Verslag vergadering bewonersplatform Kwenenbos 17/10/2017
●
●
●

Aanwezig: Freeken, Bart, Martine, Roger, Danny, André P, Willy, Eric
Verontschuldigd: Ronny, Geert, André DM
Afwezig:

Onderwerp

Detail

Wie

Duur

Overlopen verslag
vorige vergadering

●

Petanque: sinds 2 weken namiddagsessies vanaf 14u30

Freeken

5 min

Opvolging van het
verslag

●

GROS: reactie van Rhoddy “Ik begrijp dat er veel kan afkomen op een BPF, maar als
een bewonersplatform de ontwikkelingen in de eigen omgeving wil verbeteren en mee
wil sturen dan is het natuurlijk goed te weten in welke richting die SDG's best gaan. Ik
zie niet direct hoe een BPF een doorgeefluik kan zijn, maar misschien komt dat best ter
sprake op de workshop zelf.” Noot: Duurzame Ontwikkelingsdoelen (de Sustainable
Development Goals of SDG’s) Misschien missen we door niet deel te nemen een
opportuniteit om onze rol te vervullen.
○ -> Bart stuurt mail met verslag workshop door naar leden BPF.
○ André P is bereid Bpf Kwenenbos te vertegenwoordigen op komende GROS
bijeenkomsten.
We zoeken een extra datum voor de werkgroep mobiliteit (waarop alle leden van het
BPF welkom zijn) zodat schepen Vrijens en de mobiliteitsambtenaar ons kunnen
vervoegen. -> Bart stuurt Michiel herinnering ivm vraag geschikte data.
De vraag ivm flitscontroles op Gaversesteenweg werd doorgegeven.
De vraag ivm een digitaal infobord voor Kwenenbos werd doorgegeven.

Bart

10 min

●

●
●

Financiele status

Status quo: 1510,69 EUR op onze rekening.

Willy

5 min

Trage wegen

Evaluatie-avond trage wegen netwerk op 28 september werd bijgewoond door Martine.

Martine

15 min

5 prioriteiten gekozen waarvan 2 op Kwenenbos:
● Te verbreden weg tussen Rotarybos en Bergbosstraat (trage weg nr. 67)
● Trage weg nr. 73 om Rotarybos te verbinden met Scheldevalei

Open
bewonersvergadering

●

●
●

●

Varia

●

Stand van zaken
Freeken
○ Schepenen werden uitgenodigd. Slechts 1 (schepen Vrijens) heeft gereageerd.
Herinnering wordt nog gestuurd en concept aangepast om evt met 1 schepen
verder te kunnen.
○ Concept: korte intro om 19u30; korte voorstelling bewonersplatform en wat we
reeds gedaan hebben; panelgesprek met moderator waarop verschillende
schepenen hun visie kunnen uiteenzetten. Met slechts 1 schepen wordt
moderator vraagsteller om gesprek op te bouwen. Nadien mensen die aanwezig
zijn in kleine groepjes laten verzamelen rond partytafels om in gesprek te gaan
rond enkele voorbereide ideeën. Resultaten kunnen op post-it’s bewaard en
opgekleefd worden.
○ Per partytafel zou best iemand van het bewonersplatform staan om het gesprek
te begeleiden en te zorgen dat resultaten van het gesprek opgeschreven worden.
○ Post-it’s in 2 kleuren: 1 kleur voor Groenendal - andere kleur voor andere items.
○ We voorzien een ‘spiekbriefje’ met zaken zoals huidige huurprijzen, voorwaarden
voor huur zalen in Groenendal enz.
Financieel: extra subsidies tgv buurtinitiatief bv. Te gebruiken voor flyers, huurgeld. Niet
voor drank, die dienen we met onze normale werkingstoelage te voorzien.
Goedkeuren uitnodiging ter verspreiding via Facebook, mailing, flyers
○ Titel en praktische details opnieuw wisselen, indien mogelijk zwarte kader minder
zwaar. Kleur contactgegevens achteraan mag opvallender.
○ Er komt opnieuw een document met meest recente aantallen per straat voor
organiseren bedeling. Praktische organisatie wordt per mail nog meegedeeld om
zo snel mogelijk met de bedeling te kunnen starten.
De werkgroep komt terug samen op maandag 6 november. Agenda: Catering en
Programma finaliseren. Bart vraagt of er in Groenendal een vergaderzaal beschikbaar is.

30 min

Het bankje in de Spookhofstraat staat in de verkeerde richting en veel te laag. Dit zou
beter staan op het oostelijk hoekpunt van het Castellumpad en de Crombruggewegel.
Dan kijkt het uit over kruispunt richting weide. Ook een vuilbak bij de bank zou nuttig zijn.

10 min

Er blijkt een probleem te zijn met de Ghijs Van Rhodewegel die na een afbakening van
een nieuwe eigendom nog moeilijk toegankelijk is. Dit gebied grenst aan Kwenenbos.
-> Freeken en Bart sturen een brief aan de gemeente ivm voorgaande punten.
●

Volgende vergadering op 21 november.

