Verslag vergadering bewonersplatform Kwenenbos 08/01/2018
●
●

Aanwezig: Martine, Freeken, Daniel, Erwin, Willy, Jorden, Bart, Ronny
Verontschuldigd: Eric, Roger

Onderwerp

Detail

Wie

Duur

Overlopen verslag
vorige vergadering
van 19/12/2017

Geen opmerkingen

Bart

5 min

Bart

5 min

Opvolging van het
verslag

●
●
●

Michiel werd verwittigd van de wijziging samenstelling bestuur
Aanpassing van het huishoudelijk reglement: Ronny vervangt Geert
Uitgevoerde werkzaamheden na vorige brief aan het Gemeentebestuur:
○ Bankje werd omgedraaid maar niet verplaatst
○ Nog geen reactie op Gijs van Rode wegel

Ivm huishoudelijk reglement: ook aanpassing handtekening bank nodig Willy contacteert bank.
Moet Geert tekenen?
Ivm bank: bankje nog niet op gewenste plaats ? Martine zal situatie ter plekke nakijken. Uitzicht
op weide versus uitzicht op bos? Liever extra bank?
Ivm Gijs van Rodewegel (deel van fietsknooppuntennetwerk): foto’s gemaakt, brief naar
gemeente gestuurd, nog geen antwoord ontvangen.

Nieuwe leden

Lidmaatschap Erwin goedgekeurd.
Waarnemend lidmaatschap Jorden goedgekeurd.

Freeken

10 min

Financieel verslag

Subsidie open bewonersvergadering is nog niet gestort → navragen bij de gemeente. Ronny
contacteert Rian.

Wily

5 min

Mobiliteit

Wat doen we met de werkgroep mobiliteit?

Bart

10 min

Bart situeert voorgeschiedenis.
Er blijft interesse in verkeer. Bvb kruispunt Hoorndriesstraat - Gaversesteenweg is gevaarlijk
punt.
Voorstel: nieuwe vergadering werkgroep mobiliteit organiseren.
Agenda: antwoorden van de gemeente op onze vragen bespreken + discussie andere punten.
Vraag 1: wie organiseert? → Erwin neemt handschoen op.
Vraag 2: wie uitnodigen? Iedereen die al betrokken was bij de werkgroep mobiliteit. Bart stuurt
uitnodigingen
Vraag 3: waar en wanneer? Dinsdag 30 januari om 20u. Bart contacteert Masha ivm
vergaderzaal => zaal boven in Groenendal werd bevestigd

Wandeling plannen

Datum: zondag in april? → afhankelijk van de beschikbaarheid zalen.
Route: Kwenenbospad? Cfr Roger.
Catering: veel ideeën
Wel/geen inschrijving?
TODO: beschikbaarheid zalen navragen (Groenendal, school, kerkje) → Bart

Bart

10 min

Verkiezingen + open
bewonersvergadering

Freeken presenteert status.
Exit-café → na de verkiezing.
Doel: alle meerderjarige Kwenenbossers ontmoeten + interactie.
In buurt van school → bvb “Huis aan de overkant”, pleintje Kween, … (Erwin heeft tent).
Michiel gecontacteerd ivm wat wel/niet kan (dicht bij de vekiezingslokalen…)
Werkgroep oprichten. Willy, Danny, Bart, Freeken, Erwin, Jorden, …

Freeken

15 min

Stap1: reactie gemeente afwachten.

Varia

RUP Hollebeekpark.
Donderdag 25 jan: gemeente organiseert vergadering over RUP. Incl Gecoro en buurt →
aanwezigheid vanuit bewonersplatform?

Michiel gecontacteerd → antwoord afwachten.
Status groenendal/andere zaaltjes ? Geen nieuws. Maandag 12 februari: denkgroep boven in
Groenendal. (sleutel houden tot 13/02)

Datum en plaats
volgende vergadering

Dinsdag 13 februari boven in het Groenendal

TODO
●

●

Bart:
○ Uitnodiging wg mobiliteit (+link verslagen)
○ Masha ivm datum wg & wandeling (bv eind mei?)
Freeken
○ Verslag Groenendal

