
Verslag vergadering bewonersplatform Kwenenbos 21/03/2017 
● Aanwezig: Freeken, Bart, André D, Martine, Roger, Willy, Ronny, Michiel, Guy, Geert  
● Verontschuldigd: André P, Eric 

 

Onderwerp Detail Wie Duur 

Overlopen verslag 
vergadering 
21/02/2017 

● Personen die niet hebben gereageerd op laatste e-mail Bart, worden opgenomen in 
algemene e-mail verkeer. 

● Facebookgroep melding opstart werkgroep mobiliteit 
● Domeinnaam bewonersplatformkwenebos.be is geregistreerd. Nog geen publiciteit maken 

totdat we officieel zijn en website vollediger is 
● Vergadering 18/04: Michiel nodigde schepen Vandesteende uit als verantwoordelijke 

patrimonium. Kan niet op deze datum. M.b.t. Groenendal nog niets beslist, zeker niet deze 
legislatuur 

● Petanque activeren begin mei: betere weersomstandigheden 
● Lijst verenigingen wordt continu verder aangevuld (ondertussen zo’n 26 verenigingen) 
● Nog geen andere bestemming voor de kerk, zolang er een pastoor is. 
● Wateroverlast Kwenenbosstraat werd Carine Clement aangeschreven en uitgenodigd voor 

de vergadering, maar geen reactie gekregen. Ambtenaar dienst werken van de gemeente 
kent het probleem maar kan hier weinig aan veranderen. 

● Jacht is bevoegdheid Vlaamse overheid. Pas contacteren na officiële opstart. 
● Na officiële opstart alle vragen nogmaals opnieuw doorsturen naar Michiel. 

Bart 5 min 

    

Opvolging van het 
verslag 

● Overzicht communicatie-strategie - wie wil aan de website (tekst + inhoud) meewerken? 
→ Bart, Freeken, Geert, Ronny, al de rest :-) 
→ Alle input is welkom: bvb. Organisaties door verenigingen uit de wijk. Via 1 centraal punt 
→ Bart schrijft de verenigingen aan  en nodigt ze uit om info te delen 

● Bekrachtigen huishoudelijk reglement 
→ Laatste versie wordt de definitieve versie en wordt bij een volgende vergadering bekrachtigd. 
Officieel te ondertekenen en inscannen voor publicatie op website. 

● Vragen zijn doorgegeven aan gemeente: niet officieel want we bestaan nog niet officieel. 
Voorlopig weinig antwoorden: 

○ Doorverwijzing naar Agentschap voor Natuur en Bos - zullen we contacteren na 

Bart 
Freeken 

15 min 

https://bewonersplatformkwenenbos.be/


officiële oprichting 
○ Activiteit rond toekomst Groenendal ligt stil zonder concrete antwoorden op onze 

vragen. 

    

Folder Samenvatting van de enquêteresultaten te verspreiden na de officiële oprichting. 
● Hoe wordt deze gedrukt? 

→ Enkele tekstaanpassingen worden aan Freeken doorgegeven 
→ Freeken maakt nieuw voorstel die ze zal rondsturen en na feedback een laatste versie maken. 
→ Drukwerk wordt uitgevoerd door goedkoopste, tenzij er drukkerij in Kwenenbos dit kan 
verzorgen. 
→ Discussie rond verkavelingen en hoe dit op te nemen in onze strategie 

● Wie doet de bedeling (per straat toewijzen) en wanneer? 
→ In Hollebeekpark mensen aanspreken tijdens het ronddelen. Voorstel Freeken: flyer maken 
specifiek voor Hollebeek. 

