Verslag vergadering bewonersplatform Kwenenbos 20/06/2019
●
●

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

Onderwerp

Detail

Overlopen verslag
vorige vergadering
van 15/05/2019

Opvolging van het
verslag

●

Playlist Sabam werd ingediend

Financieel verslag

Willy brengt verslag
- Stand rekening: 1083.40€
- Todo: subsidieaanvraag bij Gemeente → onkosten Exit Café werden doorgegeven aan
Bart

Leden

Nieuw lid: Dirk uit Spookhof wijk.
Jorden stopt met het bewonersplatform.

Actieve werkgroepen

Overzicht afgelopen
activiteiten

●

Willy vertegenwoordigde ons op de Algemene vergadering van Dorpsbelangen op
zaterdag 27 april - zie ook documenten met verslag van die vergadering
○ Willy rapporteert.

Wie

Duur

Bart

5 min

Bart

5 min

Willy

5 min

○
○

●

●

●

Vereniging zoekt 2 kandidaten RVB en medewerkers voor erkenningsdossier
3 sprekers + discussie achteraf → verslag wordt doorgestuurd.
■ Zie h
 ttp://www.dorpsbelangen.be/?p=3963
○ Wij zijn officieel lid !
Nabespreking Wandeling (14 april)
○ Bart rapporteert
○ Roger: volgende keer kleine en grote routes voorzien
○ Ivm datum: overlapping met andere activiteiten vermijden. Niet in verlofperiodes.
Herfstwandeling? Bvb zondag 25 oktober 2020?
○ Zoektocht = positieve reacties
○ +/- 100 deelnemers, veel nieuwe deelnemers tov vorige wandeling
Nabespreking Exit Café Bis (26 mei)
○ Zeer positief: muziek was zeer positief, goed weer ;-)
○ Hoeveel mensen ? 500 koeken, 350 broodjes → allemaal op. Schatting op 800
bezoekers.
○ Positief: opruimen is goed verlopen.
○ Positief: meer naar mensen toe gaan om feedback te krijgen. Martine, Willy, …
○ Todo: kadootje voor tandarts ? Wijn. Bart checkt bij Geert.
○ Locatie → liever op de school, maar dat mag niet.
○ Vraag: straat afsluiten? Liever op het graspleintje ?
○ Vraag: toilet voorzien ?
○ Suggestie: publiciteit via scholen ?
○ Resultaten vragenlijst: Willy rapporteert, zie overzicht.
■ Vraag 1: activiteiten
● BBQ? Samenwerking met sportcomite, bewonersplatformen, …
● Groepering contacteren
● Nieuwjaarsdrink organiseren = meer haalbaar dan BBQ
■ Vraag 2: wat kan beter? Vooral verkeer, mobiliteit
● Bvb oversteekplaats aan Oase ?
● September → werkgroep mobiliteit activeren?
■ Vraag 3: wat is positief → zeer mooie lijst !
○
○ VARIA: toilet chauffeurs De Lijn → op andere plaats ?
○ TODO: aankondigen van onze activiteiten op Uitinvlaanderen etc.
Nabespreking Open Bewonersvergadering (11 juni)
○ Schatting: 65 aanwezigheden (excl politiek). Volledige schepencollege was
aanwezig

○

Varia

●
●
●

●
●

Datum en plaats
volgende
vergadering

Verslag van de discussies → wordt door organisatie verzameld en bezorgd.

Organiseren info-avond Batt Mobiel ? Was er al 1 op 18 juni ll.
Tegenkanting petanque? On hold? Navragen bij gemeente?
Datum plannen voor nieuwjaarsreceptie
○ Zondag 12 januari, 11u-13u.
○ Locatie ? Groenendal = voorkeur ? School ?
Informatiebord : nog geen nieuws ontvangen
In september planning voor 2020 starten

De volgende vergadering gaat door op maandag 9 september vermoedelijk in de kleine zaal.

