
Verslag vergadering bewonersplatform Kwenenbos 12/11/2018 
● Aanwezig: Martine, Freeken, Ronny, Erwin, Danny, Filip, Bart, Willy, Eric, Jorden 
● Verontschuldigd: Roger 

 

Onderwerp Detail Wie Duur 

Overlopen verslag 
vorige vergadering 
van 11/10/2018 

  5 min 

    

Opvolging van het 
verslag 

● Onthaalmoment voor nieuwe inwoners.  
● Bedankjes voor de hulp die we kregen op 14/10 

Bart 5 min 

    

Financieel verslag  Willy rapporteert. Saldo rekening: 671,92 
Nog open 

- Factuur gemeente huur tafels etc 
- Gebruik koffietassen etc. 

Subsidie buurtinitiatief (max 625€) (2 maand tijd) 
- Bart & Freeken maken aanvraag. 

Willy 5 min 

    

Actieve werkgroepen    

    

Exit Café ● Evaluatie activiteit 
○ Veel volk, veel positieve commentaar 
○ Post-it: beperkte input.  

■ Meer langsgaan bij eenzame mensen. Doorgeven aan Samana? 
○ BIN documenten: redelijk aantal nieuwe aansluitingen = positief. 
○ Via Erna: oud comité Spookhofwijk → mogelijk nog werkingsbudget uit jaren 80? 

Freeken 20 min 



○ Voorstel: nieuwjaarsreceptie organiseren ? 
○ Brief Josepha ivm parking schuin tegenover school: geparkeerde auto’s 

hinderen doorgang voor voetgangers. André Poffijn heeft dit ook nog gemeld. 
Gemeente vragen om pad vrij te houden. 

○ Activiteit koppelen aan event zoals verkiezingen. 
○ Gratis koffie aanbieden = succes.  

● Indienen onkostennota buurt- en gemeenschapsvormend initiatief -> Bart en Freeken 

    

Planning agenda 
2019 

● De vergaderdata voor komend jaar zijn genomen in functie van beschikbaarheid van 
plaats in het Groenendal. 

○ woensdag 16 januari 2019: grote zaal – geen beamer en geen scherm 
○ donderdag 14 februari 2019: grote zaal – niet gepoetst – alle tafels/stoelen zelf 

te zetten - vermoedelijk geen beamer en geen scherm 
○ maandag 18 maart: grote zaal - niet gepoetst – alle tafels/stoelen zelf te zetten - 

vermoedelijk geen beamer en geen scherm 
○ dinsdag 9 april: kleine zaal 
○ woensdag 15 mei: grote zaal - niet gepoetst – vermoedelijk geen beamer en 

geen scherm 
○ donderdag 20 juni: kleine zaal 
○ maandag 9 september: vermoedelijk in kleine zaal 
○ dinsdag 8 oktober: kleine zaal 
○ woensdag 6 november:  kleine zaal 
○ donderdag 19 december: kleine zaal 

● Wandeling: Organiseren we in 2019 opnieuw een wandeling? Wanneer? Bij 
voorbereiding wandeling -> bekijk opmerkingen vergadering 12/9/2018. 

● Input andere mogelijke activiteiten? We laten dit open staan tot op de vergadering in 
december: https://goo.gl/tCzW1T 

 
● Lijstje overlopen 

○ Iets met cultuur 
○ Panel nieuw gemeentebestuur → idee voor Open Bewonersvergadering.  

■ Goed idee = eerste voorkeur (september - oktober ivf zaal). Willy 
rapporteert hoe dit in Bottelare ging. 

■ Voorbereiding nodig → goede vragen nodig. Nieuw bestuur = goede 
moment. Morgen beginnen! 

■ Masha contacteren → Bart. Een avond in najaar. Groenendal of kerkje 

Bart 15 min 

https://goo.gl/tCzW1T


Kwenenbos. Bij voorkeur vrijdag of zaterdag. 
■ Twee personen per partij uitnodigen? 

○ Krantje → cfr Flora. Eventueel koppelen aan aankondiging activiteiten, 2x per 
jaar. Ook via boekje gemeentebestuur ? Voorstel: boekje met bijdragen van de 
bewonersplatforms? Kruisbestuiving tussen platformen?  

■ Gemeenschappelijke vergadering met bewonersplatform / actie samen 
met ander bewonersplatforms 

○ Petanque : meer petanque! 
○ Activiteit tijdens kermis / activiteiten koppelen. 

■ Koppelen aan fietstocht met andere BWP? 
■ Is zelfde datum als KWB sneuveltoer? 
■ Andere initiatief: groep wil festival organiseren. 
■ Filip kijkt welke de plannen van het kermiscomité zijn. 

○ Exit cafe op 26 mei 
■ Alternatief voor koffiekoeken?  
■ Oktober was goed. Nadenken over invulling. 

○ Hulpgroep → cfr opmerking om scholen te koppelen aan zorgdorpen.  
■ Verder over nadenken. Er bestaan al veel dingen (cfr Welzijnsraad? 

OCMW?). Vragen aan Sociaal Huis wat er allemaal bestaat. Ook 
mutualiteit. Helpper (internet initiatief). 

■ Els Oyaert (was betrokken voor start BPF) heeft ervaring. 
■ Iemand v Sociaal Huis uitnodigen op vergadering (@Freeken) 

○ Quiz 
○ Voordracht organiseren (koppelen aan punt 1 ivm cultuur) 
○ Nieuwjaarsreceptie 

■ Aan Sint Elooikapel ? 
■ Eerder iets voor 2020 ? 1/1/19 is zeer dichtbij. 
■ Nieuwjaarsreceptie begin 2020 

○ Paasei 
○ Wandeling: kleine en grote wandeling? 

■ Ook fietstocht ? koppelen aan andere BWP (bvb Bottelare) 
■ Voorstel: in voorjaar : 14 april : starten in Groenendal ? 

○ (nog gaatje laten voor nieuwe activiteit?) 
● Vraag: wat willen/kunnen we doen? Er is al veel aanbod. 
● Totaal andere soort activiteit → dingen over Kwenenbos blijven aankaarten, bvb 

Cambio op Kwenenbos.  

    

https://www.helpper.be/nl/


Varia ● Opvolging vraag naar digitaal infobord 
○ Freeken neemt verder contact op 

● Berkboswegel - tussen Bergbosstraat (naast 186) & Wilgenstraat - is aan het 
verdwijnen! Cfr foto. 

○ Gemeente contacteren (Jan Van Damme) 
○ Werkgroep Trage Wegen contacteren -> Martine  

Freeken 5 min 

    

Datum en plaats 
volgende vergadering 

De volgende vergadering gaat door op dinsdag 11/12/2018 in de kleine zaal van het 
Groenendal. 

  

TODO 
● Bart 

○ Subsidieaanvraag exit cafe 
○ Contacteert Masha voor datum september-oktober + 14 april bar vrij voor start wandeling? 

● Freeken 
○ Brief gemeente ivm doorgang voetgangers naast parking Sallemeulekouter - Spookhofstraat 
○ Nodigt iemand van sociaal huis uit op 16 januari 
○ Stuurt 2de herinnering voor digitaal infobord 
○ Brief naar Jan Van Damme ivm Berkboswegel 

 


