
Verslag vergadering bewonersplatform Kwenenbos 14/05/2018 
● Aanwezig: Bart, Martine, Danny, Jorden, Erwin, Willy, Ronny, Roger, Daisy  
● Verontschuldigd: Eric, Freeken 

 

Onderwerp Detail Wie Duur 

Overlopen verslag 
vorige vergadering 
van 12/4 

Geen bemerkingen Bart 5 min 

    

Opvolging van het 
verslag 

● Aansluiting bij BIN? 
○ Willy rapporteert: er is vergadering geweest ivm uitbreiding (Marc De Rijck, 

Daisy Poriau). BIN uitbreiding richting Hollebeek (vraag uit Vijverswijk - achter 
Maranni). Graag coordinator uit die wijk.  

○ Binnenkomende aanvragen → aansluiten bij BIN Kwenenbos. 
○ Grootste werk = flyers uitdelen (folders en inschrijvingsformulier) 
○ Ter info: BIN Kwenenbos is 2e grootste uit politiezone. 

● Petanqueseizoen: verslag eerste wedstrijddag eerste receptie 
○ Gestart, voorlopig iets minder volk → zal nog groeien. 
○ Eerst maandag vd maand drank. 

● Werkgroep adaptatie: verslag van 26/4 (zie bijlage bij uitnodiging) 
○ Verplaatst naar volgende vergadering 

● Vaste kosten Groenendal? 
○ Nog geen feedback. 
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Financieel verslag  ● 3181,32€ = zelfde als vorige keer. 
● Faktuur AGB ivm drank vergaderingen 

Willy 5 min 

    

Actieve werkgroepen    



Werkgroep mobiliteit Verslag vergadering 3 mei 
● Verslag naar directrice vd school gestuurd. Kan nu woensdag samen zitten. 

○ Voorstel: bus stoppen aan pleintje ipv aan de school = veiliger ? 
○ Woensdag pedagogische studiedag → ideaal moment om niet-schoolverkeer te 

tellen (Willy) 
● Voorstel Erwin; Hoorndriesstraat : van pleintje richting Gaversesteenweg: struiken 

belemmeren zicht →  spiegel voorzien? 
● Spiegels aan Sallemeulekouter - Hundelstwg, StElooi - Gaversestwg. → moeilijke 

discussie 
● Vooraleer we een brief naar de gemeente versturen moet de gewenste plaatsing 

bepaald worden. 

Erwin 15 min 

    

Werkgroep wandeling Stand van zaken 
● Martine brengt verslag. Route is aangepast. 5.5 km 
● Plaatsen waar we iets kunnen doen. Versnaperingen. 

○ Start (zaaltje achter de kerk) 
○ Hollebeek  (1 stopplaats) 
○ Eindpunt (=startpunt) 
○ Voorstellen: Pofferkes. Croque monsieur (Wim?), Frietmobiel. 

● Met inschrijvingen !  
○ Financiele status.  
○ Kinderen gratis? 

● Datum: 9 september. Zaal is gereserveerd. 
● Reclame maken: folder, lichtreclame (2 weken op voorhand - flyeren vanaf 15/8) 
● Taken: 

○ Eigenaars chalet contacteren om evt te gebruiken - Martine - is gebeurd. 
Feedback: “Helaas is het niet mogelijk om van de chalet gebruik te maken omdat 
zij een overeenkomst hebben met de Gemeente om dit niet te verhuren. Wat ze 
wel wil doen is de toiletten open laten, die zouden we dan wel kunnen 
gebruiken.” -> Eventueel een tent plaatsen? 

○ Tekst uitnodiging opstellen - Martine 
○ Budgettering (zaal, drukwerk, versnaperingen (start appel+frisdrank - halfweg 

ijsje+drankje - stop), evt huur toilet halfweg, ...)  -> Willy 

Martine 15 min 

    

https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/5127777/recreatieve-wandelroute/ontwerp-wandeling-bpf-kwenenbos


Open 
bewonersvergadering 

Stand van zaken 
● 2018: planning en oplijsting benodigdheden 

○ Juiste locatie aanpassen op evenementenaanvraag en opnieuw indienen. 
○ Tekst voor op spandoeken? Voorlopig: “Bewonersplatform Kwenenbos” 
○ Plaats van de tent is vastgelegd. Zichtbaar vanaf uitgang school.  
○ Tent opstellen: 6u in de ochtend? Event van 8u tot 13u. 
○ Eventueel tegen een terrasverwarmer op gas van Jorden 
○ Budgettering op te maken (koffie / koek, ...) ongeveer 3000 stemgerechtigden, 

dus rekenen op ~20% = 600 koeken. “Zolang de voorraad strekt”. 
○ Promotie via flyers? 

● 2019: januari of februari - eerste ideeën (nav Gluren bij de buren) 
○  

Erwin, 
Freeken 

15 min 

    

Varia ● Digitaal infobord - feedback van de gemeente 
○ Voorlopig geen budget, idee wel positief onthaald door gemeente 

● VLM-prijs ‘Dorpskracht’ 2018 
○ Zie https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/dorpskrachtprijs.aspx 
○ Nog geen concrete ideeën 

● GDPR - implicaties 
○ We hebben lijst met namen → valt hieronder. 
○ Onze aanpak: bij iedere mail vermelden dat mensen zich kunnen uitschrijven (cfr 

MailChimp systeem) 
● Trage wegen-kaart: voorontwerp vraagt feedback ten laatste op 27 mei 

○ Vragen van de gemeente: zijn kaarten leesbaar, zijn er fouten, alle 
bezienswaardigheden… 

○ Martine neemt kaart mee, zal ze doorgeven aan Roger.  
 
Andere input 

● Flora-krant : mooi initiatief. Op termijn ook idee voor Kwenenbos? 

Bart  

    

Datum en plaats 
volgende vergadering 

De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 12/6 in de kleine zaal van het Groenendal   

 

https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/dorpskrachtprijs.aspx

