
Verslag vergadering bewonersplatform Kwenenbos 12/09/2018 
● Aanwezig: Freeken, Eric, Roger, Ronny, Willy, Martine, Bart 
● Verontschuldigd: Erwin, Jorden, Danny 

Onderwerp Detail Wie Duur 

Overlopen verslag 
vorige vergadering 
van 12/06/2018 

Geen bemerkingen Bart 5 min 

    

Opvolging van het 
verslag 

● Aansluiting bij BIN 
○ Uitbreiding gevraagd in juni - was eerst goedgekeurd, vergadering kon 

uiteindelijk niet doorgaan en alles on hold gezet. Er wordt gevreesd dat dit 
voorlopig stilligt tot na 14 oktober 

● Vaste kosten Groenendal: Michiel is op de hoogte 
○ Michiel ging dit laten uitzoeken - we wachten af. 

● Input van André werd uitgesteld naar deze vergadering 
○ Zaalhofpad van Krombruggewegel tot brugje Hollebeek. Voorstel: vraag om pad 

vrij te maken. Discussie: natuur zijn gang laten gaan versus wegel vrijhouden? 
○ Bankje einde Spookhofstraat : zwerfvuil en andere plaats. 

■ Voorstel: gemeente vragen en bankje verhogen 
○ Bankje begin Spookhofstraat. Wie heeft dit geplaatst en wat zijn de plannen.  

■ Antwoord aan André: geen idee, bankje wordt positief ervaren. 

Willy 
 
 
 
Bart 
 
Freeken 

5 min 
 
 
 
5 min 
 
5 min 

    

Financieel verslag  Willy : 2940.78€ 
2017: 1800€ subsidie. 382€ ‘verbruikt’. 
2018: 1800€ subsidie: 277€ voorlopig ‘verbruikt’. Kosten van wandeling nog in te brengen + 
gepland: 14 oktober kosten (koeken, tafels etc). Conclusie: we zijn zuinig,  
Cfr vraag van Rian ivm aanvraag subsidie buurt initiatief. We vragen geen subsidie aan voor de 
wandeling, wel voor het Exit Café op 14 oktober. 

Willy 10 min 

    



Actieve werkgroepen    

Wandeling Verslag wandeling 
 
Inhoud ideeënbus 

● Lettertjes plan te klein (1x) 
● Felicitaties aan organisatie.(3x) 
● Meer onverharde wegen, ook richting Schelde (1x) 
● (+ ook positieve feedback via mail) 

Discussie 
● Pijltjes zeer goed initiatief. Plannetje eigenlijk niet nodig. 
● Globaal: iedereen tevreden, in toekomst nog eens doen. 
● Voorstel volgende keer: 2 routes voorzien: kort en lang ? 
● Medewerkers op stopplaatsen bevoorraden.  
● Niet meer op Open Monumentendag. 
● Ivm publiciteit: ook affiches voorzien. 

Bart 15 min 

    

Petanque Verslag petanque 
● 23 speeldagen,  81 wedstrijden. 
● Klassement opgemaakt → Er kunnen prijzen uitgedeeld worden voor: 

○ Beste speler, meeste wedstrijden, 2x lucky loosers ! 
● Financieel verslag : 43.9€ gespendeerd (eerste maandag van de maand). 
● Discussie over besteding van de subsidie. Voorstel: meerdere initiatieven ‘steunen’ 

vanuit BWP, te bespreken in november = planning werkjaar 2019. 

Willy  

    

Open 
Bewonersvergadering 

Hoofdpunt van deze vergadering Freeken 30 min 

 Status activiteiten tot nu toe 
Folder : Freeken heeft eerste versie gemaakt. 

- Expliciet zinnetje toevoegen: kom na de stemming een koffie drinken en koek eten. 
Vraag: prentje van potlood + kieshokje wel/niet tonen? 

- Kleurkeuze is kritisch → witte achtergrond. 
- Flyers, affiches ? -> Affiches aan de winkels. Na de vergadering werd afgesproken om 

  



ook flyers te bedelen (weekend 29/30 september).  
- Tegenover school banner hangen + affiches zodat wie buiten komt herinnerd wordt aan 

de activiteit. 
 
In de tent 

- Herkenbare medewerkers: hoodie of jasje = investering want kan herbruikt worden. 
- Huurmateriaal: tafels & stoelen besteld bij gemeente. 

- Echte kopjes voor de koffie, perculator → Freeken 
- Koffiekoeken. Beter wat meer? 1000.  

- Wat met overschot? 
- Bart heeft Michiel om advies gevraagd. 
- Aan de stembureau, telbureau.  

- Bestellen bij Nelson en Crombrugge : mix (croissant, boterkoek, chocoladekoek) 
- Aan te kopen: lijstje overlopen 
- Partytafels → bestellen bij Anke → Ronny 

 
Spandoeken ? 

- Zeker iets nodig om aandacht te trekken. 
- Aan uitgang vd school. 
- Vermelding “bewonersplatform”.  
- Bord maken → naast de tent. A1 formaat. 

 
Logistiek 

- Elektriciteitskabel over straat. Idem water? 
- Gemeente levert op vrijdag. Waar stockeren? 

- Materiaal: 3 tafels, 2 zitbanken, slingers + lampjes, wasbekken, ketel 30L.  
- Willy vraagt dit aan Johan. 

- (materiaal Freeken → Freeken. Partytafels → auto Ronny) 
 
Planning 

- 6u30: start tenten opzetten. 
- 7u30 alles klaar (op tijd percolator starten!!!) 

 
Werkschema opstellen (volgende vergadering vastleggen) 

- Ochtendploeg (Erwin, Ronny, Bart, Freeken, Willy …) : opbouw tenten + percolator + 
tassen klaarzetten.  

- Voormiddag : bediening: (Eric, Roger, Martine, …) 



- Afbreken (Bart, Freeken, Eric, ...) 
- (verontschuldigd: Danny & Jorden kunnen niet). 

Varia ● School + veiligheid : 
○ zone-30 bord met snelheidsmeting lijkt te helpen 
○ Geen reactie op mail van juni naar school ivm veiligheid rond de school 

● Suggestie om enkele paaltjes met reflectoren te plaatsen aan beeld Kween - komende 
van Hundelgemsesteenweg via Sint-Elooistraat. Veiligheid/zichtbaarheid en om te 
vermijden dat auto’s zich daar parkeren waar geen parking is maar voetpad. 

● Enkele mails van de gemeente 
○ Nu zondag = autovrije zondag  
○ Fietstelweek do 27 sept : vrijwilligers gevraagd. → Willy en Freeken. 
○ 18-25 september: duurzame gemeente. Bewonersplatformen zijn genomineerd.  
○ Exit café is erkend als buurtinitiatief. 

Willy 
 
 
Roger 
 
 
Bart 

5 min 

    

Datum en plaats 
volgende vergadering 

De volgende vergadering gaat door op donderdag 11/10 in de kleine zaal van het Groenendal.   

TODO 
● Suggestie paaltjes doorgeven in brief naar gemeente. 
● Feedback van André in brief naar gemeente. 
● André feedback geven.  

 


