
Het voornaamste sterke punt is het feit dat Kwenen-

bos in een rustige,  groene omgeving gelegen is waar 

de stad toch nabij is. Niettegenstaande het landelij-

ke karakter zijn er voldoende voorzieningen aanwe-

zig.  

De vele verkavelingen die een stijging van de 

verkeersdrukte met zich meebrengen, de ver-

keersinfrastructuur die niet volgt en de voorzie-

ningen voor zwakke weggebruikers die achter-

wege blijven, zijn een zwak punt.  

Algemeen vragen de bewoners om de huidige 

situatie te behouden, vooral op het vlak van 

groen en natuur. Aandacht voor veilig ver-

keer blijft een prioriteit.  

 

 

Sterktes en zwaktes 

van Kwenenbos 

ACTIEPUNTEN 

 

 verkeersveiligheid Sint-Elooistraat 

         werkgroep opgericht 

 

 zichtbaarheid aan kruispunten verhogen 

 

 voorstellen m.b.t. voetpaden opstellen 

 

 toekomst Groenendal 

         prioritair actiepunt—werkgroep opgericht 

 

 dorpshuis oprichten 

 

 activiteiten organiseren 

 

 petanquebaan en speelplein omgeving 
Spookhof herwaarderen 

         

 overleg met verenigingen uitbouwen 

 

 behoud landschapselementen promoten 

 

 trage weg 073 openen 

 

 toename aan verkavelingen beperken 

 

Kwenenbos, waar 

het aangenaam 

wonen is in een 

groene omgeving 

Bewonersplatform Kwenenbos 

 bewonersplatformkwenenbos.be 

 

 bpfkwenenbos@gmail.com 

 

 facebook.com/bewonersplatformkwenenbos 

Resultaten bewonersenquête 

Benieuwd hoe wij, inwoners van Kwenen-

bos, denken over onze wijk?  

Draai dan vlug dit blad om en lees  de 

korte samenvatting van de enquête die  

afgenomen werd in de zomer van 2016.  
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vooral om wandelclubs, dorpshuis, hobbyclub, 

kunstverenigingen, petanqueclub en vrouwenver-

eniging. Er blijkt heel wat belangstelling te be-

staan voor een petanquetoernooi.  

Ook naar activiteiten voor de jeugd is er vraag. Een 

jeugdhuis staat op het verlanglijstje.  

De sociale contacten tussen de inwoners zijn vrij 

intens. Men ontmoet elkaar op openbare plaatsen 

of bij activiteiten in Kwenenbos. Aan de school-

poort zien ook veel mensen elkaar. Er blijkt een 

duidelijke vraag te bestaan om activiteiten te orga-

niseren die mensen bij elkaar brengen. Dit blijkt 

ook uit het feit dat de inwoners graag nog meer 

contact willen met hun buren.  

 

Milieu en omgeving 

Er bestaat heel wat interesse om de wegen en 

paden in Kwenenbos aantrekkelijker te maken. 

Een voorstel zou dan ook zijn om trage weg TW073 

terug te openen. Deze weg verbindt het Hollebeek-

park, via de Bergbosstraat, het Spookhof met de 

Scheldevallei.  

In de Kwenenbosstraat wordt melding gemaakt 

van overstromingen bij hevige regenval. Ook in de 

Spookhofstraat heeft men daar lokaal last van.  

Algemeen kan men stellen dat bij de inwoners heel 

wat belangstelling bestaat om de bestaande land-

schapselementen te behouden en te onderhou-

den.  

 

Algemeen  

1213 ingevulde enquêtes werden verwerkt. Het per-

centage van deelname is hoog.   

Wonen en omgeving 

Het merendeel van de respondenten woont graag in 

de wijk omdat het er aangenaam is, de bereikbaar-

heid en de mobiliteit zijn goed.  

Enkele minpunten zijn rommel in de wijk, honden-

poep en vooral onveilig verkeer. Men ervaart ook last 

van geluidshinder en zwerfvuil (vooral in het Holle-

beekpark).  

Een overgrote meerderheid wenst geen bijkomende 

woningen in de wijk. Velen vragen om een bouwstop.  

Men is tevreden over de wijze waarop met ruimte 

wordt omgesprongen. In de Sallemeulekouter en het 

Hollebeekpark is men merkelijk minder tevreden.  

Algemeen wenst men meer ruimte voor de natuur.  

 

 

 

 

Informatie en voorzieningen 

De meningen zijn verdeeld als het gaat om extra 

onderwijsvoorzieningen of kinderopvang. Voor 

meer thuiszorg en serviceflats is er veel belang-

stelling. Men is ook tevreden over de voorzienin-

gen die aanwezig zijn. Alleen het ontbreken van 

een mutualiteit en uitleendienst is een minpunt.   

De wijkagent blijkt niet gekend te zijn.  

Meer dan 2/3 van de respondenten staat positief 

tegenover de aanwezigheid van een dorpshuis. 

Dit zou mogelijkheden scheppen voor allerlei ver-

enigingen, een postpunt, dorpscafé, enz.  

 Informatie haalt men vooral uit het Gemeentelijk infor-

matieblad en door mond aan mond reclame. Nochtans 

zou 75% van de respondenten graag meer info krijgen 

over Kwenenbos.  

Een belangrijk deel van de respondenten is van oordeel 

dat ze te weinig betrokken worden bij de besluitvorming 

van de gemeente over Kwenenbos. Daarom zou men 

een dorpsraad nuttig vinden.  Die raad zou gemeente en 

bewoners dichter bij elkaar kunnen brengen en de pijn-

punten van de wijk beter onder de aandacht brengen.  

Mobiliteit en verkeer 

Auto en moto zijn de meest gebruikte vervoersmiddelen 

in de wijk. Het openbaar vervoer scoort slecht. De jonge-

ren gebruiken wel de bus om naar school te gaan.  In 

hun vrije tijd verkiezen ze echter andere manieren om 

zich te verplaatsen.  

Er treden weinig problemen op op het vlak van mobili-

teit.   

De belangrijkste reden om de fiets niet vaker te gebrui-

ken, ligt bij het gebrek aan veilige fietspaden.  

De voornaamste verkeersproblemen die zich stellen 

zijn: te snel verkeer, de afwezigheid van fiets– en voet-

paden en de algemene verkeersdrukte. Heel wat men-

sen ervaren de Hundelgemsesteenweg, de Gaver-

sesteenweg en de Sint-Elooistraat als gevaarlijke ver-

keerspunten. Het gebrek aan zichtbaarheid aan de 

meeste kruispunten in Kwenenbos wordt ook als proble-

matisch ervaren.  

Samenleven 

Ongeveer de helft van de respondenten neemt deel aan 

activiteiten, voornamelijk in een sport- of jeugdvereni-

ging. Het valt op dat bepaalde verenigingen nog heel 

wat groeipotentieel hebben in onze wijk. Het gaat dan 


