
Verslag vergadering bewonersplatform Kwenenbos 18/4/2017 
● Aanwezig: Martine, Danny, Willy, André D., Bart, Eric, André P., Ronny, Geert 
● Verontschuldigd: Freeken, Roger 
● Afwezig: Guy 

 

Onderwerp Detail Wie Duur 

Overlopen verslag 
vorige vergadering 

Geen opmerkingen Bart 5 min 

    

Opstart ● Korte bespreking van formele opstart bewonersplatform. 
● Toelichting bij ondertekende overeenkomst met de gemeente en huishoudelijk reglement. 

Documenten staan ook online op website 
● Vastleggen leden Bpf = semi open vereniging, d.w.z. dat eventueel nieuwe leden dienen 

aanvaard te worden door de andere vaste leden. De lijst met leden, functie en adres wordt 
op de website bijgehouden. De huidige leden (11) van Bewonersplatform Kwenenbos zijn: 

○ Freeken Bauwens, Voorzitter 
○ Geert Bettens, Secretaris 
○ Ronny Bockstaele 
○ Bart Brosens, Voorzitter 
○ Andre De Mol 
○ Martine Lejeune 
○ André Poffijn 
○ Daniel Reunes 
○ Willy Van der Taelen, Penningmeester 
○ Eric Van Ranst 
○ Roger Van Steenberge 

● Overlopen stand van zaken ivm bedelen brochure: lijst op platform wordt bijgewerkt tijdens 
de vergadering -> Telefoonnummer toevoegen ? 

Bart 5 min 

    



Financieel Keuze bank op naam van Bewonersplatform::  
● Argenta: geen rekeningen voor feitelijke verenigingen 
● Crelan: 48,00 EUR/jaar 
● VDK: 20,00 EUR/jaar 

Goedkoopste oplossing wordt gekozen. 

Willy 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? 
We onthouden Sint-Antelinks! 

Bart + 
allen 

15 min 

    

Wateroverlast Stel voor om wateroverlast als item op de vergadering van 18 april te voorzien. Hopelijk is er tegen 
dan een antwoord van de gemeente. Zelfs zonder antwoord is het nuttig daar even binnen het 
bewonersplatform wat meer op in te gaan. Input kan door Eric, Carine en mijzelf gegeven worden. 
→ Probleem tevergeefs aangekaart bij de gemeente, bewoners = ontgoocheld hierin. 
12 van de 26 bewoners hebben last van wateroverlast, dus zeker een onderwerp voor onze Bpf. 
Nieuwe verkaveling (Vierschaar) ligt te hoog t.o.v. Kwenenbosstraat. 
Eric heeft situatie geëvalueerd: 

● Bodemkaart van Vlaanderen 
(https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=verkenner#ModulePage): klei zit op te 
geringe diepte. Te weinig diepte om water te verzamelen en af te voeren. Volledige 
verzadiging zorgt voor wateroverlast. Verkaveling heeft dit fenomeen enkel verergerd. 

● Enige oplossing zou bestaan uit het draineren van de grond. 
→ volgende vergadering te hernemen 
Andere mogelijk nuttige link: http://www.geopunt.be/  

André 
en Eric 

15 min 

    

Jachtgebied Contactpersoon bij Agentschap Natuur en Bos is lange tijd afwezig. Ondertussen is “Schiet in 
actie”  in de media gekomen. Oproep om met zoveel mogelijk mensen de aanvraag te doen om te 
weten te komen in welke mate Kwenenbos/Scheldevallei in jachtgebied liggen.  
→ Uitgesteld wegens tijdsgebrek voor volgende vergadering te hernemen 

Bart 5 min 

    

http://www.geopunt.be/
http://www.schietinactie.be/
http://www.schietinactie.be/
https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=verkenner#ModulePage
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Antelinks


Samenwerking 
Bloemekenswijk 

50-jarig bestaan wordt gevierd. Kan het bewonersplatform hierin iets betekenen? We hebben 
gesproken met Georges Lison. Viering ging in voorjaar zijn maar is uitgesteld. 
→ zou doorgaan op 25 juni. Eric vraagt na wie hiervoor kan gecontacteerd worden en bezorgt 
contactgegevens aan Bart. 

