
Verslag vergadering bewonersplatform Kwenenbos 21/11/2017 
● Aanwezig: André P., Martine, Eric, Willy, Freeken, Bart, Roger 
● Verontschuldigd: Ronny, Danny, Geert 
● Afwezig:  

 

Onderwerp Detail Wie Duur 

Overlopen verslag 
vorige vergadering 

André P. heeft zich gemeld bij GROS. Er is nog geen datum voor een volgende vergadering.  Bart 5 min 

    

Financieel verslag  1469,89 € staat op de rekening.  Wily 5 min 

    

Opvolging van het 
verslag 

● Vorige vergadering had er meer verslag van het voorzittersoverleg moeten zijn. Dit zal in 
december gebracht worden. 

● Variapunten moeten verder afgewerkt worden (brief naar gemeente).  

Bart 5 min 

    

Aanstelling secretaris Geert dient ontslag te geven wegens tijdsgebrek. We zoeken een nieuwe secretaris. Bart vraagt 
of iemand kandidaat is. Voorlopig zijn er geen kandidaten.  
We melden dit aan de gemeente.  

Freeken 10 min 

    

Vastleggen data 2018 Om op tijd een zaal te kunnen reserveren onze data voor 2018 vastleggen. Voorstellen: 
1. Zoals dit jaar telkens 3de dinsdag van de maand (behalve zomermaanden) 
2. Afwisselend een andere weekdag: 3de ma, 3de di, 3de wo, 3de do, 3de ma, … 

We kiezen er voor om de dagen af te wisselen om andere  belangstellenden de kans te geven 
aan te sluiten.  
8/1; 13/2; 14/3; 12/4; 14/5; 12/6; 12/9; 11/10; 12/11; 11/12.  
Bart legt het zaaltje vast bij Masha. Voor elke datum werd een zaal vastgelegd: 

Bart 10 min 



● ma 8 januari 2018 oke - boven 
● di 13 februari oke - boven 
● wo 14 maart  oke – boven – film in grote zaal en cafetaria in kleine zaal – storen elkaar 

niet 
● do 12 april oke - boven 
● ma 14 mei eerder moeilijk, enkel grote zaal is vrij, die zal vermoedelijk niet gepoetst zijn 

en tafels en stoelen zijn door jullie te zetten + geen beamer noch scherm (optie van een 
toneelvoorstelling voor scholen die dag – indien toneel niet doorgaat is er voor jullie ook 
geen probleem) 

● di 12 juni oke - boven 
● wo 12 september oke - boven 
● do 11 oktober oke - boven 
● ma 12 november oke boven maar kledij theatron hangt er wel 
● di 11 december 2018 kleine zaal – repetitie Sally’s in grote zaal en kleedkamer boven 

    

Open 
bewonersvergadering 

Voorbereiding open bewonersvergadering 
Praktische afspraken:  

● Bart en Ronny zorgen voor partytafels 
● Vanaf 18u zullen Martine, Roger, André, Willy, Freeken, Bart, zullen aanwezig zijn om 

alles klaar te zetten in de zaal. We oefenen daarna.  
● Bij de ingang zal Martine de namen en e-mailadressen noteren van belangstellenden.  
● De presentatie begint om 19u30.  
● Vermoedelijke duur: 45 min. met nadien mogelijkheid tot vragen stellen.  
● De drankbedeling start op het ogenblik dat de gesprekken aan de tafels beginnen 
● Nadien ruimen we samen op 

 
Bart overloopt de presentatie.  

Bart & 
Freeken 

45 min 

    

Varia ● Mobiliteit: antwoord van gemeentebestuur:  
○ Paaltjes in Sint-Elooistraat: betere positionering wordt bekeken door gemeente 
○ Kruispunt Sallemeulekouter - Hundelgemsestweenweg:  verhardingen zijn 

aangebracht 
○ Trage weg: wordt verder bekeken op overleg over trage wegen 

Bart  



○ Eenrichtingsverkeer in Sint-Elooistraat: is een wijkverzamelweg waardoor 
eenrichtingsverkeer niet mogelijk is. Men zou het probleem verleggen naar een 
woonstraat. 

○ De verkeersspiegels zouden de snelheid verhogen. Men heeft wel gevraagd om 
de beplanting aan de hoek Sallemeulekouter en Hundelgemsesteenweg  te 
snoeien zodat de zichtbaarheid wordt verhoogd.  

○ Snelheid op Gaverse steenweg: werd vastgelegd in mobiliteitsplan van 2014. 
Wijzigen ligt niet voor de hand.  

○ Oversteekplaats voor fietsers aan Brandegems Ham: is niet mogelijk omdat er 
geen fietspad is in Brandegems Ham. Er is wel coating voorzien die het 
oversteken veiliger maakt.  

● De gemeente geeft 7 antwoorden op 4 vragen :)  
 
Volgende vergadering behandelen we dit verder. Bart nodigt de schepen en de 
mobiliteitsambtenaar opnieuw uit.  
 

● Actie om zone 30 te doen respecteren: er komt een affiche en V-borden van de 
gemeente om in kernzone 30 uit te hangen. De gemeente vraagt de medewerking van 
de bewonersplatformen om deze affiche en borden te verspreiden. We stemmen toe: 
Willy en André nemen de Spookhofstraat, de Sallemeulekouter,  de Hoogstraat en de 
Sint-Elooistraat voor hun rekening.  

            Bart mailt de vraag van de gemeente door naar André en Willy. Werd doorgegeven. 

 


