KINT a donné son pouvoir à Jean-Marie GEOFFROY, M. Karel RIETVELD a donné son 
pouvoir à Michel Wagon. 

Afwezig: Mme Evelyne COLLINET 

Afwezige genodigden:  Mme la Maire d'AULT, M. le Maire de SAINT-QUENTIN-LA-MOTTE, Mme 
Florence Le Moigne 

De voorzitter, Mme Sylvie MACQUET,  verklaart de vergadering om 10h00 geopend.  

1. GOEDKEURING VAN HET VERSLAG OVER DE VERGADERING VAN   29/04/2017 

De aanwezigen keuren het verslag over 29/04/2017 unaniem goed. Op voorstel van de voorzitter en met 
goedkeuring van de deelnemers werd de stemming uitgevoerd door handopsteking. 

Na bespreking werd het verslag over de vergadering van  29/04/2017 unaniem met 
8 van 8 stemmen goedgekeurd 

2. GOEDKEURING VAN HET VERSLAG OVER DE ALGEMENE VERGADERING VAN   

30/07/2017 

De aanwezigen keuren het verslag over 30/072017 unaniem goed. Met goedkeuring van de deelnemers werd de 
stemming uitgevoerd door handopsteking. 

 

Na bespreking werd het verslag over de vergadering van  29/04/2017 unaniem met 
8 van 8 stemmen goedgekeurd 

3. VERKIEZING VAN HET NIEUWE BESTUUR 

 

Verkiezing van de voorzitter(ster) 
Mme Sylvie MACQUET stelt zich verkiesbaar en er zijn geen tegenkandidaten 
 Stemming door handopsteking. 
 

Syndic Pour Contre Blanc 

Mme Sylvie MACQUET 8 0 0 

Mme Sylvie MACQUET is met 8 van de 8 stemmen gekozen tot Présidente de l'ASA 
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Verkiezing van de vice-voorzitter(ster)  

Mme MACQUET  geeft aan dat een mogelijke chirurgische ingreep aan haar voet op korte termijn, frequente 
verplaatsingen zal bemoeilijken en geeft aan dat de verkiezing van een kandidaat(te) bij voorbaat een permanente 
bewoner dient te zijn die zich verkiesbaar stelt. Dhr. Michel Wagon stelt zich verkiesbaar zonder tegenkandidaat. 
Er wordt gekozen middels handopsteking. 
 

Syndic Pour Contre Blanc 

M. Michel WAGON 8 0 0 

 

M. Michel WAGON  wordt unaniem gekozen met 8 van de 8 stemmen als Vice-président de l'ASA 

Verkiezing van de secretaris van de l'ASA 

M. Jean-Marie GEOFFROY stelt zich verkiesbaar zonder tegenkandidaat. 
Er wordt gekozen middels handopsteking. 
 

Syndic Pour Contre Blanc 

M. Jean Marie GEOFFROY 8 0 0 

 

M. Jean-Marie GEOFFROY wordt unaniem gekozen met 8 van de 8 stemmen als Secrétaris van de l'ASA 

 
De Commissies 

Net als vorig jaar , wij verwachten dat alle bureau-leden actief deelnemen aan alle commissies en dat enkele van 
ons een voortrekkersfunctie hebben, om zo antwoord te kunnen geven op vragen van eigenaren over een bepaald 
onderwerp, dan wel om informatie over een bepaald onderwerp voor een bepaalde commissie in te kunnen winnen, 
zodat die het beste kunnen functioneren. 

 

COMMISSIONS FINANCES ADMINISTRATION 

Accueil des nouveaux 
propriétaires 

INFORMATIONS SURVEILLANCE 
des ARBRES et 
HAIES 

TRAVAUX 
ENTRETIEN 
ET SUIVI 

Référents 
S. MACQUET 
JM. GEOFFROY 

S. MACQUET 
M. WAGON 
A-C. KUMS 

JM. GEOFFROY 
K. RIETVELD 
B. KINT 

M. WAGON 
G. ANDRE 
L. CHOLET 

M. WAGON 
K.RIETVELD 

MEMBRES 

Mme Gervaise ANDRE 
Mme Evelyne COLLINET 
M. Laurent CHOLET 
M. Jean-Marie GEOFFROY 

Mme Sylvie MACQUET 
M. Bernard KINT 
Mme Anny-Claire KUMS 
M. Karel RIETVELD 
M Michel WAGON 
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4. OVERLEG BETREFFENDE DE AANSTELLING VAN EEN TWEEDE WERKNEMER MIDDELS 

EEN CONTRACT MET HULP.  

