Verslag vergadering bewonersplatform Kwenenbos 18/03/2019
●
●

Aanwezig: Bart, Freeken, Willy, Ronny, Danny, Erwin, Martine
Verontschuldigd: Eric, Roger, Jorden

Onderwerp

Detail

Overlopen verslag
vorige vergadering
van 14/02/2019

Opvolging van het
verslag

●
●

Werken parking zouden uitgevoerd zijn op 25/2. Josefa is zeer tevreden. We versturen
nog een bedankingsbrief.
Plaatsbezoek Azaleastraat voor petanquebaan. Freeken, Roger en Eric en iemand van
gemeente (Kristof De Groote). De gemeente staat hier positief tegenover. Zorg: is er
voldoende draagvlak uit de buurt? Timing: eind april, begin mei speelklaar. Er zijn
wegeniswerken gepland (plein wordt heraangelegd, de petanquebaan wordt daarin
opgenomen). Maar: de gemeente staat niet in voor het onderhoud, dit moet door buurt
gebeuren. (eventueel 1/jaar groot onderhoud?).
○ Start petanqueseizoen: 25 maart of 1 april - nvdr: wordt 8 april
○ Willy vraagt om mailing te versturen.

Wie

Duur

Bart

5 min

Bart

5 min

Financieel verslag

Saldo 2847.34€.
Een paar kosten voor de wandeling zijn al betaald.

Willy

5 min

Voorzittersoverleg

Op 13 maart was er voorzittersoverleg met schepen Lachaert
Bpf Lemberge, Schelderode, Flora, Kwenenbos, Bottelare waren aanwezig.
● Extra aandacht voor burgerparticipatie
● Aanwezigen gaven toelichting bij de analyse van de werkingsstructuren.

Bart

10 min

●
●
●

●
●

Organiseren v. concrete acties, bv. Zwerfvuilactie in Flora (lokaal initiatief: Proper
Merelbeke Lopers https://www.facebook.com/groups/300547450609242/ )
Deontologie
Het gemeentebestuur heeft 4 werkgroepen gemaakt bestaande uit verkozenen van de
meerderheid. De bedoeling is een beleidsvisie op te stellen en inspraak te geven in een
deel van het gemeentebudget (meerjarenplanning). In mei-juni volgt een rondgang door
de deelgemeenten om deze plannen voor te leggen aan de bevolking. De gemeente
werkt hiervoor samen met CitizenLab.
Een officiële vraag voor medewerking van de BPF’s komt nog.
Verplaatsen we de open bewonersvergadering van september naar juni?
○ Mogelijkheden Groenendal begin en eind juni liggen moeilijk
○ Bart contacteert Masha ivm mogelijke data.

Actieve werkgroepen

Wandeling
14 april 2019
Nog vergadering op
9 april

Aanvraag is administratief in orde.
Catering: Wim kan niet - doen we dit zelf of geven we broodjes?
- Zelf croques maken. Toastbrood voorzien.
- Croque Machines: 6 beschikbaar: Martine, Willy, Ronny, Erwin, Freeken, Bart
- Eten & drinken: bij start en aankomst.
- Start in Groenendal → richting Spookhof → St Elooi → Groenendal. Extra stop met
appeltje. Locatie: portiek van het kerkje Kwenenbos.
- Shopping lijstje: toastbrood, bakboter (soja!), schouderham, ketchup, mayo, servietten,
vuilzakken, mes, …
- Jenever
- Drank (en glazen!) → Bart (Bollaert)

Martine

15 min

Freeken

20 min

Timing: zie volgende vergadering.
Bedeling flyers: vanaf 25 maart en vóór 1 april

Exit Café Bis
26 mei 2019

●

Animatie: verschillende voorstellen Danny
○ 3 groepen gecontacteerd. Danny stelt RAF = “Roger And Friends” voor en zou

Nog vergaderingen
op 9 april, 15 mei

Open Bewonersvergadering

Varia

●
●
●
●
●
●
●

Te verplaatsen van september naar juni (?). We wachten op het antwoord van de gemeente.

●

●

●
●
●

Datum en plaats
volgende
vergadering

zelf dirigeren met 10 à 12 man. Kostprijs 250 € voor de groep. Sabam moet
aangevraagd worden. Men treedt op van 11u tot 13u.
Goedkeuring via mail ontvangen - voor dezelfde vorm als vorige keer
Officiële aanvraag ingediend → done
Terrein aanvragen bij Johan Kint - Willy contacteert
Catering uitwerken
Medewerkers zoeken
Party tafels → Ronny contacteert Anke.
Vragenlijst: te bekijken tegen volgende vergadering (9 april).

Feedback in verband met Berkboswegel: “De wegel is in een nieuwe verkaveling
opgenomen. Bij deze verkaveling hebben we, de gemeente, bekomen dat de wegel in
plaats van de huidige 0,9 meter breedte als 1,9 meter breed zal worden aangelegd…”
Feedback in verband met trage weg nr 73: “Het advies van de VZW Trage Wegen werd
op de Gemeenteraad van november 2018 goedgekeurd. De gemeente heeft daarbij ook
een prioriteitenlijst gevoegd, die eveneens goedgekeurd werd. De voetweg waar jullie
naar verwijzen heeft de gemeenteraad aangeduid als een prioriteit. In de loop van de
volgende maanden wordt met de bevoegde schepen overlegd welke initiatieven
genomen worden rond deze prioriteiten.”
Mail ivm GROS - lezing op dinsdag 7 mei 2019 om 20u van vzw KOMOSIE
Mail van Eric: de verzakking van enkele riooldeksels in het Tulpenhof werd on-line
doorgegeven. Er kwam reeds feedback.
BIN: 3 grote BIN’s in Merelbeke: Flora, Centrum (Centrum + Lemberge), Zuid
(Kwenenbos, Bottelare, Munte, Melsen). Er wordt gezocht naar meer medewerkers. Dit
wordt officieel bekend gemaakt in het Infomagazine van mei of juni.

De volgende vergadering gaat door op dinsdag 9 april om 20u in de kleine zaal van het
Groenendal.

Bart

10 min

TODO
●

●

Freeken:
○ Appels, toastbrood, ham, kaas, ketchup, mayo, vuilzakken (van exit cafe), bakboter (soja), flesjes melk, koffie, messen
○ Zwarte tafel
○ Sabam aanvragen voor Exit Café
○ Flyer maken voor Exit Café samen met open bewonersvergadering.
Bart
○ Vrijwilligers vragen via giveaday en via FB-pagina
○ Aankondiging wandeling op website en Facebook vanaf 25 maart

