
Verslag vergadering bewonersplatform Kwenenbos 12/04/2018 
● Aanwezig: Danny, Roger, Eric, Erwin, Martine, Freeken, Ronny, Jorden, Willy 
● Verontschuldigd: Bart 
● Afwezig:  

 

Onderwerp Detail Wie Duur 

Overlopen verslag 
vorige vergadering 
van 14 maart 2018 

Geen opmerkingen  5 min 

    

Opvolging van het 
verslag 

● Aansluiting bij BIN? 
○ Willy rapporteert: heeft contact opgenomen met politie: begin volgende week 

afspraak met de politie. Volgende vergadering meer nieuws  
● Petanqueseizoen: geplande start met drankje 

○ Is maandagavond gestart. Gestart om 18u (ipv namiddag), tot +/- 20u30. Er staan 
foto’s op onze google drive. Was nog zonder drankje.  

○ Beperkte opkomst → zal groeien. Campagne: 135 mails verstuurd.  
○ Idee: wedstrijd/competitie organiseren. Individueel of per ploeg → nog te bepalen. 

(bvb eerste maandag vd maand, combineren met drankje → eerste wedstrijddag 
is 7 mei). 

○ Drankje op 7 mei → per mail afspreken wie aankopen doen (Willy contacteert 
Freeken). 

○ Willy heeft meldingsformulier naar gemeente gestuurd voor opkuis petanqueplein. 
● Werkgroep adaptatie  

○ Werkgroep in gemeente. Nadenken over hoe Merelbeke kan meewerken aan 
klimaatdoelstelling. Freeken zal aanwezig zijn en op volgende vergadering 
verslag uitbrengen. 

● Lidmaatschap Dorpsbelangen: aangevraagd 
○ Lidmaatschap is aangevraagd. Pas vanaf maart 2019 zijn we officiële lid (= 

volgende jaarvergadering van Dorpsbelangen). In tussentijd draaien we mee. 
● Vaste kosten Groenendal?  
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○ We verwachten meer nieuws op de volgende vergadering. 

    

Financieel verslag  Willy brengt verslag. 
- 1800.00€ werkingstoelage is gestort op 10/04  
- Toestand rekening: 3181.32€ 
- Geen andere uitgaven. 

Wily 5 min 

    

Actieve werkgroepen    

Werkgroep mobiliteit ● Nieuwe vergaderdatum afspreken?  
● Acties /overleg na  artikel over ongeluk op de hoek van de Sint-Elooistraat en de 

Hundelgemsesteenweg?  
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/wielertoerist-vecht-voor-zijn-leven-na-aanrijding-in-merelb
eke-buurtbewoners-klagen-gevaarlijk-kruispunt-aan~acef471f/#comments 
 
Discussie 

- Mogelijke optie: vluchtheuvel maken op Hundelgemsesteenweg (aan kasseitjes) = 
bescherming voor overstekers (fietsers en voetgangers). Ter hoogte van de 2 
zebrapaden. 

- Volgende werkgroep mobiliteit is op donderdag 3 mei, 20u, zaaltje aanvragen (Freeken 
contacteert Masha).  

- (Willy, Erwin, André Poffijn, André De Bruyne, Jorden, andere geïnteresseerden 
zijn welkom…). 

- Naast de kwestie over oversteekplaats aan Oase ook de andere punten bespreken: 
- Zone 30 verplaatsen → nog geen antwoord gekregen. 
- “Helden op de fiets” actie start terug → aanleiding om situatie rond school te 

bespreken ? 
 

Freeken 10 min 

    

Werkgroep 
wandeling 

● Stand van zaken 
● Mag er reeds een zaal vastgelegd worden? Achter kerk op 9 september? 

Beschikbaarheid nog na te vragen. 
 

Martine 15 min.  

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/wielertoerist-vecht-voor-zijn-leven-na-aanrijding-in-merelbeke-buurtbewoners-klagen-gevaarlijk-kruispunt-aan~acef471f/#comments
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/wielertoerist-vecht-voor-zijn-leven-na-aanrijding-in-merelbeke-buurtbewoners-klagen-gevaarlijk-kruispunt-aan~acef471f/#comments


Martine en Roger brengen verslag. 
- Wandelroute werd op vorige vergadering voorgesteld. André Poffijn stelt voor om 

Hollebeek erbij te nemen. Kleine aanpassing aan route nodig → tegen volgende 
vergadering nieuwe route. 

- Datum vastleggen: 9 september (=Grote kermis Merelbeke). → zaal aan kerkje 
reserveren (intussen is zaaltje geserveerd door Ronny = OK). Starten tussen 14 en 15u. 

- Tussenstops. Aan petanque? → volgende keer afspreken. 
- Martine → Lichtreclame, uitinvlaanderen, … 
- Uitnodigingen, catering  etc → volgende vergadering. 

    

Gluren bij de buren ● Willy geeft een verslag van het praatcafé georganiseerd door BPF Bottelare.  
● Is het wenselijk om ook een praatcafé te organiseren?  

 
Willy brengt verslag: 

- Bewonerscafé 23 maart in Patrokring: politiek debat. 35 personen aanwezig (excl panel). 
- Inleiding door Luc David. Panel = 5 politiekers 
- Agenda: ruimtelijke ordening, mobiliteit & verkeersveiligheid, dorpsbeleving & identiteit.  

- Lokale discussies: nieuwe inrichting dorpsplein → paar jaar terug enquête 
georganiseerd, veel voorstellen binnengekomen, niets mee gedaan. Wordt terug 
opgenomen. 

- Daarna vragen aan politici (vragen op voorhand doorgegeven), Patrick Pisman was 
moderator. 

- Vragen van publiek: geen verplichting aan politiekers om te antwoorden. 
- Duurde tot 22u15. Mooi initiatief. 

 
Ook zoiets organiseren? 

- Dit jaar is moeilijk (na 9 sept?). Voorstel: in feb 2019, na installatie nieuwe meerderheid = 
input Kwenenbos aan nieuw bestuur voorstellen. 

 

Willy 10 min.  

    

Varia ● Week van de vrijwilliger 
 
Open bewonersvergadering 14 oktober (enkel in voormiddag) 

- Toelating van de gemeente = OK !!!  

Freeken 5 min 



- Michiel heeft navraag gedaan bij vrederechter → mag niet in “huis aan de overkant”.  
- Voorstel: tent op pleintje.  

- Nodig: tent (Erwin). → probleem: plaats tussen bomen ? →  Freeken en Erwin 
gaan situatie terplaatse bekijken.  

- Probleem: geen nutsvoorziening. generator (huren bij de gemeente), .... 
- Gratis koffie en koeken (van 8u tot 13u). 
- Affiches, folders aan kieslokaal uitdelen (bon voor gratis koffie?). 
- Folder ontwerp : bedoeling BWP uitleggen, programma 2019 voorstellen. 
- Spandoek laten maken → ontwerp nodig, 2 exemplaren. 

 
Bankje Hoorndriesstraat → is gedraaid → in orde 
 
Aankondigingsbord → zal er komen, maar zat niet in budget → zal tijdje duren. 
 
Week van de vrijwilliger → iedereen krijgt fleurige attentie van de gemeente. 
 
Andere varia:  

- Erwin meldt dat hij enquête van de politie ontvangen heeft over veiligheid. (per brief en 
mail) 

    

Datum en plaats 
volgende 
vergadering 

Volgende vergadering gaat door op maandag 14/5 in de grote zaal.  
 

  

 


