
Verslag vergadering bewonersplatform Kwenenbos 19/12/2017 
● Aanwezig: Roger, Danny, Martine, Willy, Bart, Ronny, Eric 
● Verontschuldigd: Freeken, André P, Jorden, Erwin 
● Afwezig:  

 

Onderwerp Detail Wie Duur 

Overlopen verslag 
vorige vergadering 

Geen bemerkingen 
Nog op zoek naar secretaris. Ronny deze vergadering alvast ad interim. 
Affiches campagne zone 30 --> zijn kleine affiches.  

Bart 5 min 

    

Opvolging van het 
verslag 

● Gemeente wordt verwittigd van wijziging samenstelling bestuur - wie volgt Geert op? 
● Vergaderdata 2018 werden vastgelegd - zie vorig verslag 
● Brief nav de variapunten in oktober wordt verstuurd 
● Willy en André zorgen voor de verspreiding van actiemateriaal Zone 30 

 
- Ronny volgt Geert op. 
- Suggestie: bij verslag vergadering de datum van vorige vergadering en datums & plaats 

volgende vergaderingen vermelden. 
- Brief varia (plaats bankje, situatie Gijs van Rode wegel) doorgestuurd naar gemeente. 
- Campagne zone 30. Mensen hebben dit goed onthaald. 13 borden + 21 affiches. 

Allemaal in zone 30 rond de school. Dank aan de medewerkers ! 
- Vraag: kerngroep mobiliteit informeren? (=iets ruimere groep dan deze vergadering). 

Bart 5 min 

    

Nieuwe leden Jorden en Erwin niet aanwezig vandaag → volgende keer opnieuw uitnodigen. Bart 5 min 

    

Financieel verslag  + Aanvraag toelage buurtinitiatief n.a.v. open bewonersvergadering 
 
Bespreken open bewonersvergadering: heeft 63.49€ gekost (als subsidies betaald worden) 

Wily 5 min 



Subsidies: 202.6€ verwacht. Wordt einde vh kwartaal betaald. 

    

Verslag 
voorzittersoverleg 

Op 20 september vond het voorzittersoverleg plaats. Een uitgesteld verslag. 
Info beschikbaar op: 
https://drive.google.com/drive/folders/1aYXTkXSN_0VWNTSh8leWvHFGifbkWxyI?usp=sharing 
 
Bart overloopt het verslag en de presentaties (zie link hierboven). 

Bart 15 min 

    

Mobiliteit We ontvingen een antwoord van de Gemeente - bespreken van dit antwoord. Wat doen we hier 
verder mee? 
 
Behandelen in werkgroep mobiliteit. 

Bart 15 min 

    

Samenvatting open 
bewonersvergadering 

Verslag wordt opgemaakt: uitgebreide versie via website, samenvatting via mailing die verwijst 
naar uitgebreid verslag op website 
-> Bart voegt nieuwe mailadressen toe aan adressenbestand 
- Logistiek: incl subsidie beperkte kosten (63,49 euro), relatief weinig deelnemers/helpers 
- Inhoudelijk/feedback: veel info over nieuwe centrum - kerk Schelderode wordt ook optie voor 
Kwenenbos. Vragen na presentatie: accenten school en natuureducatie/toerisme - huidige vorm 
verdwijnt waarschijnlijk. 
We volgen de toekomstplannen voor het Groenendal op. 
Er wordt een verslag gemaakt van de Open Bewonersvergadering - dit komt op de website. We 
verspreiden nog een mail met beknopte samenvatting en link naar het verslag. 
Maandag 12 februari: volgende vergadering werkgroep Groenendal, in Groenendal. 
Voorstel: heel Kwenenbos bevragen? Zien in kader van de volgende open 
bewonersvergadering. Voorstel : iets organiseren rond de verkiezingen?  

Ronny 30 min 

    

Cultuurforum Willy vertegenwoordigde ons op het cultuurforum van 13 december. 
Zaal bibliotheek - 20 bezoekers aanwezig - verschillende sprekers ivm cultuur in toekomst: 
nieuw gebouw, kernpunt Munte, PostX gebouw in Van Goethemstraat. 
Nadien in 2 groepen brainstorm: 

Willy 15 min 

https://drive.google.com/drive/folders/1aYXTkXSN_0VWNTSh8leWvHFGifbkWxyI?usp=sharing


- naamkeuze nieuw GC 
- 4(?) februari 2018 eerste steenlegging: ideeën voor acties (“Red het Groenendal??”) 

    

Varia ● Activiteiten organiseren die meer toegankelijk zijn. Bv Wandeling in de lente 
● Activiteiten samen met andere verenigingen 
● Agendapunt op volgende vergadering: contact opnemen en datum plannen. 

  

 

TODO-lijst 
Bart: 

● Nieuwe mailadressen toevoegen aan mailinglijst 


