
Verslag vergadering bewonersplatform Kwenenbos 20/6/2017 
● Aanwezig: Roger, Danny, Freeken, Willy, Ronny, Eric, Martine, André P, Bart, Geert 
● Verontschuldigd: André D 

 

Onderwerp Detail Wie Duur 

Overlopen verslag 
vorige vergadering 

Geen opmerkingen Bart 5 min 

    

Opvolging van het 
verslag 

Stand rekening dd. 20/06: € -11,00 Willy 5 min 

    

 Het artikel " De kerk in het midden" in het infoblad van juni 2017, maakt               

nogmaals duidelijk dat het artikel onlangs verschenen in een krant en als item             

weerhouden op de laatste vergadering van het Bewonersplatform als fake          

nieuws moet geklasseerd worden. 

Voor de geïnteresseerden de stand van zaken in de dossiers van de kerken te              

Schelderode, Lemberge en Munte. 

 

Het projectdossier voor de herbestemming van de Sint-Martinuskerk        

(Schelderode) werd tijdens de gemeenteraadscommissie van 7 februari 2017         

toegelicht en is ondertussen ook ingediend bij het Projectbureau         

Herbestemming kerken. Dat toetst de mogelijkheden af, stelt een ontwerp          

voor en maakt een raming op. Het gemeentebestuur heeft onlangs bericht           

gekregen dat zijn kandidatuur weerhouden is. Het eerste gesprek vindt plaats           

in juni. 

Wat de Sint-Bonifatiuskerk (Munte) en de Sint-Aldegondiskerk (Lemberge)        

Ronny, 
André 

15 min 



betreft, heeft het gemeentebestuur in maart eerst de lokale actoren          

uitgenodigd voor overleg. Samen met de verenigingen, de kerkraad, het          

bewonersplatform, geïnteresseerde partners enz. zal een traject voorbereid        

worden op maat van de lokale gemeenschap. Het bewonersplatform Lemberge          

heeft ondertussen een bus-aan-bus-enquête gedaan. In Munte was er eind          

vorig jaar een eerste brainstormsessie. Nu worden via een ideeënbus extra           

voorstellen verzameld. In oktober-november volgt voor beide kerken een open          

bewonersvergadering in samenwerking met het Centrum voor Religieuze Kunst         

en Cultuur (CRKC). 

→ Kerk Kwenenbos is gebouwd op grond geschonken door mevr. De Cock. Moet wel dienst               
blijven doen voor gebed-, kapel- of kerkfunctie. Zal onttrokken worden aan de eucharistievieringen,             
maar zal geen andere functie krijgen. 2-wekelijkse misviering zou eind augustus stoppen. 
Zaaltje blijft behouden, beschikbaar en wordt nog gebruikt. 
Bpf Kwenenbos biedt ondersteuning aan indien gevraagd. 

    

 Bedeling folder Petanquebaan: aantallen worden aangepast in functie van de opmerkingen op de 
lijst van aantallen. 
→ Bij volgende bedeling een 10-tal “brochures” extra voorzien per verdeler. 
15 “gezinnen” gereageerd via de opgegeven telefoonnummers. 
Eerste samenkomst op 19/06, gestart om 19:00 u tot+/- 22:00 u: 13 personen + 3 supporters. Zelfs 
enkele enthousiastelingen die héél gemotiveerd zijn. Iemand wil zelfs voor “catering” zorgen. 
Maandag 26/06 wordt er al om 18:00 u gestart om comfortabeler te spelen 
We kunnen stellen dat het doel bereikt is: elke maandag wordt er gespeeld. Indien meer spelers 
kan er ook nog op andere dagen gespeeld worden. 
Foto’s zijn beschikbaar bij Willy voor publicatie op website. 

Freeken 
+ Willy 

10 min 

    

 Bloemekenswijk viert feest op zondag 25/06: ontbijt, fietstocht, muziek,... 
Eric en Roger zullen aanwezig zijn. 

Ronny 5 min 

    

 Wateroverlast: Eric maakt een voorstel van tekst op om naar de gemeente te sturen. Bart 5 min 



→ Enige oplossing zou drainage van de individuelen terreinen zijn. 

    

Hollebeekpark Weten we wat het voorstel voor het RUP inhoudt ? 
Volgens schepen De Keukelaere is bedoeling tegen eind van de legislatuur rond te hebben. 
Geen informatie beschikbaar => navragen bij de schepen. 
Misschien gelegenheid om mensen uit Hollebeek meer te betrekken in Bpf. 

Ronny 5 min 

    

WG Mobiliteit Foto’s van parking etc. 
http://www.movingforward.be/mobimelder/merelbeke/  
 
Van de ideeën die in vorige vergaderingen van de werkgroep geformuleerd werden worden de 
volgende weerhouden om via het Bewonersplatform aan de gemeente te bezorgen. 

● Start zone 30 verschuiven in de richting kruispunt Kwenenbosstraat - Sint-Elooistraat. Niet 
te ver om geloofwaardigheid van de zone 30 niet in gedrang te brengen. 

● Verlengen voetpad aan linkerzijde Spookhofstraat tot aan Reigerstraat: auto’s parkeren 
vaak voor ophalen/afzetten van kinderen - wat op zich goed is. 

● André werkte diverse voorstellen uit ivm het verbeteren van de situatie op de parking in de 
hoek tussen Spookhofstraat en Sallemeulekouter. 

● Plaatsen spiegel: 
○ Overkant Sallemeulekouter op de Hundelgemsesteenweg. 
○ Overkant Wielewaalstraat in de Sallemeulekouter. 

● Gaversesteenweg van Schelderode tot Bergwegel maximumsnelheid beperken tot 50 
km/u. 

● Fietsoversteekplaats op Gaversesteenweg ter hoogte van Brandegems Ham. 
● Verbreden van de trage weg tussen Rotarybos en Bergbosstraat - trage weg nr. 67, 

Crombruggewegel - tussen huizen nr 159 en 163 in de Bergbosstraat 
 
→ Voorstel om onszelf uit te nodigen op een ouderraad om deze problemen te bespreken. 
Idee moet zijn om schoolomgeving zoveel als mogelijk verkeersluw te maken. 

Bart 20 min 

http://www.movingforward.be/mobimelder/merelbeke/


Met paar eenvoudige ingrepen zou het voetpad al beter in orde gemaakt kunnen worden: putjes 
vullen, “Gilberkes” 0,5 m opschuiven naar de rand van de weg kant van de school en aan de 
overkant de 11 “Gilberkes” aan huisnummer 68 en 70 wegnemen,... 
Overleg met bevoegde ambtenaar aanvragen via Michiel 

    

Vragen van 
externen 

Wat doen we met mails zoals bv. voor 17 juni / GROS / etc. 
→ geselecteerd doorsturen en/of bespreken in de maandelijkse vergadering. Onze focus dient te 
liggen op Kwenenbos. 

Bart 10 min 

    

Toelagen Koning Boudewijnstichting: sponsoring is mogelijk tot € 5000,00 voor “Buurten op den buiten”. 
Project moet uitgewerkt en ingediend zijn voor 24 september voor een organisatie in 2018. Project 
moet zich richten tot een bepaalde buurt en zich richten tot de bewoners van de buurt. 
Idee om “open bewoners vergadering” hiervoor op te geven. 

Freeken 5 min 

    

Diverse ● Vraag Roger tot ondersteuning bewoners Hoorndriesstraat/Azaleastraat om “Kubben” plein 
in te richten + bank te keren met 180° voor de treurwilg. 

● Ronny: “open bewoners vergadering” met een week vervroegen naar 24/11 
 

  

 


