
Verslag vergadering bewonersplatform Kwenenbos 09/09/2019 
● Aanwezig: Danny, Willy, Ronny, Erwin, Dirk, Freeken, Bart 
● Verontschuldigd: Martine, Eric 

 

Onderwerp Detail Wie Duur 

Overlopen verslag 
vorige vergadering 
van 20/06/2019 

 Bart 5 min 

    

Opvolging van het 
verslag 

● Onkosten exit café werden doorgegeven. 
● Beschikbaarheid Groenendal werd nagevraagd - vanaf maart 2020 is het Groenendal niet 

meer beschikbaar. 
○ Voorstel: in april vergadering nog hier, daarna (eenmalig?) vergadering in nieuwe 

GC. Alternatieven dichter bij huis? zaaltje kerk, St Elooischool 
● Petanqueterrein Hoorndriesstraat werd inmiddels aangelegd door de gemeente. 

○ Initiatief nodig om spelers aan te trekken? 
● We vroegen opnieuw naar het informatiebord. 

○ Vraag is gesteld aan gemeente, nog geen reactie. 
● Verzekering deelnemers petanque: deelnemers worden niet verzekerd door de polis 

Burgerlijke Aansprakelijkheid en Lichamelijke Ongevallen die voor de medewerkers geldt. 

Bart 5 min 

    

Financieel verslag  1052,74€. 
Nog geen toelage voor Exit Café ontvangen.  

Willy 5 min 

    

Planning agenda 
2020 

● Nieuwjaarsreceptie (Groenendal is gereserveerd voor zondag 12 januari - gebruiken we 
de grote of de kleine zaal?) 

○ Beide zalen reserveren → door Bart. 
● Herfstwandeling (bv. zondag 25/10/2020; week voor de herfstvakantie) - Groenendal niet 

Freeken 15 min 



meer ter beschikking. 
○ Is weekend voor de herfstvakantie (1-8nov). 
○ Zaaltje achter kerk reserveren ? → Ronny contacteert Jean Pierre 

● Ideeën voor de open bewonersvergadering? (thema, periode, locatie) 
○ Voorstel: iets organiseren rond de kermisperiode ? 
○ Huiswerk tegen volgende keer: voorstellen voor een thema en een periode. 
○ Combineren met oktoberwandeling → vooral rond thema herfst? Eventueel met 

natuurgids 
○ Thema mobiliteit ? 

■ Bijvoorbeeld discussie over fietsstraat aan St Elooischool: BWP heeft 
vroeger gevraagd om 30km bord te verplaatsen. Bord is nu weg, 
fietsstraat is sowieso 30km/u limiet. Bord snelheidsmeting staat eind voor 
fietsstraat → daar is 50km/u nog toegelaten 

● Zalen aanvragen voor 2020 - opnieuw alternerende dagen - voorlopig alvast maandag 13 
januari en dinsdag 18 februari in het Groenendal - vanaf maart waarschijnlijk niet meer 
mogelijk in het Groenendal. Waar vragen we onderdak? 

○ Maart → Groenendal onder voorbehoud (alternatief te zoeken) 
○ April? 
○ Mei → eens op bezoek in GC 
○ Alternatieven: huis a/d overkant, zaaltje kerk, ... 

Activiteiten aankondigen (o.a. Op UitInVlaanderen) eens datum vastligt. -> Ronny 

    

Actieve werkgroepen ● Heropstart werkgroep mobiliteit (items bevraging Exit Café) 
○ Erwin rapporteert.  
○ Samenvatting enquête → slecht wegdek Sallemeulekouter, gevaarlijk kruispunt 

aan Oase, flitspalen, schoolomgeving ?  
○ Werken aan brug: grootste problemen voorzien in centrum - kan mogelijk 

sluipverkeer aantrekken in Kwenenbos 
○ Cambio auto? 
○ Koppelen aan open bewonersvergadering ? 
○ Tegen volgende vergadering: verder nadenken. 

Erwin 10 min 

    

Nieuwjaarsreceptie Receptie: vanaf 11u 
Muzikale omlijsting: Danny en Dirk contacteren enkele artiesten. Volgende keer keuze maken. 

 10 min 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schoolvakanties-volgende-schooljaren


Flyer voorzien. 
Vermelden op uitinvlaanderen -> Ronny 

    

Varia ● Vraag ivm gebruik weide naast Groenendal als “opslagplaats”. 
○ Discussie: dergelijke gevallen melden hoort wel/niet tot taak van een 

bewonersplatform? Voorlopig melden we dit niet. 
● Vraag van Geert (oud lid BPF) ivm gebrekkige kwaliteit wegdek Sallemeulekouter. 

○ Status bij Geert navragen 
● We ontvingen van de gemeente een kopie van bewonersbrieven verzonden ivm 

○ Fietsstraat Sint-Elooistraat ter hoogte van de school 
○ Heraanleg van Brandegems Ham 

● Ijsvogelstraat - bericht Martine werd besproken - geen actie vereist. 

Bart 10 min 

    

Datum en plaats 
volgende 
vergadering 

De vergaderingen de rest van dit jaar gaan door op deze data en plaatsen: 
 

● dinsdag 8 oktober: kleine zaal Groenendal 
● woensdag 6 november:  kleine zaal Groenendal 
● donderdag 19 december: kleine zaal Groenendal 

  

 


