
Verslag vergadering bewonersplatform Kwenenbos 12/06/2018 
● Aanwezig: Freeken, Bart, Danny, Roger, Willy, Eric, Erna, Martine, Jorden 
● Verontschuldigd: Ronny, Erwin 

 

Onderwerp Detail Wie Duur 

Overlopen verslag 
vorige vergadering 
van 14/05/2018 

Geen opmerkingen   5 min 

    

Opvolging van het 
verslag 

● Aansluiting bij BIN? -  
Vergadering met politie en coördinatoren ivm uitbreiding die zou goedgekeurd zijn. Nog geen 
reactie van Hollebeek.  
Flyeren is noodzakelijk in de Vijverwijk (achter Maranni) en Hollebeek. Deze buurten worden er 
bij genomen. De uiteindelijke bedoeling is om het   BPF te laten  samenvallen met het BIN. 
Enkel nieuwe straten worden bedeeld.  
Willy vermeldt ook het bestaan van burennetwerken waarbij mensen elkaar helpen. We denken 
na over onze eventuele rol hierin.  

● Werkgroep adaptatie: verslag van 26/4 (zie bijlage bij uitnodiging) 
Freeken overloopt het verslag. De bijhorende presentaties zijn  hier  te vinden. 
Freeken zal aanwezig zijn op de gemeenteraadscommissie die de ontwerptekst van het 
adaptatieplan zal bespreken.  

● Vaste kosten Groenendal?Nog geen antwoord. We vragen dit eventueel via Michiel.  
Agendapunt voor volgende vergadering.  

● GDPR: https://bewonersplatformkwenenbos.be/contact/privacy-policy/  

Willy 
 
 
 
 
 
 
 
Freeken 
 
Freeken 
 
Bart 

5 min 
 
 
 
 
 
 
 
15 min 
 
10 min 
 
5 min 

    

Financieel verslag Huidig saldo: 3059,08€  Willy 5 min 

    

Voorzittersoverleg ● Ontwerp memorandum besproken door Merelbeekse voorzitters. Freeken 15 min 

https://drive.google.com/open?id=1O438AcQlYLeTOZ8KEu__5LPj1utE81wU
https://bewonersplatformkwenenbos.be/contact/privacy-policy/


Bart overloopt het ontstaan van het memorandum. Dorpsbelangen heeft een voorstel van 
memorandum opgesteld waar de voorzitters van de verschillende platforms aan gewerkt 
hebben. De definitieve tekst wordt doorgestuurd zodra die ter beschikking is. Heel binnenkort 
wordt het memorandum door Luc David bezorgd aan de verschillende politieke partijen en aan 
de gemeente;  

● Overleg maandag 11/6 
Ieder bewonersplatform lichtte toe wat ze gedaan hebben en wat  hun toekomstplannen zijn.  
In het 2de deel bespraken we op welke manier de gemeente kan bijdragen om de 
bewonersplatforms te ondersteunen.  

of Bart 

    

Trage wegen Verslag gemeentecommissie: Martine geeft overzicht van de prioriteiten van elke 
deelgemeente. Gemeente zal overleggen met de verschillende eigenaars. Als die weigeren, 
dan stopt het verhaal, volgens de gemeente.  
Martine blijft dit verder opvolgen.  

Martine  

    

Actieve werkgroepen    

Werkgroep mobiliteit Willy had een gesprek met Anouk, vervangende directeur. Willy hield nieuwe telling en stelde 
volgende punten voor aan de school: 
 - vragen dat ouders en grootouders zo weinig mogelijk voor de school parkeren; 
- begeleiding  aan school door leerkrachten is ook ‘s morgens wenselijk; de  begeleiding ‘s 
middags mag verminderen van 2 leerkrachten naar 1.  
- vrijwilligers mogen ook toezicht doen mits korte opleiding;  
 
Willy is bereid om dit verder op te volgen. Het zou kunnen dat deze items op de schoolraad van 
19/6 aan bod komen.  

