
Verslag vergadering bewonersplatform Kwenenbos 19/9/2017 
● Aanwezig: Roger, Freeken, Willy, Ronny, Martine, André D, Eric, Geert 
● Verontschuldigd: Bart (ziek), Danny, André P 
● Afwezig:  

 

Onderwerp Detail Wie Duur 

Overlopen verslag 
vorige vergadering 

Geen opmerkingen Bart 5 min 

    

Opvolging van het 
verslag 

● Viering 50 jaar Bloemenwijk: PDF van de brief staat op de website.  
● RUP Hollebeek: werd besproken tijdens de gemeenteraad van 27 juni 2017. Het geheel 

krijgt een bestemming als park- of natuurgebied. Zou voor einde van kalenderjaar rond 
moeten zijn. 

● Document wateroverlast werd gepubliceerd op de website 
● Werkgroep mobiliteit: mail naar de gemeente werd verstuurd met de vraag naar een 

onderhoud met de bevoegde ambtenaar. Voorstel voor gesprek op 17 oktober. 

Freeken 15 min 

    

Financiele status Saldo op rekening: € 1510,69 Willy 5 min 

    

Evaluatie 
Petanquebaan 

30-tal positieve reacties. Reeds 14 speel(maan)dagen. Min. 4 en max. 16 personen per 
speeldag, 24 verschillende deelnemers.Tijdens “winterperiode” spelen tijdens namiddag? Vraag 
van Willy: Niet beter altijd in de namiddag spelen? 
In voorjaar nieuwe uitnodiging sturen met melding? Opnemen in infoblad Gemeente 
Maart/April? Mogelijkheid om mailinglijst BIN te gebruiken? 

Willy 10 min 

    

Vraag vanwege Beste mensen, 

 

Bart 5 min 



GROS Na mijn uitnodiging om samen aan de slag te gaan rond de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 

(de Sustainable Development Goals of SDG’s) en dat moment met een Doodle te bepalen, 

kwam maandag 2 oktober uit de bus als enige mogelijke avond voor iedereen die de Doodle 

invulde.Ik vroeg jullie reeds die datum in de agenda's te reserveren.  

Tijdens de vakantie is nog wat voorbereidend werk geleverd en het is dan ook met plezier 

dat ik in bijlage de definitieve uitnodiging bezorg. Mag ik vragen aan hen die hun interesse 

reeds toonden hun deelname te bevestigen en de mensen van de gemeentelijke raden of 

bewonersplatformen die nog niet reageerden dat alsnog te doen.Tegen 21 september 

zouden we graag zicht hebben op het deelnemersveld aan deze workshop.  

Van harte dank voor uw medewerking en hopelijk tot snel.  

Rhoddy 

-> Bewonersplatform kan dienst doen als “doorgeefleuk” maar heeft hier geen actieve rol te 

spelen. 

 

    

Trage wegen Evaluatievergadering trage wegen Kwenenbos en Gentbos in Gemeentehuis op 28 september 
2017 om 19u30. Wie vertegenwoordigt het bewonersplatform? -> Martine volgt dit op. 
Welke trage wegen verdienen onze aandacht? 

● Te verbreden weg tussen Rotarybos en Bergbosstraat, trage weg nr. 67 
● Trage weg nr. 73 (cfr. Martine) 
● Net buiten Kwenenbos, maar vanuit het pleintje in de Wilgenstraat vertrekt een voetpad 

richting Bergwegel. Dit loopt echter na 20 meter dood op een poort. Staat dit 
geïnventariseerd als een trage wegel? 

Bart 10 min 

    

Koning 
Boudewijnstichting 

● Stand van zaken van het dossier + aanvullingen: dossier moet uiterlijk dit weekend 
ingediend worden. 

● Goedkeuring van BPF om verder te gaan: voorstel om een jaar uit te stellen. We zijn 
onvoldoende voorbereid. 

-> Open-bewonersvergadering gebruiken als testcase. Dag van gemeenteraads verkiezingen 
ook activiteit voorzien om in gesprek te gaan met de Kwenenbossers. 

Freeken 20 min  

    

Open 
bewonersvergadering 

Martine legt lichtreclame vast: 
Open bewoners 
Vergadering 

Freeken 10 min 



Kwenenbos 
24 nov 19u30 
GC Groenendal 
Iedereen welkom 

 
Volgende vergadering: 25 september 20u00 bij Ronny (Bergbosstraat 224) 

    

Varia ● Martine: paal lichtreclame aan pleintje moet aangevraagd worden. 
● André D: Wat zijn de resultaten van de flitscontroles op de Gaverse steenweg? 

 10 min 

 
Volgende vergadering 17 Oktober, 20u00 GC ‘t Groenendal 


