
Verslag vergadering bewonersplatform Kwenenbos 23/04/2020 
Omwille van de COVID-19 maatregelen zal deze vergadering online doorgaan op https://meet.jit.si/BewonersplatformKwenenbos. 
 
Deelnemen aan de online vergadering kan via smartphone, tablet, laptop of PC met geluid en optioneel een camera. 

● Voor smartphone en tablet dien je op voorhand de gratis Jitsi Meet app te installeren via https://meet.jit.si/. 
● Op laptop en PC wordt aangeraden een recente versie van de browsers Chrome of Firefox te gebruiken. 
● Bij het starten van de vergadering dien je in de browser toestemming te geven om microfoon en camera te gebruiken. 

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

 

Onderwerp Detail Wie Duur 

Overlopen verslag 
vorige vergadering 
van 18/02/2020 

Er stond een fout in het vorige verslag: de maximum subsidie voor kosten buurtinitiatief is 625 € 
en geen 635 € zoals vermeld. 

Bart 5 min 

    

Opvolging van het 
verslag 

   

    

Financieel verslag  ● De subsidie voor kosten buurtinitiatief van 625 € werd gestort op 01/04. 
● Stand van de rekening op 07/04: 1919,92 € 

Willy 5 min 

    

Actieve werkgroepen    

    

#Kwenenboshelpt Onze actie loopt. We hebben al enkele mensen samengebracht. We hebben ook de actie van Ronny 10 min 

https://meet.jit.si/BewonersplatformKwenenbos
https://meet.jit.si/
https://www.google.com/intl/nl/chrome/
https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/


de gemeente vermeld: https://www.merelbeke.be/merelbekehelpt. 
 
Mondmaskers Merelbeke: 
https://www.merelbeke.be/nieuws/merelbeke-bestelt-10000-mondmaskers-voor-inwoners 
 

😷😷😷  We bestellen 10.000 stoffen #mondmaskers bij Think Pink België. Zo willen we onze inwoners 
ondersteunen tijdens deze moeilijke periode 💪 

De mondmaskers zullen half mei beschikbaar zijn bij de verschillende apotheken in #Merelbeke. De precieze datum 
hangt af van de levering. Zodra we die kennen, laten we het weten via onze Facebookpagina. 

✔   Alle Merelbekenaren van 65 jaar of ouder kunnen één gratis mondmasker afhalen. 

✔   Inwoners die jonger zijn dan 65, maar behoren tot een risicodoelgroep, kunnen één gratis mondmasker afhalen 
op voorschrift van hun huisarts. 

❗  Let op: mondmaskers vervangen de andere maatregelen niet. Hou dus ook mét mondmasker 1,5 meter afstand 
van andere mensen en was regelmatig en grondig je handen. 

Meer info: https://bit.ly/3bw5Gvk 
 
Flyers als bijkomende boodschap: Mogen we onder de huidige maatregelen flyers bedelen of 
niet? - Indien dit mag en nuttig is: drukker is beschikbaar en biedt gratis levering ipv de 
gebruikelijke afhaling. 

    

Zwerfvuilactie 
4 april 2020 

Afgelast owv COVID-19 
Voorlopig nog geen informatie over eventueel nieuwe datum. 

Bart 5 min 

    

Open 
bewonersvergadering 
4 juli 2020 

Wat te doen ivm COVID-19? We besluiten dat het beter is deze activiteit af te gelasten. Als de 
dan geldende maatregelen ons zouden toelaten ze te laten doorgaan, dan bestaat de kans dat 
er weinig bezoekers komen. Mensen zullen schrik hebben om samen te komen.  
Freeken communiceert naar deelnemers.  

Freeken 10 min 

    

Verkiezing Oproep tot indienen van kandidatuur per emai is gebeurd. Er kwamen geen nieuwe kandidaten Freeken 10 min 