Het arbeidsbureau heeft ons afgelopen week geïnformeerd dat, door overheidsbeslissing, dit nieuwe contract niet 
door kan gaan. Mw. Macquet heeft gepleit om de door ons weerhouden kandidaat te behouden mede gezien zijn 
persoonlijke situatie. Het arbeidsbureau heeft vervolgens aangegeven dat er mogelijk aanpassingen kunnen 
worden gedaan op deze beslissing, maar niet voor eind oktober. 

5. OVERLEG OVER HET VERNIEUWINGSCONTRACT VAN VINCENT 

Ter herinnering ; dit contract werd eind september 2016 bekrachtigd voor één jaar met de mogelijkheid tot 
eenmalige verlenging. Om dezelfde reden als hierboven hebben we hierover geen duidelijkheid voor 11 september. 
Diverse mogelijkheden kunnen zich voordoen, waarover we ons nu buigen om te voorkomen dat we dit wederom 
moeten doen wanneer de juiste informatie bekend wordt ( dit alles aannemend dat uiteindelijk één van hen het 
wordt) 

Hypothese 1: Het contract kan worden verlengd: 

In dit geval kiezen we voor hernieuwing van het contract. Gekozen met handopsteking. 

Het bestuur geeft unaniem toestemming aan de voorzitter om dit contract te vernieuwen met Dhr. Vincent 
COTE met 8 van de 8 stemmen. 

Hypothese 2:  

Het contract kan niet worden vernieuwd. In dit geval geeft een berekening gemaakt met Mw Florence Lemoigne 
aan dat de uitgaaf voor een werknemer voor 10h per week neerkomt op  € 7500 a 8000 per jaar. 

Met deze hypothese beslist het bestuur na overleg middels stemming bij handopsteking de voorzitter te machtigen 
een contract voor 10h per week met Vincent Cote af te sluiten. 

Het bestuur machtigt unaniem de voorzitter om een arbeidscontract voor 10h/week met Dhr. Vincent Cote 
af te sluiten met 8 van de 8 stemmen. 

Hypothese 3:  

Een derde mogelijkheid bestaat eruit om Dhr Vincent Cote losse opdrachten te verstrekken als ZZP’er. In dit geval 
behoeft er niet te worden overlegd want het initiële voorziene budget staat kosten op post 61524 en 61558 toe. 

Er dient opgemerkt te worden dat dit alleen aan de orde is wanneer het contract met Dhr. Vincent Cote niet kan 
worden vernieuwd. 

We worden dan gedwongen om enkele onderhoudsfrequenties te verminderen of zelfs bijzondere interventies te 

schrappen die eerst wel mogelijk waren door de aanwezigheid van Vincent met 20h per week, zoals het zagen en 

verdelen van het hout na de laatste storm van januari j.l. 

We zullen de eigenaren informeren over het vervolg van dit dossier, en over de afspraken die we dienen te maken. 
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6. HET ZOEKEN NAAR EEN MATERIAALOPSLAG TYPE GARAGE WAAR 

ONDERHOUDSMATERIEEL VOOR HET BOSONDERHOUD KAN WORDEN OPGESLAGEN. 

 

Sinds het aanstellen van Vincent, wordt het materiaal voor goed onderhoud van het bos opgeslagen in de privé 
garage van Sylvie Macquet. Dit is een niet duurzame situatie en brengt de nodige beperkingen met zich mee. Dit is 
waarom de laatste maanden reeds een aantal lokalen /plekken werd bezocht om zo een geschikte locatie te vinden 
voor een goede, veilige en praktische ASA-materiaal opslag. 