Willy  

    

Werkgroep wandeling Stand van zaken: 
● Traject is volledig klaar. We maken een kleine doorsteek naar het petanqueplein en 

vervoegen dan de oorspronkelijke route.  
● Budgettering: Willy maakte een werkdocument (wat te doen, kostprijs, enz.).  
● Afspraken over het verloop:  
- Vrije start tussen 14 en 15u.  

Martine 20 min 



- Routebeschrijving meegeven bij start. Bart maakt kaartje.  
- Tussenstops: 1)  aan vijver: we geven een stuk fruit fruit 

                                  2) aan petanque: we bieden een drankje aan  (Merelbeeks advocaatje 
en/of Jenever) + iets alcoholvrij voor kinderen -  
                                   3) Einde aan kerk: poffertjes (eventueel zelfgebakken taart / tiramisu / …) 

- Aanwezigheid: bij de start: Martine, Eric,  
- Aan Hollebeek: Danny, Roger 
- Aan petanque: Willy, Jorden 
- Aan het zaaltje (einde): Bart, Freeken, Erwin 

- Taakverdeling:  
- Aankopen drank: Bart en Jorden (Bollaert; ook kleine glaasjes vragen) 
- Aankopen fruit: Freeken 

- Erwin: kunnen we de tent  gebruiken om aan de Hollebeekvijver te plaatsen?  
- Eind augustus vragen we na wie dessert wil maken. Freeken maakt dan de lijst op en 

mailt iedereen.  
- Martine vraagt om toilet te openen.  
- Bart maakt nieuwe lijst van verdeling straten voor flyers 
- De affiches hangen we uit vanaf 8/8. We spreken nog af wie wat doet.  
- We flyeren in de week van 15 augustus.  
- We voorzien een ideeënbus in het zaaltje waar mensen hun ideeën over de wandeling 

en het BPF kunnen deponeren. We voorzien papier en pen.  
- Martine  zorgt voor publicatie op de lichtkrant en in het  infoblad. Bart plaatst reclame op 

Postbuzz, de site “Je bent van Merelbeke”en  facebook.  
 

    

Open 
bewonersvergadering 

2018: 
○ Evenementenaanvraag werd opnieuw ingediend met correcte locatie 
○ Lijst met benodigdheden werd opgesteld en staat op Drive. Het zou handig zijn 

als iedereen die nakijkt zodat we zeker zijn dat we niets vergeten.  
○ Freeken zal de bakkers contacteren: Crombrugge, Nelson, Aernoudt 
○ Willy contacteert Johan om elektriciteit te vragen.  
○ Door tijdsgebrek tijdens de vergadering wordt de voorbereiding verder gezet in 

juli en augustus.  
 

Freeken 15 min 

    

https://drive.google.com/open?id=126P-Oiy5XnSoNwhpKM6xjhnfUwkyMpE4


Varia ● Toekomst Groenendal: Erna geeft toelichting bij haar ideeën over een mogelijke 
invulling.  

● Input André: wordt verplaatst naar volgende vergadering.  

  

    

Datum en plaats 
volgende vergadering 

De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 12 september in de kleine zaal van het 
Groenendal.  
Prettige zomer! 

  

TODO 
● Bart 

○ route wandeling aanpassen voor tussenstop Petanque 
○ Lijst maken/aanpassen voor bedeling flyers wandeling - bedeling vanaf 15 augustus 
○ plaatst op PostBuzz, Website, Facebook (eigen + gezijtvanmerelbekeals), Twitter, ... 

● Freeken 
○ Aanpassen flyer/uitnodiging: 

■ Kinderen < 12; prijs 2 € pp; overschrijven voor DATUM (woensdag ervoor) met vermelding van “wandeling + naam + 
aantal personen” 

■ Foto beeld Kween toevoegen 
■ Titeltekst “bpf organiseert” mag groter 

○ (eind augustus) Lijst taartenbakkers voor wandeling opmaken: wie, wat, hoeveel? 
○ Open bewonersvergadering verder afwerken - bakkers contacteren 

● Bart/Freeken 
○ Aanvraag indienen ivm wandeling 
○ Michiel mailen ivm vaste kosten Groenendal.  
○ mail André beantwoorden en doorgeven naar gemeente 

● Willy: contact opnemen met Johan ivm elektriciteit 
 


