Verslag vergadering bewonersplatform Kwenenbos 13/10/2020
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: Bart, Freeken, Willy, Danny, Roger, Eric
Verontschuldigd: Ronny, Martine
Afwezig: Filip, Dirk, Manu

Onderwerp

Detail

Overlopen verslag
vorige vergadering
van 15/09/2020

Opvolging van het
verslag

Financieel verslag

●

Wie

Duur

Bart

5 min

Bevraging? Op de vorige vergadering waren onvoldoende deelnemers om dit zinvol te
behandelen. -> We stellen dit uit naar een volgende vergadering en maken dit onderdeel
van het bezinnen over onze rol en toekomstige activiteiten.

5 min

Stand op 13/10 : 1891,57€ - dit bevat reeds enkele inkomende betalingen voor de wandeling.

Willy

Is er nog extra informatie? Voorlopig niet
Willy stuurde een mail naar Jan Van Damme maar wacht nog op antwoord.

Willy

Actieve werkgroepen

RUP Spookhof

35 sec

Mobiliteit

We maken dit eveneens onderdeel van de vergadering waarop we onze volgende activiteiten
bespreken. Dit kan bijvoorbeeld een onderdeel worden van een nieuwe bevraging.

Freeken

Wandeling
25 oktober 2020

Overzicht inschrijvingen: reeds 11 groepjes schreven in, komt overeen met 22 personen. Roger
kreeg ook nog een aantal inschrijvingen en zal die zo vlug mogelijk doorgeven aan Willy om te
registreren.
Organisatie:
- Ontvangst: aan de kerk buiten, Bart en Freeken nemen het onthaal op zich.
- Pijltjes voor parcours: Roger hangt pijltjes op zondagmorgen en haalt ze weg na de
wandeling
- Er worden geen hapjes of drank of een aandenken gegeven omwille van de
coronamaatregelen.
- Freeken en Willy brengen enkele mondmaskers mee als reserve.
- We voorzien handgel bij de start. Freeken haalt bij apotheker.
- Bart en Freeken zorgen voor de aanduiding van de looprichting
- Spandoeken BPF voorzien
- Startinstructies (afdrukken):
- Afstand houden (per contactgroep - geen contactgroepen mixen - ook niet binnen
de groep van 25)
- Mondmasker verplicht
- Verzamelen rond de gids op voldoende afstand van de gids en de andere
contactgroepen
- Geen andere groepen (van 25) inhalen
- Indien de vorige groep nog bij de gids staat, op voldoende afstand wachten tot de
vorige groep verder wandelt.
- Afval bijhouden
- We komen samen om 12u30 aan de kerk.
- Wie stapt wanneer mee:
- 13u00:
- 13u30: Roger
- 14u00: Danny
- 14u30: Martine
- 15u00: Willy

Willy

Varia

-

Datum en plaats
volgende
vergadering

Open bewonersvergadering dit jaar organiseren is lastig. We melden dit aan de
gemeente.
Mail van Karen Neyens ivm nieuwe werkgroep trage wegen. Roger vertegenwoordigt het
bewonersplatform op 30 november. We verwittigen de gemeente.
Petanque: bij de Linde werd opnieuw begonnen - ‘t Spookhof heeft 1 keer niet gespeeld
owv het weer. In de toekomst misschien al vroeger starten owv de duisternis
Vergaderkalender 2021: We houden vast aan afwisselende dagen in de 3de week. We
vragen de mogelijkheden van onze voorkeursdata na aan Masha.
Afwezigen: we nemen contact op en vragen wat de plannen zijn
Tulpenhof: goten worden niet uitgekuist met een veegmachine en het ligt er vuil en
slordig - er kwam geen reactie op de meldingskaart - we geven dit door
Inrit Hundelgemsesteenweg - Sallemeulekouter ligt er weer niet goed bij. Best oplossen
voor de winter. We sturen een brief.

De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 12 november om 20u in het Groenendal.

Freeken