https://www.merelbeke.be/merelbekehelpt
https://www.merelbeke.be/nieuws/merelbeke-bestelt-10000-mondmaskers-voor-inwoners
https://www.facebook.com/hashtag/mondmaskers?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBMzIoYf4O0iwtvIiwZ5fdMIw8Q7yjGn9ODG4tuHo_iRmoLk2RGV-ywK2vDX0dNF-iEgnk_z_c3Sy6GO9kGJBivLxXKWcWq6IzY7TMvo14-d2ZeQJ5Ga5ciQ3dVhcPgbXNlWH_HWbItjdrly0pKQmtk7NnfeLQBf9MT5_f3LxkcGj3ZmG69QdopTyqbSuvYEYJzCL0izFiPtQS5k4dieMs4uVvpY5h3hv1DvVgHySmPn5W3730z5MtGqEaoJNDjIxQYlVBqti423SuUtG-wF4H_lVY7FSH7xyJ6gbDuZQ1u6hSsLyYdXkxyTKFD_wFeKtcK-dYqisEVeMwPES8XNBWuvQ&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/mondmaskers?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBMzIoYf4O0iwtvIiwZ5fdMIw8Q7yjGn9ODG4tuHo_iRmoLk2RGV-ywK2vDX0dNF-iEgnk_z_c3Sy6GO9kGJBivLxXKWcWq6IzY7TMvo14-d2ZeQJ5Ga5ciQ3dVhcPgbXNlWH_HWbItjdrly0pKQmtk7NnfeLQBf9MT5_f3LxkcGj3ZmG69QdopTyqbSuvYEYJzCL0izFiPtQS5k4dieMs4uVvpY5h3hv1DvVgHySmPn5W3730z5MtGqEaoJNDjIxQYlVBqti423SuUtG-wF4H_lVY7FSH7xyJ6gbDuZQ1u6hSsLyYdXkxyTKFD_wFeKtcK-dYqisEVeMwPES8XNBWuvQ&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/ThinkPinkBelgie/?__tn__=KH-R&eid=ARDK6YUkJB7eP5tS_-Q5PeOZXlYKngmd8bLsGMeSe6CV-nVjDQOXcZog08TtUEoTGja0ogF0WmvP75V1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBMzIoYf4O0iwtvIiwZ5fdMIw8Q7yjGn9ODG4tuHo_iRmoLk2RGV-ywK2vDX0dNF-iEgnk_z_c3Sy6GO9kGJBivLxXKWcWq6IzY7TMvo14-d2ZeQJ5Ga5ciQ3dVhcPgbXNlWH_HWbItjdrly0pKQmtk7NnfeLQBf9MT5_f3LxkcGj3ZmG69QdopTyqbSuvYEYJzCL0izFiPtQS5k4dieMs4uVvpY5h3hv1DvVgHySmPn5W3730z5MtGqEaoJNDjIxQYlVBqti423SuUtG-wF4H_lVY7FSH7xyJ6gbDuZQ1u6hSsLyYdXkxyTKFD_wFeKtcK-dYqisEVeMwPES8XNBWuvQ
https://www.facebook.com/hashtag/merelbeke?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBMzIoYf4O0iwtvIiwZ5fdMIw8Q7yjGn9ODG4tuHo_iRmoLk2RGV-ywK2vDX0dNF-iEgnk_z_c3Sy6GO9kGJBivLxXKWcWq6IzY7TMvo14-d2ZeQJ5Ga5ciQ3dVhcPgbXNlWH_HWbItjdrly0pKQmtk7NnfeLQBf9MT5_f3LxkcGj3ZmG69QdopTyqbSuvYEYJzCL0izFiPtQS5k4dieMs4uVvpY5h3hv1DvVgHySmPn5W3730z5MtGqEaoJNDjIxQYlVBqti423SuUtG-wF4H_lVY7FSH7xyJ6gbDuZQ1u6hSsLyYdXkxyTKFD_wFeKtcK-dYqisEVeMwPES8XNBWuvQ&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/merelbeke?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBMzIoYf4O0iwtvIiwZ5fdMIw8Q7yjGn9ODG4tuHo_iRmoLk2RGV-ywK2vDX0dNF-iEgnk_z_c3Sy6GO9kGJBivLxXKWcWq6IzY7TMvo14-d2ZeQJ5Ga5ciQ3dVhcPgbXNlWH_HWbItjdrly0pKQmtk7NnfeLQBf9MT5_f3LxkcGj3ZmG69QdopTyqbSuvYEYJzCL0izFiPtQS5k4dieMs4uVvpY5h3hv1DvVgHySmPn5W3730z5MtGqEaoJNDjIxQYlVBqti423SuUtG-wF4H_lVY7FSH7xyJ6gbDuZQ1u6hSsLyYdXkxyTKFD_wFeKtcK-dYqisEVeMwPES8XNBWuvQ&__tn__=%2ANKH-R
https://bit.ly/3bw5Gvk?fbclid=IwAR1JEL-ezhBA5w4sLHxTprTllapbe4ErW2c8EOkNbzsN4iqURuvYloUeglI


18 mei 2020 bij. Volgende vergadering wordt de samenstelling van het bestuur kenbaar gemaakt.  
Ideeën voor de te volgen procedure zijn welkom via email. 

