
Verslag vergadering bewonersplatform Kwenenbos 18/02/2020 
● Aanwezig: Bart, Martine, Willy, Roger, Filip, Erwin, Freeken, Manu 
● Verontschuldigd: Ronny, Dirk, Danny, Eric 

 

Onderwerp Detail Wie Duur 

Overlopen verslag 
vorige vergadering 
van 13/01/2020 

Geen opmerkingen   5 min 

    

Opvolging van het 
verslag 

● Gegevens Manu toegevoegd op onze website. 
● Functie van secretaris in te vullen: Ronny blijft voorlopig tot er een andere kandidaat 

komt.  

 5 min 

    

Financieel verslag  ● Jaarlijkse subsidie ontvangen 1980 € (180 € meer dan vroeger) 
● Stand rekening: 1318,52 € - alle kosten van de receptie zijn betaald 
● Subsidie kosten buurtinitiatief nav nieuwjaarsreceptie verzonden - max. van 635 € bereikt 

Willy 5 min 

    

Actieve werkgroepen    

    

Zwerfvuilactie 
21 maart - 5 april 

Reeds enkele jaren ruimen jeugdverenigingen, scholen, vrijwilligers en bewonersplatforms 
éénmaal per jaar zwerfvuil op in hun omgeving.  Ook dit jaar willen we een zwerfvuilactie houden 
als signaal dat zwerfvuil achterlaten echt niet kan. 

Het voorstel is om de actie te houden tijdens de ‘Grote Lenteschoonmaak’ in de periode van 21 
maart tot 5 april 2020 . Jullie mogen zelf kiezen op welke van deze dagen jullie een 
zwerfvuilactie willen houden. Het gemeentebestuur en onze afvalintercommunale IVM zorgen 
voor de organisatie, het ondersteunend materiaal (vuilzakken, handschoenen, fluojasjes...). Op 

Freeken 20 min 

https://bewonersplatformkwenenbos.be/over/leden-van-het-bewonersplatform/


het einde wordt voor iedere deelnemer opnieuw een drankje en versnapering voorzien. 

Hebben jullie zin om samen met ons het zwerfvuil aan te pakken en weet je je vereniging 
hiervoor te motiveren?  Schrijf dan vóór 1 maart ‘20 in bij de dienst afvalbeheer met vermelding 
van: 

- het aantal leden dat naar schatting zal deelnemen aan de opruimactie (hoeveel kinderen tot 12 
jaar en  hoeveel volwassenen) 

- de verantwoordelijke of contactpersoon van je vereniging met contactgegevens (tel., 
emailadres) 

- het gebied in de gemeente waar jullie activiteiten normaal gezien doorgaan of waar jullie 
zwerfvuil willen ruimen 

- eventuele bijzonderheden waar we rekening mee moeten houden. 

Als bijlage alvast wat communicatiemateriaal van Mooimakers waarvan jullie gebruik kunnen 
maken: https://mooimakers.be/ 

 
Voorgestelde datum: zaterdag 4 april 2020 van 9u tot 12u.  
Voorgesteld gebied: Filip doet de ronde van Kwenenbos en laat weten waar veel zwerfvuil ligt.  
Bart zorgt voor publicatie op Facebook, website, enz.  
Freeken verwittigt gemeente voor 1 maart (na input Filip) en neemt contact op met de school.  

    

Open Bewoners- 
vergadering 4 juli 
2020 

Stand van zaken: 
● Voorlopig 1 deelnemer met interesse 
● Nog enkele geïnteresseerden gehoord 
● We sturen rond 1 maart een herinneringsmail en wachten verder af 

 
Roger stelt voor om enkele kunstenaars uit te nodigen om tentoon te stellen binnen in de kerk. 
Te bestellen materiaal: schildersezels, sokkels voor tentoonstellingen, verlichting. Roger geeft 
door wat nodig is.  
Idee: video’s van “Los door Kwenenbos” tonen - 10 jaar geleden! 

Freeken 5 min 

    

https://mooimakers.be/


Wandeling 
25/10/2020 

Stand van zaken: 
Natuurpunt organiseert veel activiteiten in de buurt. 
Uitnodigen voor 4 juli? Velt eventueel ook? 
Willy nodigt Natuurpunt uit. 
Velt: Martine geeft contactpersoon door en Freeken nodigt uit. 