Bart 5 min 

    

Werkgroep 
Groenendal 

Eerste bijeenkomst op 12/4/17. Er wordt verslag uitgebracht tijdens de vergadering.  
 
Verslag van de werkgroep:  
aanwezig: Ronny, Martine, Freeken (vs) 
 

1. Datum: vrijdag 1 december 2017 = open bewoners vergadering 
→ doel: Wat te doen met Groenendal in toekomst? 

2. Inleiding:voorstelling bewonersplatform en werking (10 min) 
3. Voorstel om concreet uit te werken:  

a. deel 1: aantal sprekers vragen eventueel in panelvorm of platform geven. 
(maximale duur 1/2 uur)  

i. mogelijke uitnodigingen:  enkele schepenen, verantwoordelijke dienst 
cultuur, frequente gebruikers van het Groenendal, enz.  

ii. Moderator zoeken 
iii. verschillende mogelijkheden voor gebruik overlopen bijv. vergelijken met 

Munte.  
b. deel 2: de mensen in groepjes laten nadenken over wat gehoord werd in deel 1.  

de verdeling in groepen kan lukraak of gestuurd gebeuren.  
Er wordt op voorhand een vragenlijst gemaakt als leidraad voor de 
gesprekken.  
De leden van het bewonersplatform verdelen zich over de groepen; ze 
zorgen ervoor dat  het gesprek vlot loopt en noteren.  

c. duur deel 2: maximum 45 min.  
d. deel 3: deel 2 laten overgaan in netwerking, gesprekken tussen bekenden, buren, 

enz.  
e. catering: drankjes tijdens deel 2 en 3 

4. Voorlopig zaaltje achter de kerk, Kwenenbos, niet betrekken bij open 
bewonersvergadering. Jean-Pierre Basselier eventueel uitnodigen op een vergadering van 

Ronny 20 min 



het bewonersplatform. Hij kan uitleggen wat eventueel de plannen zijn met het zaaltje 
achter de kerk.  
Ronny nodigt hem uit voor een volgende vergadering. 

5. Han Coucke (Han Solo) polsen over zijn plannen met het Groenendal. Nadien bekijken we 
of we hem ook uitnodigen als spreker.  

6. Freeken neemt contact op met Luc David ivm concrete aspecten voor het uitwerken van 
een “open bewoners vergadering” (drank met bonnetjes of betaalt het platform de drank? 
versnaperingen? wordt een open bewonersvergadering gesponsord?)  

7. Publiciteit:  
a. op lichtreclame laten plaatsen (Martine) 
b. in gemeentelijk informatieblad (Ronny) 
c. affiche maken en verspreiden bij lokale handelaars, kerk, Groenendal, school, de 

Oase (Freeken) (nvdr: Ronny bezorgt de affiche in de Oase) 
d. website en facebook (Ronny en Bart) 
e. volgende folder klaar tegen half oktober met aankondiging open bewonersplatform 
f. op affiche en op folder vermelden dat wie al ideeën heeft, deze best op voorhand 

doorgeeft via bewonersplatform  
8. Uitnodigingen:  

a. Schepenen en verantwoordelijke cultuurdienst: Freeken (via Michiel)  
b. Bart polst bij een eventuele moderator.  

9. Praktische afspraken:  
a. partytafels voorzien en eventueel bijhuren bij De Raeve 
b. drank aankopen bij Likovin  
c. tijdig hulp vragen om zaal klaar te zetten in namiddag, frigo’s opvullen, enz.  
d. hulp vragen aan Burelureploeg (en anderen) om te helpen de avond zelf met de 

drankbedeling 
10. Volgende vergadering: woensdag 7 juni om 20u bij Freeken  

    

Varia ● Petanquebanen: Freeken heeft ontwerp gemaakt. 
→ Foto’s toevoegen van de baan zelf. Meerdere namen toevoegen. Ontwerp intern doorsturen. 

● Logo = samenvoegen van de twee voorstellen? 

  

 