Deze zoektocht leverde nog geen geschikte locatie op. Een tijdelijke oplossing is nu gevonden in het aanpassen 
van een kleine bestaande en totaal apart staande opslag op het terrein bij Mw. Macquet. Dit gebouwtje is 
toegankelijk via een aparte afgesloten ingang op haar terrein en dient (ivm verzekering) alleen van een metalen 
afsluitdeur te worden voorzien. 

De zoektocht naar een definitieve locatie gaat vooralsnog door en wij houden ons voor uw suggesties aanbevolen.  

7. PUNT AANGAANDE DE  PLU 

Wij zijn geïnformeerd dat er beroep zou zijn ingediend en dat hoger beroep wordt voorbereid. Sinds 10 dagen 
trachten we een afspraak te maken met Dhr. Briere van de Com de Com, die afwezig is tot begin september en die 
een bezoek plant na terugkomst zodat wij nu dit punt opschorten. 

8. PUNT AANGAANDE  TABLE  D’ORIENTATION 

Tijdens een bijeenkomst -midden juli- met de kamer van landbouw, die de boeren en terreineigenaren met percelen 
binnen de perimeter van het nieuwe “sentier littoral” bij elkaar bracht, werd duidelijk dat de wens van de ASA om de 
toegang tot het panorama via de sentier du Grand Mont te behouden met een positief gevoel door de organisatoren 
werd ontvangen. 

Sindsdien heeft de ASA contact opgenomen met de gemeente Saint-Quentin-La-Motte, die vervolgens instemt om  
de gemeentelijke verordening van het totale toegangsverbod naar het Panorama aan te passen. Hiermee krijgen 
bezoekers en terreineigenaren rond het Panorama weer toegang hiertoe. De ASA zal een hekwerk plaatsen zodat 
bezoekers niet voorbij de orientatietafel/het panorama kunnen komen. 

Sinds dit onderhoud heeft de gemeente AULT de toegang tot hetzelfde pad verboden. Juist hierom hebben we een 
bezoek aan de mevrouw de burgemeester (AULT) gepland om het onderwerp te bespreken. 

9. DIVERSE VRAGEN 

• Banken op de Route d’Ault : door wat oudere personen is opgemerkt dat er langs de route d’Ault wat 
weinig banken staan. Dit punt wordt nader onder de loep genomen tijdens een nieuwe verdeling van 
straatmeubilair. 

• De niet onderhouden heggen van eigenaren die overhangen en doorgang verhinderen met name op de 
route d’Ault en des Mouettes. Dit punt zal onder de aandacht van de gemeente worden gebracht. 
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• Een tak ter hoogte van de helft van de route d’Ault die steeds meer en meer doorhangt zal onder de 
aandacht van de gemeente worden gebracht.  

• Een tak die gevaarlijk lijkt op het “terrain de sport”. Er wordt contact met een bomensnoeiman opgenomen. 

• Punt over de leuningen bij trappen ; het voldoet om die weer in goede staat te brengen, moet alleen 
volgorde worden vastgesteld. Het materiaal, bestaande uit de leuningen e.d. van het panorama, zal 
worden gedemonteerd en in de toekomst worden hergebruikt. 

• Wederom werd het punt aangaande het steeds meer markerende erosie-probleem langs het terrein in de 
bocht op de Route des Mouettes aangehaald. Het punt wordt onder de aandacht van de gemeente 
gebracht. 

• Het Anker en De Eg ( onder het Panorama) worden verplaatst. We zullen de voorstellen die over dit 
onderwerp kunnen worden gedaan bestuderen. 

• Onderhoud rond de kapel : Op vraag van de vereniging Sainte-Edith, heeft Vincent Cote met de bosmaaier 
ronde de kapel gemaaid. In het geval dat zijn contract niet kan worden vernieuwd, kan deze hulp niet 
worden voortgezet. 

 

Er zijn geen verdere punten en de vergadering wordt om 11h45 beëindigd. 

 

 

La présidente                                                           Le secrétaire 

Sylvie MACQUET                        Jean-Marie GEOFFROY. 

 

 


