
Verslag vergadering bewonersplatform Kwenenbos 16/01/2019 
● Aanwezig: Roger, Eric, Martine, Willy, Erwin, Ronny, Freeken, Bart 
● Verontschuldigd: Filip, Danny, Jorden 

 

Onderwerp Detail Wie Duur 

Overlopen verslag 
vorige vergadering 
van 11/12/2018 

 Bart 5 min 

    

Opvolging van het 
verslag 

● De kleine zaal is niet beschikbaar de dag voor de geplande datum van de wandeling. 
○ Zondag is koers. Zaterdag nemen? Op zaterdag is de zaal hier niet vrij. 
○ Voorstel zondag: starten van +/- 10u tot 15u. 

● Nog steeds geen nieuws ontvangen ivm het infobord 
● Aanvraag activiteiten 
● Brief ivm parking Spookhof - Sallemeulekouter 

○ Martine stuurt een foto 
● Politici contacteren na installatie gemeentebestuur 

○ Schepen van bewonersplatformen: Egbert Lachaert 
● De Nieuwjaarskaart werd gemaakt en uitgedeeld.  

○ Positieve evaluatie: stevig karton 
○ Ivm bedeling: Zwartenbroeck en Schepperstede door dezelfde persoon laten 

doen.. 

Bart 20 min 

    

Financieel verslag  Stand rekening €501,97 
Willy geeft toelichting bij het document Overzicht werking 2018 dat hij opstelde.  
 
. Dit  overzicht werd nagekeken en goedgekeurd. 

Willy 15 min 

    

https://docs.google.com/document/d/1iwLwkQmQDHamo_fwVciqEOYCuHxXhjfbvMwDV8HnHpM/edit#


Gemeente Analyse werking adviesstructuren (mail Michiel) 
 
Sterktes: welke zijn de sterke punten van de adviesraad? Welk voordeel bied je het bestuur/de 
inwoners van Merelbeke? 

● Luisterend oor: oppikken wat leeft bij de medebewoners 
● Aangrijpen van omstandigheden (bvb verkiezingen) om alle wijkbewoners op een 

efficiënte manier de kans te geven hun inbreng te geven. 
● Een relatief groot kernteam 

 
Zwaktes: wat zijn de zwakke punten van de adviesraad? Wat kan er verbeterd worden? 

● Samenstelling groep: 
○ geografische spreiding (niemand uit Hollebeek) 
○ geen leden < 40 jaar 
○ weinig losse medewerkers 

● Het is voor veel bewoners niet duidelijk dat het bewonersplatform los staat van politiek. 
 
Kansen: Wat zijn de mogelijkheden die zich voordoen voor de adviesraad? Welke interessante 
mogelijkheden of trends zijn er waarop ingespeeld kan worden? 

● Het bewonersplatform is relatief jong: er zijn nog veel kansen om onze bekendheid te 
vergroten en het netwerk binnen de wijk uit te breiden. 

● Meewerken om de sociale cohesie in Kwenenbos te verbeteren. Zeker gezien er veel 
nieuwe wijken met nieuwe bewoners zijn. 

 
Bedreigingen: Wat kan de adviesraad negatief beïnvloeden? Welke externe risico’s bedreigen de 
goede werking van de adviesraad? 

● Trage processen creëren gevoel dat er weinig gerealiseerd wordt. 
● Onduidelijke besluitvorming bij de gemeente waardoor onze werking gehinderd wordt. 

Bart 10 min 

    

BIN Is er nieuws van de hervorming van het BIN? 
 
Willy : vergadering op 20 december bijgewoond.. 

- Er is een nieuwe verantwoordelijke van de politie. 
- Uitbreiding BIN Kwenenbos zal goedgekeurd worden eind januari. 
- Vraag: wat met de Vijverwijk (achter Maranni) → aansluiting bij BIN Kwenenbos of niet?  
- Doel: grote BIN voor centrum oprichten.  
- Uniforme manier om in te schrijven in BIN : wordt verder besproken. 

