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

 

Onderwerp Detail Wie Duur 

Overlopen verslag 
vorige vergadering 
van 12/11/2018 

Geen opmerkingen Bart 5 min 

    

Opvolging van het 
verslag 

● Aanvraag subsidie buurtinitiatief exit-café: is gebeurd 
● Beschikbaarheid Groenendal (wandeling & open bewonersvergadering): OK voor 

wandeling (14/4/2019) en open bewonersvergadering (20/9/2019) 
● Antwoord op brieven gemeentebestuur 

○ Stand van zaken infobord: nog geen reactie 
○ Parking Spookhofstraat: moet nog gebeuren 
○ Berkboswegel: reeds aangepakt (onderhoud) 

● Stand van zaken sociaal huis: geen nieuws 

Bart 5 min 

    

Lidmaatschap De vergadering aanvaardt Filip Rutsaert als nieuw lid. Welkom!  Bart 5 min 

    

Financieel verslag  In kas: 671,92€ - Huur materiaal van de gemeente voor Exit café is gratis -  
Verwachten nog 625 € van onkostennota Exit Café 

Willy 5 min 

    

Bijeenkomst 
Vlaamse Vereniging 
van Dorpsbelangen 

● Bijgewoond door Freeken op 1/12/2018 voor de middag 
○ Meer samenwerking met andere bewonersplatformen, bv rond trage wegen, 

sluipverkeer, samen ijveren voor een bewonersplatform in het centrum, ... 
○ dag van de bewonersplatforms organiseren, bv workshops over sluipverkeer 

Freeken 15 min 



○ Nuttige foto’s mogen doorgestuurd worden 
○ Goe bezig prijzen 
○ Nuttige contacten voor een bewonersplatform 

● Vlaamse kaart op Nederlandse site https://www.netwerkduurzamedorpen.nl/ -> we sturen 
een tekstje om ons te laten opnemen in het overzicht. 

● Vertegenwoordiging op 27 april AV Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen: Willy kijkt na om 
ons te vertegenwoordigen of verwittigt indien niet mogelijk. 

    

BIN uitbreiding Lijkt in een stroomversnelling te zitten. Bedoeling is om heel Merelbeke onder te verdelen in 
verschillende BINs. BIN Kwenenbos zou uitgebreid worden tot grondgebied kieskring. 
Willy zal hulp van BPF vragen om documenten te bedelen. Een mogelijkheid is ook om per mail 
te werken. Dit wordt verder bekeken.  

  

    

Actieve werkgroepen Wie trekt welke activiteiten? 
● Wandeling (14 april): Martine en Roger - datum nog bekijken met Masha of scherm vanaf 

15u30, of wandeling om 10u laten beginnen 
● Exit café bis (26 mei) - Erwin en Freeken 
● Open bewonersvergadering (20 september) : Bart en Freeken  - politici al contacteren 

 10 min 

    

Voorbereiden 
wandeling 

● Groenendal beschikbaar voor start - ja indien op 14/4 
● bekijk opmerkingen vergadering 12/9/2018 
● Volgende vergadering verder te bekijken 

 20 min 

    

Varia ● Nieuwjaarskaart BPF maken? Voor 19/12 10u te bestellen, afhalen op 21/12 na 15u 
● Overzicht activiteiten 2018 te maken tegen subsidieaanvraag 2019 

  

    

Datum en plaats 
volgende 
vergadering 

De volgende vergadering gaat door op woensdag 16 januari 2019 in de grote zaal van het 
Groenendal - waarschijnlijk zonder beamer. 

  

https://www.netwerkduurzamedorpen.nl/


TODO 
● Bart checkt bij Masha of kleine zaal een dag eerder mogelijk zou zijn. 
● Freeken: activiteiten aanvragen (na 1 januari): Exit café 2019, wandeling 2019, open bewonersvergadering 2019 
● Volgende vergadering: start voorbereiding Exit Café bis 


