Verslag vergadering bewonersplatform Kwenenbos 19/12/2019
●
●

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

Onderwerp

Detail

Overlopen verslag
vorige vergadering
van 06/11/2019

Geen opmerkingen bij verslag vorige vergadering

Opvolging van het
verslag

●

Wie

Nog steeds geen antwoord op onze brieven. Michiel is afwezig tot 20/12.

Nieuw lid

Manu bevestigt dat hij aansluit.

Financieel verslag

Willy rapporteert
- Saldo: 1022.38€. Er werden al een paar kosten betaald voor de nieuwjaarsreceptie.
- Begroting 2020 overlopen.

Actieve werkgroepen

Nieuwjaarsreceptie
12 januari 2020
vanaf 11u

Aankopen:
- Slagerij Johan: kaas en salami kan, geen olijfjes, nootjes
- Hoeveel personen? 200 !
Kort overlopen werkschema
- Erwin : catering

Duur
5 min

Freeken

5 min

Willy

5 min

-

Bart: drank en 10 tafelhoezen diameter 80cm
Ronny : kaas en salami, en party-tafels
9u: zaal klaarzetten → iedereen behalve Eric, Filip, Manu en Danny - receptie start om
10u30
Muziek: vanaf 9u30 opstellen, 11u15 deel 1 en 11u45 deel 2 . Playlist wordt
doorgestuurd, Lady Bird zorgt ook voor achtergrondmuziek voor & na optreden
Kinderanimatie in kleine zaal of in de gang (op moment zelf te beslissen): ballonnen →
duurt een uurtje.
Opruimen achteraf → iedereen!

Technische voorzieningen in zaal - wie aanwezig op 10/1 vanaf 13u? Bart + Manu
Reeds aangekondigd op Website, Facebook & Twitter
Varia
- Voorstel: Dirk en Manu maken reclame via megafoon op zaterdagvoormiddag 11 jan, van
14 tot 16u ? Megafoon huren bij Swing = 40€. OK. Wel aanvragen aan gemeente
(Freeken).
- Spreekgestoelte op podium: OK.
Activiteit werd aangemeld voor de vrijwilligersverzekering.

Open bewonersvergadering 2020

Formule en datum
-

Wandeling 25
oktober

Verenigingen contacteren met vraag of ze zich willen voorstellen? -> per mail.
Datum vergadering: na discussie: begin juli of na de zomer, zondag 6 september !
Agenda ? een namiddag.
Locatie ? (Groenendal is dan dicht!) school, openlucht (of tent) → volgende vergadering
beslissen.

Willy rapporteert: feedback Natuurpunt: 50€/gids, kinderwandeling. Op volgende vergadering
verder bespreken.

Bedeling
Nieuwjaarskaartjes

Varia

Datum en plaats
volgende
vergadering

Document voor de bedeling staat klaar.
De flyers worden verdeeld (Roger brengt flyers van/bij Danny). V
 oor kerstavond verdelen !
Affiches worden verdeeld onder de leden van het platform : winkels, huizen, openbare plaatsen.

●

Bespreking Parkeernota gemeentebestuur ivm toekomstig parkeerbeleid in Merelbeke

●

Opmerkingen die BPF zal doorgeven aan gemeente:
○ Stuk tussen Molenhoek Driekoningenplein: her en der enkele fietsenstallingen
voorzien ipv een parkeerplaats.
○ Tussen bakker De Paepe tot aan de Post : het is niet zeer duidelijk dat dit een
verhoogde inrichting is waar niet mag ingehaald worden, dit leidt tot gevaarlijke
situaties voor fietsers.
○ Sportstraat (sporthal tot tennisvelden) zou nog niet beslist zijn → vraag om het
aantal parkeermogelijkheden niet te beperken: behouden als vrij parkeren, niet
betalend. Dit wordt ook gebruikt als een soort carpoolparking.
○ Ook voor het pleintje voor de sporthal wordt gevraagd dit te behouden als vrij
parkeren.
○ Fietsenstalling aan de Conversatieparking voorzien.

●
●
●

Fietsplaatsen aan bushalte Kwenenbos voorzien.
Fietspad Gaversesteenweg is in slechte staat.
Oversteekplaats fietsers Hundelgemsesteenweg aan Schellebellepontweg is gevaarlijk.

●

Vergadering dorpsbelangen. Willy zal volgende keer rapporteren. Steven Malfliet (BPF
Flora) zit in RVB.

De volgende vergadering gaat door op maandag 13 januari in de grote zaal van GC ‘t
Groenendal.