Willy 5 min 



- Oproep voor eventuele medewerkers.  
- Hoe berichten versturen ? SMS = duur; e-mail en whatsapp: niet iedereen heeft dit. 

    

Actieve werkgroepen    

    

Exit Café Bis 
26 mei 2019 

Voorstel concept Exit Café 
 
Freeken: 

● Voorstel: koffiekoeken beperken tot 10u.  Daarna kunnen we een andere drank 
aanbieden. Is het aangewezen om een concertje, een draaiorgel te voorzien?  

● Veel mensen bereikt, weinig respons → voorstel: gerichte briefjes. Freeken maakt die 
tegen de volgende vergadering.  

● Locatie: voorkeur: plein hoek Sallemeulekouter - Sint Elooistraat. (fall-back: terug parking 
tandarts?) 

● Freeken gaat dit verder uitwerken. 
 

Freeken 20 min 

    

Wandeling 
14 april 2019 

Voorstel concept wandeling en parcours 
 
Martine en Roger 

● Concept:  wandelzoektocht (afstand 7.3km)  
● Parcours: Groenendal → Cottemwegel → Bergbosstraat --> Crombruggewegel → links 

richting Sallemolen → .Spookhof → Sint Elooistraat (kween, school), Hoogstraat → 
nieuwe wijk (Vierschaar) → Hoogstraat → Sint Elooistraat → links → slagerij Johan → 
Scheldemeersen  → Sint Elooikapel → Groenendal.  

● Tussenstops:  
○ Sint-Elooikapel (druppelkes) eventueel pannenkoeken bakken (70€-80€). (Roger 

vraagt dit aan Erik De Ruyck - kapel openstellen) 
○ Pannenkoeken van 12 tot 16u 
○ Nog een stop ? Stuk fruit ? 

● Zoektocht - vragen: Roger geeft een voorbeeldje van een vraag.  De tekst omvat een 
historische schets en een vraag daarover. Het geheel past in een houten constructie 

Roger 10 min 



(fruitbakjes)  
Er zijn nog fruitbakjes nodig (met volle bodemplaat, niet met latjes). Tekst opstellen: 
Martine en Roger. Tekst → op papier, te plasticifieren (--> Erwin).  

● Schiftingsvraag wordt voorzien met prijs.  
● Route uitbeelden met pijltjes. 
● Invulbladen nodig  (vooral voor de schiftingsvraag) 
● Kantine aankomst → kleine zaal van het Groenendal. 

    

Varia ● Waar zou de 5de Cambio-wagen komen? We contacteren de gemeente met onze vraag. 
● Trage-wegenkaart werd nog niet ontvangen - na te vragen. 
● Werd trage weg nr 73 op de gemeenteraad van december besproken? 
● Diverse uitnodigingen ontvangen (kwis Davidsfonds, levensloop, ) 
● Vraag naar een nieuwe petanquebaan aan de hoek Hoorndriesstraat - Azaleastraat. 

Bewoners willen er initiatief nemen ( comité Onder De Lindeboom). De baan past naast 
de bank, de boom en basketterrein. Voorstel: brief sturen aan de gemeente.  

  

    

Datum en plaats 
volgende 
vergadering 

De volgende vergaderingen gaat door op donderdag 14 februari 2019 in de grote zaal van het 
Groenendal. 
 

  

TODO 
● Roger vraagt naar mogelijkheid om pannenkoeken te komen bakken - indien ja: Bart contacteert Masha om te vragen of er 

pannenkoeken gebakken mogen worden in de kleine zaal of de keuken. 
● Feedback geven op mail van Michiel ivm analyse werking 
● Freeken werd voorstel voor Exit Café uit.  
● Iedereen zoekt fruitbakjes.  
● Brief naar gemeente ivm petanquebaan bis.  
● Brief naar gemeente ivm parking Spookhof.  

 


