
Verslag vergadering bewonersplatform Kwenenbos 13/02/2018 
● Aanwezig: Freeken, Martine, Erwin, Willy, Roger, Eric, Bart 
● Verontschuldigd: Jorden, Danny, Ronny 
● Afwezig:  

 

Onderwerp Detail Wie Duur 

Overlopen verslag 
vorige vergadering 
van 08/01/2018 

Het verslag wordt goedgekeurd.  Bart 5 min 

    

Opvolging van het 
verslag 

● Brief bankje + Gijs Van Rodewegel: 
○ Gemeente heeft geantwoord 
○ Martine en Willy hebben situatie ter plaatse bekeken 
○ We zullen de gemeente een antwoord sturen: we zijn tevreden over de oplossing 

voor de Gijs Van Rodewegel. Ook de aanpassing van het bankje wordt positief 
ervaren. Het blijkt wel dat het bankje laag is. We zullen aan de gemeente vragen 
om het bankje te verhogen.  

● Wandeling voorjaar: 
○ Roger en Martine trekken dit initiatief.   
○ datum: 13 of 20 mei in de namiddag, starten rond 14u.  
○ Versnaperingen: graag. Nog af te spreken.  
○ Roger stelt voor om enkele volksspelen te organiseren onderweg.  
○ Parcours: een mogelijk voorstel is het Kwenenbospad richting Hollebeekvijver. De 

bedoeling is om op het grondgebied van Kwenenbos te blijven. Roger zal een 
voorstel opmaken voor het parcours.   

● Open Bewonersvergadering 2018: Michiel raadt aan zo snel mogelijk de 
evenementenaanvraag te doen. Freeken en Bart werken dit verder af.  

Freeken 5 min 

    

Financieel verslag  Subsidie open bewonersvergadering / Werkingstoelage 
Bart kreeg antwoord dat we de centjes in maart zullen ontvangen. Willy zal het 

Wily 5 min 

https://www.merelbeke.be/organiseren


aanvraagformulier voor de volgende subsidies (2018) in orde brengen.  
 
Huidige stand van de rekening: 1208,12€ 

    

Verslag participatie 
RUP Hollebeekpark 

Erwin woonde de vergadering bij: 
Bij deze stuur ik jullie een kort verslag van de participatie vergadering van het RUP Hollebeek dat heeft 
plaatsgevonden op donderdag 25/1 ll. 
 
Aanwezig : schepen Tim De Keukeleire en Pascal Rousseaux samen met verantwoordelijken van de 
verschillende comités van de bevoegde gemeentelijke diensten. 
Deze laatste deden dienst als moderator bij de werkgroepen. 
 
De bijeenkomst werd opgezet om de bewoners en geïnteresseerden de kans te geven om het RUP, dat 
volgens info van schepen De Keukeleire, nu voor eens en altijd maar eens moest vastgelegd worden, en 
dit in samenspraak met de mensen die er daadwerkelijk wonen. 
 
Nadat de zaak werd toegelicht via een presentatie werden we in groepen verdeeld en konden we per tafel 
met behulp van een kaart de volgende thema's bespreken :(onze moderator was Bart Opstaele) 
 
1) Toegankelijkheid : 
Algemeen kwam er uit dat de fietspaden wat beter mogen worden onderhouden.  
Dat er een betere toegang kan gecreëerd worden aan het Hollebeekpark voor rolstoelgebruikers. 
(verbinding maken met verharde toegang aan elektriciteitskast) 
2) Recreatie : 
Is en blijft een wandelplaats. 
Er wordt gevist 
Het gebruik van de chalet van de vissers werd in vraag gesteld.(1 keer per jaar BBQ?) 
Vissers zijn soms eigengereid en stellen volgens de bewoners soms onterechte eisen ,zoals versperringen 
van de paden tijdens viswedstrijden. Vijver en grond erom is eigendom van de gemeente, in principe kan 
dit niet. 
Pachtcontracten moeten worden nagekeken. 
Chalet is in slechte staat en betonnen terras wordt zelden gebruikt en is niet esthetisch.(waarom zo een 
groot terras?) 
Eventueel plaatsing van speeltuigen op plaats van betonnen terras? 
Parking aan Hollebeekpark kan blijven (is voor de vissers, en indien men dit zou saneren zouden ze meer 
overlast bezorgen door elders te gaan parkeren of zelfs het onverharde terrein op te rijden en dit gebeurt 
volgens sommigen nu al) 
3) Natuur en Bos : 
Bos blijft liefst onaangeroerd 
Gemeente zal nodige opschoningswerken uitvoeren (rotte bomen weghalen enz..) 

Erwin 15 min 



"Natte plekken" zullen worden gedraineerd 
Grachten worden nagekeken  
Oeverbeplanting wordt bekeken maar er was wel een opmerking naar veiligheid voor kinderen toe. 
Oeverbeplanting kan kinderen valse info geven van daadwerkelijke grens van het water. 
Dit wordt bekeken. 
 
Met deze informatie gaat het gemeentebestuur aan het werk en er zal alvorens over te gaan naar een 
definitief RUP, nog een infoavond volgen later op het jaar. 

    

Actieve werkgroepen    

Werkgroep Mobiliteit Verslag werkgroep mobiliteit en voorstel brief naar gemeente 
De werkgroep overliep de verschillende punten in de antwoordbrief van de gemeente. In ons 
antwoord staan volgende punten verwoord:  

❖ Vraag naar spiegels: de oplossing voldoet niet aan de rechterkant (vanuit 
Sallemeulekouter naar Hundelgemsesteenweg.  

❖ Snelheidsregime op Gaverse steenweg: het is een gemiste kans om de snelheid analoog 
te maken over de hele steenweg van Vurste tot het centrum. Het BPF zou dit een 
logische beslissing.vinden.  

