
Verslag vergadering bewonersplatform Kwenenbos 08/10/2019 
● Aanwezig: Bart, Erwin, Eric, Willy, Martine, Dirk, Danny, Freeken, Roger 
● Verontschuldigd: Ronny, Filip 

 

Onderwerp Detail Wie Duur 

Overlopen verslag 
vorige vergadering 
van 09/09/2019 

Geen opmerkingen  5 min 

    

Opvolging van het 
verslag 

● Locatie vergaderingen na sluiting Groenendal: huis aan de overkant, in mei Cultuurhuis.  
● Michiel werd gecontacteerd ivm Brief Infobord - Gebreken Sallemeulekouter - Toilet 

Bushalte. De antwoorden zijn op komst.  

Freeken 5 min 

    

Financieel verslag  Stand rekening: 995,09€ -  Willy 5 min 

    

Actieve werkgroepen    

Nieuwjaarsreceptie 
12 januari 2020 
vanaf 11u 

Beide zalen Groenendal gereserveerd 
Contact opnemen met sportcomité voor medewerking receptie (Dirk Poriau) 
UitInVlaanderen OK 
Te voorzien: Muziek, drank & versnaperingen, bediening, opbouw- en opruimploeg, uitnodiging 
zie volgende item 
Lady Bird: covers : 750€ voor 2 uur, 600€ voor 1 uur. We opteren om 2 maal 30 minuten te laten 
musiceren (11u en 12u).  
Eventueel kinderprogramma (grime, figuren maken met  ballonnen)  

Bart 20 min 

    

Flyer Flyeren voor Kerst - Foto bij voorkeur met alle leden en ten laatste midden november. Bart 10 min.  

https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/nieuwjaarsreceptie-kwenenbos/db6163a5-2953-4e32-a9db-fc410e4d1070


/nieuwjaarskaart Fotograaf - Sam De Nies 
Datum: zondag 27 oktober - 11u -  MET JAS 
Locatie wordt definitief bepaald op 20/10 na poll per mail.  
 
Op achterzijde 2de petanqueplein aanbevelen.  

    

WG Mobiliteit Gesprek met Dries Gysels in het kader van een onderzoek door de provincie Oost-Vlaanderen. 
- Wat doen we in Kwenenbos rond mobiliteit? O.a. tellingen gedaan 
- Hoe zien zij mobiliteit? -  ze zoeken naar antwoorden in de gemeenschappen / 

woongebieden 
- De bedoeling is om een aantal zaken te veranderen ifv wat bij de bevolking leeft - er is al 

zeer veel gedaan in Gent, maar de rand volgt niet. De provincie maakt een studie en 
adviseert de omliggende gemeenten. 

- Voorlopig is er weinig concreet 
- Aandachtspunt lokaal: gevaarlijk punt Oase (oversteekplaats voetgangers, fietsers, 

kruispunt met beperkte zichtbaarheid).  
 
Plannen we nieuwe bijeenkomsten van de WG mobiliteit? 

- Kruispunt Oase: contact opnemen met andere verenigingen die bezorgd zijn over de 
veiligheid (school? Buurtbewoners?) BWP kan optreden als contactpersoon met 
gemeente. Enquête organiseren bij buurtbewoners?  

- Hundelgemsesteenweg is een gewestweg.  
- Verder opnemen volgende vergadering.  

Erwin 15 min 

    

Open bewoners- 
vergadering 2020 

Planning: periode + thema 
Voorstel: verschillende buurtinitiatieven, wijkverenigingen, enz. stellen zichzelf voor op 1 centrale 
plaats (school?) - concept: soort infobeurs?  
Periode: rond kermis (augustus - september)  
Volgende vergadering verder uitwerken.  

Freeken 10 min.  

    

Varia ● Acties die positief en relevant kunnen zijn voor onze wijk. Wat kunnen we concreet 
bijdragen? 

  



○ Wereldlichtjesdag op de 2de zondag van december 
(https://www.facebook.com/groups/1386927268196444/permalink/224779145211
0017/): wordt eind november gedeeld op facebookpagina van BPF 

○ De Proper Merelbeke lopers 
(https://www.facebook.com/groups/300547450609242/) “organiseert elke 1ste 
zondag van de maand een gezamenlijk zwerfvuil afval raap”. Vraag om door te 
geven wanneer in Kwenenbos geraapt wordt en dan kunnen we aansluiten.  

● Vraag naar fietsenstalling op pleintje Sallemeulekouter - locatie te bekijken 
● Wandeling oktober 2020: wordt uitgewerkt in januari 2020.  

    

Datum en plaats 
volgende 
vergadering 

De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 6 november in de kleine zaal. 
 

  

 

https://www.facebook.com/groups/1386927268196444/permalink/2247791452110017/
https://www.facebook.com/groups/1386927268196444/permalink/2247791452110017/
https://www.facebook.com/groups/300547450609242/

