
Verslag vergadering bewonersplatform Kwenenbos 16/5/2017 
● Aanwezig: Freeken, Bart, André P, André D, Ronny, Martine, Roger, Willy, Danny 
● Verontschuldigd: Eric, Luc 
● Afwezig:  

 

Onderwerp Detail Wie Duur 

Overlopen verslag 
vorige vergadering 

Geen opmerkingen Bart 5 min 

    

Opvolging van het 
verslag 

● Openen bankrekening en aanvraag subsidies: 
-> Rekening is geopend bij VDK - Schelderode, subsidie aanvraag al bij de gemeente 

Willy  5 min 

    

 ● Contactpersoon bij Agentschap Natuur en Bos is lange tijd afwezig. Ondertussen is “Schiet 
in actie” (website Natuurpunt) 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. Jager moet 40 ha in één blok hebben om dit 
te kunnen beschouwen als jachtgebied. 
-> Bart deelt link mee op facebook + geeft nodige uitleg m.b.t. het doel en de functie. BART 
-> Punt opnieuw agenderen binnen 6-tal maanden BART 

Bart 10 min 

    

 ● Logo 
● Voorstel Roger: blijven bij “Kween” 

Freeken 10 min 

    

 ● Berichtgeving in krant ivm het onttrekken van de kerk aan de eredienst.  
Merelbeke - 
De kerken in Lemberge, Munte, Schelderode en de Kwenenbos krijgen een nieuwe bestemming. 

Freeken 10 min.  

http://www.schietinactie.be/
http://www.schietinactie.be/


Merelbeke en Oosterzele smelten samen tot één parochie. De nieuwe parochie 
Merelbeke-Oosterzele valt onder het dekenaat Wetteren en krijgt drie parochiekerken: 
Sint-Pietersbanden in Merelbeke-centrum, die ook de hoofdkerk wordt, de Sint-Annakerk in 
Bottelare en de Sint-Gangulphuskerk in Oosterzele. In Merelbeke blijven de kerken in Flora en 
Melsen overdag open en beschikbaar voor huwelijken, begrafenissen en andere vieringen. 
De kerken van Lemberge, Kwenenbos, Munte en Schelderode worden aan de eredienst 
onttrokken en krijgen dit najaar een herbestemming. 
De gemeente Merelbeke is over die herbestemmingen een participatietraject gestart met lokale 
verenigingen 
 
We bespreken wat we kunnen betekenen en welke stappen we ondernemen om te kunnen 
participeren aan dit traject.  
-> Kwenenbos kerkje geen eigendom van gemeente, is eigendom van VZW. 
-> Parochie kijkt na of kerkje kan gebruikt worden als administratief centrum binnen de Parochie. 
Bisdom doet uitspraak in September (info Ronny) 
-> Jean-Pierre Basselier uitnodigen? Volgens Roger nog te vroeg, VZW heeft hier zelf nog geen 
info over. Ronny vraagt Jean-Pierre bij een toevallige ontmoeting naar de status van het dossier. 
RONNY 

    

 ● Verslag werkgroep mobiliteit 
-> Mentaliteit en infra zijn werkpunten 

● Mentaliteit via de ouders/school 
● Infra: enkele richting voorzien in bepaalde straten??? 

Bart 10 min 

    

 ● Freeken stelt nieuwe Flyer petanquebaan voor. 
● Liggingsplan opmaken GEERT 
● Tekstaanpassing, mailadressen toevoegen FREEKEN 
● Voorstel Willy: flyer verspreiden over volledige wijk 
● Wat in geval van (grote) reactie? Willy: Moeten personen zijn die dit verder “dragen”. 
● Vraag Roger: liever niet vermelden op de flyer vervangen door Freeken FREEKEN 
● Voorstel André D: bewoners andere bewonersplatforms uitnodigen? Misschien in latere 

fase. 
● Folder klaar tegen 21/05 en uiterlijk tegen 10/06 verdeeld in de wijk. Lijst verdeling wordt 

opgemaakt door Freeken, zie verdeling resultaten enquête. 

Freeken 5 min.  



    

 Samenwerking feest bloemekenswijk: wat kunnen we als bewonersplatform betekenen? 
● Organisatie zou rond zijn: ontbijt, springkasteel,... Gaat door in Rozenhof. 
● Er werd tombola georganiseerd om de kosten te dekken. 
● Héél lokaal gebeuren. 
● Gaat door 25 juni 
● Contact nemen met Fernand Van Hoorebeke en navragen RONNY 

Bart 10 min 

    

 ● Wateroverlast in Kwenenbosstraat en omgeving: is verdere actie door het 
bewonersplatform mogelijk, wenselijk? 

-> Gemeente confronteren met vaststellingen. Bevoegd ambtenaar aanspreken vanuit de enquête. 
Brief sturen met voorstel van Eric via Michiel FREEKEN/BART 

Bart 10 min 

    

Varia ● Bedeling folders afgerond! 
● Contacteren van andere verenigingen in Kwenenbos plannen: tegen begin nieuw 

werkingsjaar document uitsturen met introductie + uitleg BPF Kwenenbos 
● Trage weg (niet dé trage weg) tussen Rotarybos en Bergbosstraat die reeds bestaat maar 

heel smal is. 
-> Martine heeft melding gemaakt op de inventarisatie van de trage wegen (VZW Trage Wegen) 
dat deze te smal is. BPF stelt vraag aan de gemeente. FREEKEN/BART (niet onder tijdsdruk) 
-> Inventarisatie dé trage weg: volgens de bewoners/eigenaars van het kasteel zouden ze hier een 
bos aanleggen. 

● 7 Juni vergadering herbestemming Groenendaal 

  

 


