Verslag vergadering bewonersplatform Kwenenbos 21/02/2017
●
●

Aanwezig: Bart, Danny, Willy,Roger, Freeken, André D, Martine, Eric, André P, Geert
Verontschuldigd: Ronny, Michiel

Onderwerp

Detail

Wie

Duur

Overlopen verslag
vergadering
31/01/2017

Vnl. communicatiekanaal worden/zijn
Bestaat al een gmail adres: bpfkwenenbos@gmail.com
Prioriteitenlijst doorgestuurd moet nog gedefinieerd worden
Elke vergadering op 3de dinsdag van de maand
Brief t.a.v. gemeentebestuur is opgesteld, doorgestuurd aan Michiel ter nazicht, zo doorgestuurd
naar gemeente
Start bewonersplatform voorzien voor maart, na volgende gemeenteraad.
Geen opmerkingen => verslag aanvaard

Bart

10 min

Opvolging van het
verslag

Voorstel huishoudelijk reglement van Bottelare overnemen:
● Vragen: aantal leden = min. 6
● Iedereen woont in Kwenenbos, wie verhuist verliest lidmaatschap
● 3 mandaten voor een periode van 2 jaar, onbeperkt hernieuwbaar
● Nieuwe leden na motivatie + goedkeuring bestuur
● Vergadering min. per maand, kalender opmaken per jaar
● Werkjaar start op 1 Januari
● Werkgroepen: kan nog gewijzigd worden

Freeken

10 min

Bespreken wie
wordt uitgenodigd

Volgende personen worden toegevoegd aan de oorspronkelijke lijst:
● Geert,

Freeken

5 min

voor
vergaderingen

● Ronny,
● Danny,
● André D,
● Eric (Van Ranst)
● Cindy Spruyt (op de hoogte blijven houden)
● + 2 personen via gemeente
Geschrapt: Zie lijst Freeken

Communicatie-stra
tegie bespreken

Communicatie met wijk:
● Facebook groep: moet actief bewerkt worden
● E-mail adres
● Eigen website
● Twitter account bestaat
Er moet een openingstekst opgemaakt worden. Tekst gebaseerd op Bottelare.

Actiepunten
overlopen en
prioriteiten bepalen

●

●

●

●
●

Op vergadering van 18 April een schepenen uitnodigen om de visie van de gemeente te
kennen op vele van onze “actiepunten” maar vnl. toegespitst op toekomst Groenendal?
Met Michiel afspreken wie uit te nodigen? Tim De Keukeleire?
Voorstel André P: open bewonersvergadering. Hoofdpunt. Wat zijn de plannen van de
gemeente met het Groenendal? Dit eventueel combineren met de visie van de bewoners
Gaverse steenweg (zie volgende punt).
André D of Bart vraagt na wie initiatiefnemer was voor de vergadering bewoners Gaverse
steenweg. Was een succes, veel inwoners waren aanwezig en enthousiast. Deze ook
uitnodigen voor bewonersplatform.
Bouwstop: geen hoofdprioriteit. Maar als er iets onze aandacht vraagt, er op reageren als
spreekbuis naar gemeente.
Informatie & voorzieningen: dorpshuis, toekomst Groenendal. Eerst weten wat gemeente
hier met van plan is. Centraal aankondigingsbord (uitbreiding elektronische rolkrant) waar
alle verenigingen hun activiteiten kunnen aankondigen. Ter hoogte van de parking van de

Bart

15 min

Freeken

30 min

●

●

●
●

bussen?
Mobiliteit en verkeer: werkgroep opstarten (hier ook de mensen die eventueel
belangstelling hebben getoond ook voor uitnodigen)
○ Vraag bewonersplatform naar Michiel: Stand van zaken m.b.t. snelheid op Gaverse
steenweg?
○ Kruispunten: inventariseren
○ Aansluitend algemene verkeersveiligheid
○ Eerst inventariseren waar voetpaden liggen, waar is hinder,... plan op lange termijn
Sportactiviteiten:
○ Petanquebaan Spookhof gebruiken en promoten? Activeren door bewoners
Spookhof, Sallemeulekouter en Sint-Elooistraat uit te nodigen via een flyer.
Freeken en Willy maken een voorstel tegen volgende vergadering.
○ Nieuwe petanquebaan aanleggen op parking kerk? Gebruik maken van zaaltje om
iets te drinken?
Trage weg 073 openen: Martine -> wordt opgenomen in het nieuwe plan van de trage
wegen door VZW Trage Wegen. Martine volgt op. Geen actie voor Bewonersplatform.
Inventarisatie landschapselementen: werkgroep oprichten. Martine en Eric stellen zich
hiervoor kandidaat.

Oplijsting
verenigingen en
wat we ermee
gaan doen

Contactpersoon kerk Kwenenbos: Jean Pierre Basselier
Lijst verenigingen Kwenenbos verdeeld door Willy, pagina 2 = mensen die gebruik maken van
zaaltje achter de kerk.
Willy volgt dit verder op en zoekt uit wie, wat,hoe,... Mogen deze opgenomen worden op onze
website? Kunnen we gebruik maken van hun ledenlijsten
Toevoegen: Vlaamse Vaste Planten Vereniging afdeling Leie-Schelde (zetel Merelbeke),
buurtcomité Gaverse Steenweg, Carnavals vereniging Kwenenbos

Varia

André P:
● Probleem wateroverlast in Kwenenbosstraat kwam voor in de enquête. Vraag stellen aan

Willy

5 min

●
●

de gemeente via Michiel.
Hinder door jacht in beschermd natuurgebied. Uit enquête blijkt dat veel personen hier veel
hinder van hebben. Hebben de jagers een geldige vergunning? Vraag via Michiel.
Wijk Hollebeek betrekken bij bewonersplatform. Martine brengt volgende vergadering een
kaart mee waarop de wijken aangegeven staan. Voorstel André: samenvatting maken van
de enquête specifiek m.b.t. Hollebeek en toevoegen aan de introductie van
Bewonersplatform aan de wijk. Schepen Vrijens hierop aanspreken?
Werkgroep zwerfvuil opstarten gezien Hollebeek hier veel last van heeft.

Willy:
● Standpunt gemeente op obstakels die door eigenaars worden aangebracht op voet- en
fietspaden? Vraag via Michiel.