Freeken 10 min 

    

Werkgroep 
mobiliteit 

Werkgroep mobiliteit kan van start gaan - stand van zaken met verslag eerste vergadering van 
13/3 

● Zie bijlage 
● Willy heeft een telling uitgevoerd: 80 à 85 % is schoolgaand verkeer 
● Actiepunt bewonersplatform: trage wegel tussen Spookhofstraat en Bergbosstraat 

opvolgen. 
● André D uitnodigen voor volgende werkgroep mobiliteit 

André 
of Geert 

30 min 

    

Petanquebaan / 
speelpleintjes 

Verslag van het plaatsbezoek met Tom Garré op 25/2. 
● Gaat over terreintje in Schepperstede 
● Bewoners wijk worden betrokken in de ontwikkeling van het speelpleintje 
● Pieter (voorzitter Groen) had provinciemedewerker uitgenodigd. Deze geeft advies van de 

mogelijke ontwikkeling, veiligheidsvoorzieningen,... Provincie zou eventueel financieel 
tussenkomen. 

● Zie ook bijlages 
● Nog geen input uit het platform, Willy volgt verder op. 

Willy 10 min 

    



Contact met 
buurtcomités / 
andere 
verenigingen 

Eerste contact gelegd met comité van Gaversesteenweg via apotheker. Het zou interessant zijn 
via een mail alle comités op gelijkaardige manier te contacteren. 
→ Willy heeft nog stappen ondernomen om de lijst aan te vullen. 
Bloemenwijk viert volgend jaar 50 jarig bestaan: contactpersoon Fernand Van Hoorebeeke. 

Bart 
Willy 

10 min 

    

Hollebeekpark Hoe betrokken maken? Aanbellen en afgeven van folder. 
Welke bewoner kunnen we motiveren om toe te treden tot platform? 
→ Later opnieuw opnemen. 
→ Idee Freeken: flyers uitdelen kort na Pasen? 

Freeken 5 min 

 Idee: Platform Coaches? 1 (of meer) min of meer betrokken bewoner per straat die als ‘interface’ 
kan dienen. Hoeft niet perse vergaderingen of zo bij te wonen maar wordt als eerste op de hoogte 
gehouden en kan doorgeven. 
→ Verder uitwerken en opnemen in agenda algemene/open bewonersvergadering: straat per 
straat doornemen en kijken wie we kennen en kunnen aanspreken hiervoor. 

Bart 10 min 

Opstart 
werkgroepen 

Interesse voor andere werkgroepen? - Wie/Wat/Wanneer? 
→ Martine, Eric & Roger: werkgroep milieu (landschapselementen + trage wegen) Hierover 
feedback geven naar gemeente: is volop bezig met maken nieuwe grote kaart van de trage wegen 
in Merelbeke. 

Martine 5 min 

    

Rondetafel om 
interesses te delen 

Indien voldoende tijd: Elkaar iets beter leren kennen, wat zijn de motivaties om deel te nemen aan 
het bewonersplatform? Welke persoonlijke interesses en sterktes kunnen nuttig zijn voor het 
platform? Door tijdgebrek verplaatst naar volgende vergadering. 

Bart 15 min 

    

Varia ● Op website contactgegevens + foto leden werkgroep vermelden? Groepsfoto nemen bij de 
officiële opstart. 

● Bewonersplatform neemt het initiatief m.b.t. herbestemming Groenendal. Zijn hier 
voorbeelden uit de praktijk beschikbaar, vb. ombouw van kerken? Dit onderwerp opnemen 
in open bewonersvergadering. Werkgroep voor opstarten: Ronny maakt ook “Doodle” 
aan.Freeken, Martine & Ronny 
→ Tip: voorzitters andere platforms aanspreken om ervaringen uit te wisselen. 

● In werkgroepen beter de ambtenaar uitnodigen voor vergaderingen, zij zijn immers de 

  



stuwende krachten in tegenstelling tot de schepenen. 
● Voorstel voor logo door Freeken: achtergrond = oud zegel. Roger stelt voor om hoofd van 

de echte Kwene te gebruiken, zal een nieuw voorstel uitwerken. Foto opzoeken op 
beeldbank gemeente of via Katrien Aernoudt (archief Merelbeke) 

● Michiel zal in de toekomst minder aanwezig zijn maar blijft wel de tussenpersoon naar 
gemeente toe. 

● Volgende vergadering: Dinsdag 18/04/2017 
→ Verontschuldigd: Freeken en Roger. 

 