❖ Fietsoversteekplaats Brandegems Ham: we stellen voor om vertragende maatregelen te 
vragen ter hoogte van deze oversteekplaats.  

❖ Trage weg: we herhalen de vraag en volgen dit op via onze vertegenwoordigers in de 
vzw Trage wegen.  

 
 Antwoorden op vragen die niet gesteld zijn:  

❖ Paaltjes in de omgeving van de Sint-Elooischool:  paaltjes mogen blijven staan maar iets 
dichter tegen de stoeprand zou handig zijn. De maatregel zelf is een goede maatregel. 
De inplanting laat te wensen over.  

❖ Kruispunt Sallemeulekouter - Hundelgemsesteenweg: een meer duurzame herstelling is 
aan te raden 

❖ Eenrichtingsverkeer Sint-Elooistraat: we aanvaarden dit antwoord en stellen geen 
bijkomende vragen.  

Tot slot werd nog een punt besproken dat nog niet aan bod kwam in de brief aan/van de 
gemeente.  

Willy en 
Freeken  

15 min 



● Zone 30 in de Sint-Elooistraat:  het bord “zone 30”  staat vlak voor het platform als men 
van de Gaverse steenweg komt (slechts 2 meter voor schoolpoort).  Het bord zou best 
aan de Kwenenbosstraat staan. Dit werd geformuleerd in de vergadering van 12/6 en 
werd afgewimpeld door politie.  

● Het BPF zal dit opnieuw aanvragen. - Brief aan College werd verzonden op 15/2 

 Verdere actiepunten voor werkgroep 
Tijdens de laatste vergadering werd afgesproken terug te grijpen naar de enquête en na te gaan 
welke prioriteiten nog te behandelen zijn.  

● Veilige fietspaden 
● Veilige wandelpaden  
● Veilige kruispunten (Gaverse steenweg - Sint-Elooistraat), Hundelgemsesteenweg - 

Sallemeulekouter 
Nieuwe vergadering: de datum wordt bepaald na het antwoord van de gemeente op de laatste 
brief.  

Freeken  5 min 

    

Denktank 
Groenendal 

Mondeling verslag van vergadering van 12/2/2018 
 
De verschillende opties werden overlopen: Groenendal open houden (eventueel met vrijwilligers) 
of meegaan in de idee van de verkoop. In beide gevallen is het nodig om over essentiële 
informatie te beschikken zoals de exploitatiekosten van het GC,  de bereidheid van verschillende 
verenigingen om van het GC gebruik te blijven maken.  
De initiatiefnemers om een methodeschool op te richten, haken af omwille van de termijn. Ze 
willen vlugger opstarten dan dat het nieuwe CC afgewerkt zal zijn.  
We stellen voor om dit op de voet op te volgen en contact op te nemen met de volgende 
schepen van zodra die gekend is.  

Bart 10 min 

    

Aansluiting bij BIN of 
oprichting nieuw 
BIN?  

Willy schetst de huidige situatie van de BIN’s binnen de politiezone. Een aantal straten van 
Kwenenbos behoren tot het bewonersplatform maar niet bij het BIN. Een aantal straten buiten 
het bewonersplatform behoren wel tot het BIN Kwenenbos.  
BIN Kwenenbos is beperkt qua oppervlakte maar telt het 2de grootste aantal huizen.  
Een BIN is een samenwerking tussen politie en burgers. Wie tot een BIN behoort, wordt 
verwittigd als de politie oordeelt dat het noodzakelijk is. De politie is vragende partij om een BIN 
op te richten in het centrum.  

Willy en 
Freeken  

10 min 



Het nadeel van grote BIN’s is dat de tijd tussen de melding van de feiten en het telefoontje te 
groot wordt.  
We denken na of het wenselijk is om een BIN op te richten in het centrum en daar bij aan te 
sluiten. Het lijkt logisch dat er een BIN zou komen dat samenvalt met het bewonersplatform.  
Willy vraagt na of de huidige BIN kan uitgebreid worden tot het bewonersplatform. Hij bespreekt 
ook hoe men denkt over de oprichting van een nieuw BIN.  

    

Varia ● Bankje op einde Azaleastraat - Hoorndriesstraat: het bankje staat voor de boom en kijkt 
naar het huis. Het bankje zou 180° moeten draaien. De hoogte is goed. - brief verstuurd 
naar College op 18/2 

● Martine vraagt hoe het zit met het elektronisch aankondigingsbord. Freeken of Bart 
vragen na bij MIchiel. - Navraag verstuurd op 18/2 

● We kijken na of subsidiëring door KBS interessant is voor open bewonersvergadering.  
● De petanque start opnieuw op de 1ste maandag van maart als het weer het toelaat. Willy 

zal een tekstvoorstel mailen naar Bart en Freeken. Bart verstuurt via MailChimp.  

  

Datum en plaats 
volgende 
vergadering 

Volgende vergaderingen gaan door op deze data en plaatsen: 
 

● Wo 14/3: uitzonderlijk en voor de laatste maal boven 

  

TODO 
● Freeken en Bart werken de evenementenaanvraag voor de open bewonersvergadering verder af. 
● Bart verstuurt via MailChimp de uitnodiging voor de petanque seizoen 2 na bericht van Willy. 
● Wandeling: 

○ Bart legt zaaltje van de school vast na input van Martine en Roger. 
○ Bart en Freeken vullen de evenementenaanvraag in voor de wandeling zodra datum gekend. 

● Erwin zoekt uit vanwaar de term Land van Rhode komt. 
● Freeken kijkt na of het  nuttig om subsidies aan te vragen via KBS. 