    

Denkpiste i.v.m. 
communicatie met 
Kwenenbossers 

Telefoon met contactambtenaar Michiel Ouvry die vraagt na te denken over de manier waarop 
we in onze wijk de vinger aan de pols kunnen houden in tijden waar ontmoetingen onmogelijk 
zijn en open bewonersvergaderingen (vermoedelijk) moeilijk of niet kunnen georganiseerd 
worden. Mogelijke ideeën:  

● De gemeente betaalt en beheert een platform waar alle bewonersplatformen een deeltje 
van krijgen. De bewoners zouden dan input kunnen geven over zaken die ze belangrijk 
vinden. Er zouden dan bijv. Chatrooms zijn. De gemeente wil dit beheren maar de vraag 
is of dat voor hen haalbaar zal blijven in post-coronatijden. Nadeel: niet iedereen wordt 
zo bereikt en we riskeren bashing.  

● We gaan zelf aan de slag met Survey Monkey waarmee we een online bevraging 
maken en aan de bewoners vragen die in te vullen. We kunnen dit beperken in aantal 
vragen. Om iedereen te bereiken zouden we niet enkel via mail en sociale media de 
vragen kunnen verspreiden, maar ook flyeren. Op zo’n flyer vermelden we een 
telefoonnummer en wie belt kan een gedrukt exemplaar ontvangen.  

● Als we zo’n bevraging zouden doen, dan kan dat onze open bewonersvergadering 
vervangen. We zijn immers verplicht elk jaar zo’n vergadering te organiseren.  

● Eigen ideeën?  
 
Feedback vragen aan gemeente ivm evaluatie BPF - samenkomen met andere BPF om te 
vragen dat gemeente reageert op vragen - stavaza vragen wordt later aangevuld.  

Freeken 15 min 

    

Info vanuit de 
gemeente 

● Michiel maakt een lijst op met zaken waar nog geen antwoord op kwam. Die zullen nu 
verder bekeken worden.  

● De overeenkomst tussen de gemeente en de bewonersplatforms komt eerstdaags op de 
gemeenteraad. Omwille van COVID-maatregelen was dit nog niet gebeurd. Dit betekent 
o.a. dat de termijn van 6 weken die beide partijen hebben om een antwoord te 
formuleren op een vraag van de andere partij, dan ingaat.  

● Er zal in de toekomst op het college een wekelijkse check up zijn van openstaande 
vragen. Hierdoor zou ook de communicatie vlotter moeten verlopen.  

Freeken 5 min.  

    



Varia ● Opening nieuwe cultuurhuis wordt uitgesteld naar februari 2021. Onze geplande 
vergadering van 15/9 kan bijgevolg niet in het nieuwe cultuurhuis doorgaan. We 
proberen zo lang mogelijk in het Groenendal te vergaderen. Na overleg met Masha 
komen we tot volgende vergaderdata en -locaties voor de rest van 2020. 

○ maandag 15 juni: Groenendal, kleine zaal 
○ dinsdag 15 september: Groenendal, kleine zaal 
○ dinsdag 14 oktober: Groenendal 
○ donderdag 12 november: Groenendal, kleine zaal 
○ maandag 14 december: Groenendal, kleine zaal 

Bart  

    

Leden informatie ● Erwin: verlaat het bewonersplatform en legde omstandig zijn argumenten uit. We 
danken hem van harte voor zijn inzet en medewerking en blijven hem op de hoogte 
houden van onze activiteiten.  

● Eric: is wat ontgoocheld over het gebrek aan opvolging van onze vragen door de 
gemeente. Hij blijft lid maar zal omwille van andere activiteiten niet op alle 
vergaderingen kunnen aanwezig zijn. 

  

    

Datum en plaats 
volgende vergadering 

De volgende vergadering (maandag 18 mei) wordt afgelast. We vergaderen opnieuw op 
maandag 15 juni in de kleine zaal van het Groenendal. 

  

 


