
Verslag vergadering bewonersplatform Kwenenbos 14/03/2018 
● Aanwezig: Freeken, Martine, Ronny, Bart, Willy, Erwin, Danny, Jorden 
● Verontschuldigd: Eric 
● Afwezig: Roger 

 

Onderwerp Detail Wie Duur 

Overlopen verslag 
vorige vergadering van 
13/02/2018 

  5 min 

    

Opvolging van het 
verslag 

● Uitleg bij de term Land van Rhode 
○ Eerste vermelding 866, Rhodus = gerooid bos. Cfr presentatie door Erwin. 

 
● Aansluiting bij BIN of oprichting 2de BIN?  

○ Willy licht toe: voorzitter BIN heeft in sept 2017 ontslag gegeven, sindsdien 
geen verdere acties door BIN. Willy heeft meerdere betrokkenen 
gecontacteerd, nog geen reactie ontvangen. 

○ Voorstel: meenemen naar volgende vergadering. 
 

● Subsidies van KBS voor open bewonersvergadering 
○ Freeken licht toe: vorige jaar eerste aanzet, geen dossier ingediend. Dit jaar 

opnieuw? Moet activiteit zijn om buurt te verbeteren (buurtfeest, gezamenlijke 
moestuin etc). Indieningsdatum is 4 april → te dichtbij. 

○ Voorstel: in gedachten houden voor volgend jaar.  
 

● Opstart petanqueseizoen: mailing? Begindatum?  
○ Willy licht toe: plan was eerste maandag maart → slechte 

weersomstandigheden. Starten zodra het weer het toelaat (~15deg). Zodra 
startdatum gekend → mailing, facebook, ... 

Erwin 
 
 
Willy 
 
 
 
 
 
Freeken 
 
 
 
 
 
Willy 

10 min 
 
 
15 min 
 
 
 
 
 
5 min 
 
 
 
 
 
5 min 

    

https://drive.google.com/open?id=0B3EKb1wNTrWcOVVHellxckw5bVJ5TWRSQ0dmU2tMQVQzOFQ4


Financieel verslag  ● Stand van de rekening: €1.381,32 
● Subsidieaanvraag BPF: overzicht voorbije werkjaar + overzicht rekeningen  

○ Subsidie BPF is ontvangen 
○ Subsidieaanvraag 2018 is aangevraagd (incl jaarverslag, boekhouding, …) 
○ Resultaat 2017 overgedragen naar 2018 
○ Idee: petanque competitie organiseren? Ondersteuning vanuit platform? 
○ Voorstel: bij de opening drankje aanbieden. Willy organiseert 

Wily 
Willy 

5 min 
5 min.  

Actieve werkgroepen    

Werkgroep mobiliteit ● Reactie op brief verstuurd naar gemeente 
○ Nog geen reactie gekregen. Zodra de gemeente antwoordt, wordt dit 

doorgestuurd. 

Freeken 5 min.  

    

Werkgroep wandeling ● Stand van zaken  
○ Route wordt gepresenteerd. Verschillende stopplaatsen voorzien → te plannen. 
○ Routeyou link: https://www.routeyou.com/nl/route/view/5127777/ 
○ Datum: Roger stelt voor 9 september (Centrum kermis) 
○ Aanpak organisatie: wandeling in groep? Vrij vertrek, start gespreid over ~1uur. 

● Varia: Martine geeft verslag vergadering wegspotters.  
○ Smalle wegel Bergbosstraat naar spookhof → moeilijk aan te passen, blijft smal 
○ Trage weg nr 73 (“Martine wegel”) → komt op prioriteitenlijst, wordt verder 

opgevolgd. 

Martine 15 min.  

    

Werkgroep open 
bewonersvergadering 

● Stand van zaken: eventueel antwoord op aanvraag aan gemeentebestuur  
● Samenstelling werkgroep 

○ Probleem: nog geen nieuws van gemeente/Michiel. 
○ Organisatie: locatie (huis a/d overkant, tent op pleintje aan beeld, zaal kerkje). 

Afh van antwoord gemeente. 
○ Activiteiten: koffie, platform bekend maken,  
○ Medewerkers: Danny, Martine, Ronny, Willy, … 
○ Voorstel: spandoek/vlag maken.  

Freeken 10 min.  

    

https://www.routeyou.com/nl/route/view/5127777/
https://www.merelbeke.be/werken-en-ondernemen/ambulante-handel-en-kermissen/kermissen


GROS - milieu ● Memorandum ontvangen: kort bekijken. Wat doen we met dit memorandum?  
○ GROS heeft vergadering hierover georganiseerd & memorandum opgesteld. 
○ Discussie: rol bewonersplatform (Kwenenbossers vertegenwoordigen, bvb via 

enquête = bottom-up) versus rol van GROS (meer duurzaamheid etc 
stimuleren). Er zijn raakpunten. 

○ Idee: meer vuilbakken in Scheldevallei ! 
● Zwerfvuilactie 2de H maart vs. World Cleanup day 15 september 

○ Zwerfvuil actie tweede helft maart 
(https://www.idm.be/hou-het-proper-zwerfvuil.html)  → te kortbij om iets te 
organiseren ! 

○ World cleanup day mid september. 
■ Opm: datum dichtbij onze wandeling. 
■ Focus op straten waar bewoners in enquête klaagden over zwerfvuil ? 

● Adaptatie - mail gemeente 
○ Bart licht mail toe. Timing is moeilijk (volledige donderdag). Freeken laat iets 

weten. 

Bart 15 min.  

    

Varia ● Lidmaatschap Dorpsbelangen? 
○ Suggestie André Poffijn. Iedereen akkoord. Aanvraag lidmaatschap via 

http://www.dorpsbelangen.be/?page_id=620 (@Bart) 
● Verharding Langeweide: Freeken brengt verslag uit: verschillende types verharding 

getest met fietstocht. Voorkeur = type porfier (oa geen belasting op zijberm)  
● Daniël De Pauw uit Hollebeek: interesse in bewonersplatform. 
● Status Groenendal: voorstel om navraag te doen naar vaste kosten uitbating 

Groenendal. 

  

    

Datum en plaats 
volgende vergadering 

De volgende vergadering vindt plaats op do 12/4: kleine zaal   

TODO 
● Freeken + Bart 

○ lidmaatschap dorpsbelangen aanvragen 
○ Wissel Geert -> Ronny officieel maken voor bank 

https://www.idm.be/hou-het-proper-zwerfvuil.html
http://www.dorpsbelangen.be/?page_id=620