Willy 5 min 

    

Afsprakennota Aandachtspunten uit het ontwerp: 
● Binnen het platform is het sterk aangeraden om te streven naar een evenwichtige 

samenstelling tussen mannen en vrouwen waarbij ten hoogste twee derde van de leden 
van het bewonersplatforms van hetzelfde geslacht is. 

● Een bewonersplatform kan op elk ogenblik spontaan een voorstel doen. Een voorstel 
bevat volgende gegevens: 

○ De wijze waarop het voorstel tot stand kwam met vermelding wie op welke wijze 
werd geconsulteerd. 

○ De argumentatie die heeft geleid tot het voorstel. 
○ Duidelijke weergave van het standpunt van het bewonersplatform met vermelding 

van minderheidsstandpunten. 
● Het voorstel wordt gericht aan het college van burgemeesters en schepenen. Dit kan via 

mail: gemeente@merelbeke.be. De contactambtenaar wordt in alle communicatie in 
kopie geplaatst. 

● Een bewonersplatform heeft enkel recht op een nieuwe werkingstoelage indien 75% van 
het vorige bedrag werd opgebruikt. 

● Daarnaast kan een bewonersplatform ook één keer per jaar beroep doen op een 
projecttoelage. Deze projecttoelage bedraagt maximaal 5.000 euro. Onder een project 
verstaan we een duidelijk uitgewerkte activiteit buiten de dagelijkse werking van het 
bewonersplatform en afgebakend in tijd. Het kan gaan om projecten met als functies: 
ontmoeting, recreatie, vorming, informatie, maatschappelijke integratie, acties en 
experimenteel project. 

Bart 20 min 

    

Interne verkiezingen Uiterlijk binnen twee jaar na aanvang van de beleidsperiode 2019-2024 organiseren de 
bewonersplatforms ook een interne verkiezing voor de aanduiding van eventuele 
bestuursfuncties, waarbij ieder stemgerechtigd lid de kans krijgt zich kandidaat te 
stellen voor de vacant verklaarde functies. 
Het zou goed zijn dat een nieuwe ploeg na de zomer-onderbreking in september van start kan 

Bart 10 min 



gaan. We stellen voor de verkiezing te organiseren op de vergadering in mei of juni. 
 

● Ivm de organisatie van de open bewonersvergadering wordt de verkiezing gepland 
tijdens de vergadering van maandag 18 mei. 

● Tegen volgende vergadering nadenken over modaliteiten. 

    

Werkgroep mobiliteit Presentatie i.v.m. mogelijke plaatsing verkeerslichten aan kruispunt Oase.  
Erwin deed opzoekwerk naar de mogelijkheden i.v.m. kruispunt Oase. Op vlak van mobiliteit 
gebeurde al heel wat in Kwenenbos, op dat kruispunt na.  
Een mogelijke piste is het plaatsen van verkeerslichten.  Bij gewestwegen is het een complexe 
zaak met veel betrokken partijen. Men werkt met effectieve meetbare gegevens die door officIële 
instanties verzameld worden.  
Conclusie: voor dit kruispunt is de berekening niet gunstig omdat er te weinig intensiteit is.  
 
Voorstel: brief sturen naar de gemeente met melding dat kruispunt Oase gevaarlijk is en vragen 
welke maatregelen kunnen genomen worden. Vooraf zal Erwin een bevraging houden bij de 
“buren” van het kruispunt.  

Erwin 20 min 

    

Varia ● Quiz Davidsfonds op 21 februari (max 5): Willy, Erwin, Martine, Freeken en Bart doen 
mee. Inmiddels afgelopen: we werden 3de op 20 deelnemende ploegen. 

● Melding in verband met fietsstraat en schoolomgeving van een buurtbewoner. 
● Verslag algemene vergadering Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen + uitnodiging 

plattelandsacademie -> werd doorgestuurd naar de leden van het BPF. 
● Eventalix: opvolging van inschrijvingen en bestellingen op een event. Dit kan handig zijn 

bijv. voor de wandeling.  
● Vlaamse vereniging dorpsbelangen: 21 maart algemene vergadering en vorming.  -> 

werd doorgestuurd naar de leden van het BPF. 

  

    

Datum en plaats 
volgende 
vergadering 

De volgende vergadering gaat door op woensdag 18 maart: in de kleine zaal van het 
Groenendal. 

  

 

https://drive.google.com/file/d/1sQ4bwD4uBYOJXiiue6rWiKHOcgqv_t2L/view?usp=sharing

