
Verslag vergadering bewonersplatform Kwenenbos 14/02/2019 
● Aanwezig: Bart, Danny, Willy, Eric, Roger, Freeken, Erwin, Jorden 
● Verontschuldigd: Martine, Filip, Ronny 

 

Onderwerp Detail Wie Duur 

Overlopen verslag 
vorige vergadering 
van 16/1/2019 

Geen opmerkingen bij het vorige verslag.  Bart 5 min 

    

Opvolging van het 
verslag 

● Analyse werking adviesstructuren: ons antwoord werd verstuurd naar Michiel 
● Het Digitale Infobord werd niet mee opgenomen in het budget voor 2019. Nu er een 

nieuw bestuur is, herhalen we onze vraag. Een brief werd verstuurd. 
● Aanvraag actviteiten: de wandeling werd inmiddels aangevraagd. Een ontwerp van het 

parcours werd doorgegeven. 
● We verstuurden een brief ivm de parking aan het spookhof.  

Willy bezorgde een kopie van de brief aan de melders van het probleem.  
● We verstuurden een brief ivm de aanvraag voor een petanquebaan (comité Onder De 

Lindeboom) 
● Er zou nog geen beslissing genomen zijn ivm de Cambio-wagen. Kwenenbos haalde veel 

stemmen bij nog-niet gebruikers.  
● We nodigen schepen Lachaert uit op een volgende vergadering.  

Bart 5 min 

    

Financieel verslag  Stand rekening: 625€ subsidie voor Exit Café en 1800€ subsidie werden vandaag ontvangen. 
Saldo rekening: 2924,97€ 

Willy 5 min 

    

BIN Er wordt keihard verder gewerkt achter de schermen. Men zoekt nog steeds coördinatoren per 
deelgemeente.  

Willy 5 min 

https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/5974324/recreatieve-wandelroute/wandeling-bpf-kwenenbos-14-4-2019
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/5974324/recreatieve-wandelroute/wandeling-bpf-kwenenbos-14-4-2019


    

Actieve werkgroepen    

    

Exit Café Bis 
26 mei 2019 

Per mail vroegen we of en waar we zouden mogen organiseren. We zouden eerst een officieel 
evenementenformulier moeten invullen. Freeken zal Michiel bellen voor overleg. 

- Voorzien we live muziek? Danny vraagt mogelijkheden na. 
- Koeken zijn goed voor de ochtend, maar vanaf 11u zouden we beter overschakelen naar 

frisdranken en pintjes met ‘vergaderbroodjes’. 
- We zouden vragen met multiple-choice mogelijkheden om interactie te starten. 

Mogelijkheid tot aankruisen geeft een lagere drempel dan blanco post-its laten invullen. 
- Tenten van Erwin en Bart kunnen gebruikt worden. 

Freeken 20 min 

    

Wandeling 
14 april 2019 

Ontwerp route: 
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/5974324/recreatieve-wandelroute/wandeling-bpf-kwe
nenbos-14-4-2019  
Vraag van Roger naar een andere datum. Starten in de voormiddag betekent de wandelaars in 2 
trekken: 1 groep in de voormiddag en 1 groep in de namiddag. Feedback leert dat het startblok 
te groot is.  
Voorstel: vertrek om 12u. met voorziening om de wedstrijd Parijs-Roubaix te bekijken. Mag dit? 
We vragen toelating aan de gemeente. Op de flyer kondigen we aan dat er een scherm staat. 
We voorzien broodjes, koffie en bier.  
Alternatief voor broodjes: Wim (fotograaf) maakt croques die we te koop aanbieden voor 1€. We 
werken met bonnetjes. Bij inschrijving vragen we 3€ en geven we 1 bonnetje. We voorzien extra 
bonnetjes om extra croques te kunnen kopen. Bart gaat langs bij Wim om verdere afspraken te 
maken.  
Ook bekijken hoe we Wim betalen (per verkochte croque met controle via de bonnetjes of een 
globaal bedrag).  
Tussenstop in Sint-Elooikapel: we geven een druppel en stellen 2 vragen over de kunstwerken in 
de kapel. Roger zal de kapel openen en sluiten.  
Bij de start van de wandeling krijgt iedereen een vragenblad dat geldt als bewijs van deelname .  
Iedereen krijgt een prijs: een aandenken met de afbeelding van Kween Gerberga gemaakt door 
Roger. Hij vraagt hiervoor 1€. Hij maakt er een 100-tal.  
Martine zal 12 vragen maken en 1 schiftingsvraag.  

Roger 10 min 

https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/5974324/recreatieve-wandelroute/wandeling-bpf-kwenenbos-14-4-2019
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/5974324/recreatieve-wandelroute/wandeling-bpf-kwenenbos-14-4-2019


 

    

Varia ● Melding hulpbehoevende bewoners.  
● Ter info, gelezen in de pers (Wat zijn de beloftes van uw burgemeester? - VRT NU) 

Filip Thienpont 

CD&V 

Wat wilt u binnen het jaar realiseren? 

Participatietraject (bevolking inspraak over plannen), camera's 

bijplaatsen, BIN's uitbouwen 

Wat wilt u binnen 6 jaar realiseren? 

Centrumrenovatie (tramstelplaats...), meer groen in het centrum 

Welk aanslepend probleem gaat u eindelijk oplossen? 

Mobiliteit, tramverbinding, Merelbeekse voetbalclub terug op eigen 

bodem 

Wat gaat u zeker niét doen? 

Belastingen verhogen, geen dwaze beslissingen nemen, fuseren  

● Uitnodiging schepen Lachaert: voor vergadering van 18 maart of 15 mei. 
● Vraag naar stand van zaken oprichting bewonersplatform in centrum. Voorstel om de 

verschillende BPF’s samen te roepen en dit te bespreken. 

Bart 10 min 

    

Datum en plaats 
volgende 
vergadering 

De volgende vergadering gaat door op maandag 18 maart in de grote zaal van het Groenendal.   

TODO 
● Navragen bij gemeente ivm vertonen wedstrijd op groot scherm. 
● Bart contacteert Wim ivm croques 
● Freeken contacteert Luc David ifv memorandum en oprichting BPF in centrum.  

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/01/24/wat-zijn-de-beloftes-van-uw-burgemeester-bekijk-het-op-onze-int/

