Verslag vergadering bewonersplatform Kwenenbos 15/09/2020
Omwille van de COVID-19 maatregelen kunnen we met maximaal 21 personen (zittend) samenkomen in de Kleine zaal van het Groenendal.
Bij binnenkomst - met mondmasker - kiest iedereen onmiddellijk een plaats. Slechts 1 persoon mag tijdens de vergadering rondwandelen om
drank te bedelen. Verder wordt extra verlucht, gebruiken we handgel en bewaren steeds afstand om elkaar te beschermen.
●
●

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

Onderwerp

Detail

Wie

Duur

Bart

5 min

Bart

5 min

Stand rekening 1909,92€ - de laatste 6 maand geen significante uitgaven meer.

Willy

5 min

Stand van zaken i.v.m. de raadpleging van de bewoners.
5-tal personen zijn samengekomen om een inbreng op te stellen. Tot 13 september konden

Willy

10 min.

Overlopen verslag
vorige vergadering
van 16/06/2020

Opvolging van het
verslag

●
●

Financieel verslag

Bevraging? Op de vorige vergadering waren onvoldoende deelnemers om dit zinvol te
behandelen. - We stellen dit opnieuw uit om dezelfde reden.
Brief Sint-Elooiskapel: we ontvingen voorlopig nog geen antwoord op onze brief in
verband met de Sint-Elooiskapel. Wel hebben we vastgesteld dat inmiddels een 2de
vuilbak geplaatst werd. -> we sturen Michiel een herinnering

Actieve werkgroepen

RUP Spookhof

opmerkingen doorgegeven worden aan de gemeente. Er werd een inleidende brief opgesteld
voor de buurtbewoners over hetgene de gemeente heeft voorgesteld en op 17 juli uitgedeeld in
de betrokken wijk - in totaal ongeveer 66 huizen. Na eerste reacties werd een aangepaste brief
verdeeld. Op 28 augustus en donderdag 10 september werden brieven gebundeld afgegeven
aan de gemeente.
Het bewonersplatform stuurde een begeleidende brief met de vraag om geïnformeerd te worden
over de verdere gang van zaken.

Mobiliteit

Danny en Freeken volgden het webinar van Anders Mobiel.

Danny

10 min.

Willy

10 min.

De presentatie van Anders Mobiel en een krantje kunnen gevonden worden op deze plaats:
https://drive.google.com/drive/folders/1QjPDr_zqP0RLRFVQEsyW9xJrziwqcQbK?usp=sharing
Bewonersplatformen kunnen voorstellen doen. Binnen Kwenenbos is Sallemeulekouter
subjectief een gevaarlijk punt. Is het nuttig de werkgroep mobiliteit - uitgebreid met andere
mensen - opnieuw regelmatiger te laten samenkomen? Dit lijkt ons nuttig. Hieruit kunnen
voorstellen gedaan worden en ideeën doorgegeven worden aan Anders Mobiel.

Wandeling
25 oktober 2020

Stand van zaken:
Natuurpunt stelt voor om deelnemers te laten wandelen in groepen van ten hoogste 20
personen. We plannen te werken met een inschrijvingssysteem waarin we tijdsloten voorzien.
Per tijdslot kunnen maximaal 20 personen vertrekken. Tenzij tegen dan expliciet wordt
toegelaten, voorzien we geen drank of versnapering bij aankomst. Onderweg dienen de
verschillende groepen voldoende afstand te houden van elkaar. De gidsen van Natuurpunt staan
verspreid langs het traject opgesteld en geven telkens dezelfde uitleg aan de voorbijkomende
groepen die dan een korte pauze nemen.
●
●
●
●

reactie van Natuurpunt? Willy heeft gevraagd of het mogelijk is de groepen om de 20
minuten te laten starten in plaats van om de 30.
Inschrijven via Eventalix.
Aanvraag van het evenement werd verzonden naar de gemeente. Voorlopig geen
reactie. We vragen na bij Michiel.
Ronny reserveerde het zaaltje. Bij slecht weer kunnen we het onthaal daar doen, maar
we zullen een 1-richting systeem moeten voorzien.

Varia

Datum en plaats
volgende
vergadering

●

Uitnodigingen ronddragen een 2-tal weken op voorhand: 9-11 oktober. We geven in druk
begin oktober. We werken met de traditionele kleuren op de flyer. Ook voor de gidsen
van Natuurpunt zouden we een visueel element moeten voorzien (logo Natuurpunt?).

●
●

De petanque in Spookhof is opgestart op 13 juli - 6 à 8 mensen
Petanque aan de Linde was ook actief en kende succes

De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 14 oktober in het Groenendal.

