WijkInZicht Kwenenbos - vervolg
Verslagen vergaderingen projectwerkgroep januari 2017

10/01/2017: Eerste opstartvergadering
Rian stelt Michiel voor als contactpersoon voor opvolging van de bewonersplatformen.
Michiel presenteert “Naar een bewonersplatform Kwenenbos“.
Uit mail van Michiel:
Er werd overeengekomen om de volgende vergadering te laten doorgaan op dinsdag 31
januari opnieuw om 20 uur.
Deze vergadering kan doorgaan in de vergaderzaal op het eerste verdiep van GC t’
Groenendal, Brandegems Ham 5.
Op de agenda:
- Toelichting door Luc David – vlaamse vereniging dorpsbelangen
- toelichting door Luc David – opstart BWP Bottelare (Structuur, werkgroepen, prioriteiten, …)
- overleg structuur Kwenenbos
- overleg prioriteiten BWP Kwenenbos è gelieve op voorhand 2 prioriteiten te destilleren uit de
enquête Kwenenbos.

31/01/2017: Tweede opstartvergadering
Aanwezig: Michiel Ouvry, Luc David (bpf Bottelare & Dorpsbelangen), Martine, Roger, Willy,
Bart, Freeken, André P., Geert Bettens, André De Mol
Verontschuldigd: Eric van Ranst, Daniel, Ronny
Luc David legt uit hoe de opstart in Bottelare verlopen is en beschrijft het ontstaan van de
overkoepelende organisatie dorpsbelangen (http://www.dorpsbelangen.be/) met veel
praktische tips. Een bewonersplatform moet vooral een communicatiekanaal zijn dat in 2
richtingen werkt: naar het gemeentebestuur toe en naar de bevolking. Het is dus heel
belangrijk om met de verschillende schepenen geregeld in dialoog te gaan. De gemeente
ziet de bewonersplatforms als een soort a-politieke adviesraad . Het is dan ook belangrijk
om voldoende mensen samen te brengen om legitimiteit voor het platform te verkrijgen. .
De uitdaging is om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren binnen de wijk. Ideeën voor
communicatiekanalen:
● Website met maandelijkse dorpskalender
● Infoblad gemeente + elektronische panelen
● Kerk & leven
● Uit in Vlaanderen
● Social media: Facebook, Google+, Twitter, Youtube (dorpsbelangen.be, bv
voorstellen van verenigingen)

Best een gmail adres aanmaken voor versturen van nieuwsbrief. Voor grotere volumes kan
iets als mailchimp gebruikt worden (o.a. door gemeente). Een nieuwsbrief dient als
terugkoppeling naar buurtbewoners. Bv. eerste bijeenkomst geweest, prioriteiten.
Het organiseren van activiteiten kan bijdragen om de noden van de wijk beter te leren
kennen (wandelingen, nieuwjaarsreceptie). Ook panelgesprekken met deskundigen kunnen
een troef vormen om enerzijds de bevolking te informeren en anderzijds in overleg te gaan
over mogelijke denkpistes rond een thema.
Idealiter werkt een bewonersplatform met een kerngroep en een aantal werkgroepen.
Er wordt overgegaan tot het samenstellen van een bestuur voor het bewonersplatform:
Freeken en Bart stellen zich kandidaat als co-voorzitter, Geert is bereid de rol van secretaris
op zich te nemen en Willy is bereid penningmeester te worden.
Er wordt een prioriteitenlijst overlopen op basis van een lijst die André opgesteld heeft.
ITEM
Wonen en omgeving

Actiepunten/aandachtspunten
Bouwstop

Informatie&voorzieningen

Dorpshuis
Toekomst Groenendal
Centraal aankondigingsbord

Mobiliteit&verkeer

Voetpaden
Zichtbaarheid aan kruispunten
Verkeersveiligheid (ruime) omgeving St-Elooischool

Samenleven

Overleg met verenigingen
Organiseren (sport)activiteiten

Milieu&omgeving

Trage weg 073 openen
Inventarisatie landschapselementen

De volgende vergadering wordt vastgelegd op 21 februari. Vergaderingen zullen voortaan
doorgaan op de 3de dinsdag van de maand, met uitzondering van juli en augustus. Indien
nodig kan hiervan afgeweken worden. Voor de rest van dit jaar zijn dat volgende data:
● 21 februari
● 21 maart
● 18 april
● 16 mei
● 20 juni
● 19 september
● 17 oktober

●
●

21 november
19 december

Er wordt een uitnodiging opgesteld voor de volgende vergadering met agenda.
Freeken en Bart zorgen voor het versturen van een brief aan het gemeentebestuur om de
opstart officieel te maken.

