
Verslag vergadering bewonersplatform Kwenenbos 15/05/2019 
● Aanwezig: Freeken, Martine, Erwin, Danny, Willy, Roger, Ronny, Bart 
● Verontschuldigd: Eric, Jorden, Filip 

 

Onderwerp Detail Wie Duur 

Overlopen verslag 
vorige vergadering 
van 09/04/2019 

Geen opmerkingen. Bart 5 min 

    

Opvolging van het 
verslag 

● Dankbrief aan gemeente ivm aanpassingen parking 
● Flyers zijn gedrukt 
● Nabespreking wandeling 
● Winnaars: Bas Lories (meeste juiste vragen), Nelly Baeyens (dichtst bij aantal stappen). 

Iedereen was heel tevreden met de bon. 
● Rest van de nabespreking van de wandeling: zie volgende vergadering. (93 wandelaars) 

Bart 5 min 

    

Financieel verslag  Stand rekening 2076€ 
● Nog paar kosten van de wandeling moeten betaald worden.  

Willy 5 min 

    

Dorpsbelangen Willy vertegenwoordigde ons op de Algemene vergadering van Dorpsbelangen op zaterdag 27 
april. 

● Inspiratie: Flora op wieltjes (kinderfietsen ruilen)  
● Een volledig verslag volgt tijdens de volgende vergadering.  

Willy 10 min 

    

Actieve werkgroepen    

    



Exit Café Bis 
26 mei 2019 

● Toelating van de gemeente ontvangen 
● Bart bestelt flyers tegen deze vergadering - Op de achterzijde komt de tekst uit het 

gemeentelijk infoblad voor de open bewonersvergadering op 11 juni 
● Vrijdag 24/05 4 tafels (2,20 m lang) en frigo voor belegde broodjes af te halen bij Levi - of 

laten leveren 
● Dress code: de bewonersplatform vest ! 
● Vrijwilligers? Bart geeft door voor verzekering 
● Sabam aanvraag ok - playlist nog door te geven (-> Danny?) 

 
Flyers OK → uitdelen. Ten laatste maandag. 
 
Levering goederen → garage Willy. Gemeente levert donderdag. 

● Lange tafels en bierbank → Levi. (levering op vrijdag) 
 
Catering 

- Bakkers: Nelson (koeken & vergaderbroodjes), Van Crombrugge (enkel koeken):  
- Nelson: 300 broodjes en 150 koffiekoeken 
- Van Crombrugge: 350 koffiekoeken 

- Drank: ochtend 
- Koffie: 3 perculatoren (5gr koffie/tas) 
- Thee (--> Bart) 
- Fruitsap, water 

- Drank: middag 
- Water, fruitsap, 
- Bier → overschot wandeling, niet bij kopen 
- Wijn → overschot wandeling 
- Glazen nodig. → plastic wijnbekers / bier  
- Vaatje wijn / → 6 vaatjes wit, 2 vaatjes (8x3=24 liter = ~144 glazen - voor 300 

broodjes?) 
- Koffietassen → Freeken 
- Bekers → Bart kijkt na 
- Handdoeken, servietten → Bart 
- Waterleiding → tuinslang → Willy contacteert tandarts 

 
Helpers 

- Zaterdag tentjes bouwen: 17u: Erwin, Sam, Willy, Freeken, Bart,  
- 2 tenten → vastleggen 

Freeken 30 min 



- Opbouw: 7u bij Willy 
- Stemmen vanaf 8u 
- Bediening / afwasploeg: Martine, Bart, vrouw v Eric, Freeken, Ronny, Erwin, Marieke  
- Interactie met bezoekers : ... 
- Opruimploeg (vanaf 14u) 

- Daniel, Bart, Freeken, Erwin, Ronny, Martine, Filip 
- Boodschappen: Freeken 

 
Varia 

- Warm water ! Waterkokers ? 
- Elektriciteit (wat als verliesstroomschakelaar uitvalt → contacteer wie? -> ) 
- https://www.meteovista.be/Europa/Belgie/Merelbeke/4054748 
- Nog stoelen te voorzien voor muzikanten → 6-7 stoelen (in bruikleen van de school) 

 
Muziek: 11u tot 12u30 

- SABAM: playlist nodig. (tijd tot 14d na optreden) 
 
 
 

    

Open Bewoners- 
vergadering 
11 juni 2019 

Titel (uit gemeentemagazine): Voorstelling ontwerp bestuursakkoord 
Het gemeentebestuur verwacht volgende ondersteuning van het BWP bij dit event: 
- Communicatie. 
- Praktische organisatie (bemannen bar, enz). 
- Aanwezigheid voorbereidende vergadering. 
- Begeleiding ‘ronde tafels’. 
 
Input vergadering. Freeken rapporteert 

● Grote zaal (zonder tribune!) 
● Aankomst vanaf 19u. 
● 4 pancartes in zaal, met beleidslijnen rond 4 thema’s (--> zie foto) 

○ Beleid 
○ Mobiliteit 
○ Duurzaamheid 
○ Aangenaam leven in Merelbeke 

● Organisatie: zie document. 

Bart 20 min 

https://www.meteovista.be/Europa/Belgie/Merelbeke/4054748


 

 
 
Input van de organisatie 

- Mensen voor onthaal 
- Vanaf 18u30. 
- Erwin, Martine, Freeken, Bart, Willy 



 
Op Exit café reclame maken (flyers van de gemeente uitdelen op Exit cafe) 
 

    

Vragenlijst Exit Café Voorstel van Willy bespreken en meteen aanvullen / aanpassen 
Zie document  
 

  

    

Varia ● Bewonersbrief Petanquebaan: op 18/4 werd door de gemeente een brief bedeeld in 
Azaleastraat en Hoorndriesstraat in verband met de nieuw aan te leggen petanquebaan. 

  

    

Bedeling flyers Gecombineerde flyer voor Exit Café en voorstelling ontwerp bestuursakkoord.   

    

Datum en plaats 
volgende 
vergadering 

De volgende vergadering gaat door op donderdag 20 juni in de kleine zaal van het Groenendal.   

 


