Verslag vergadering bewonersplatform Kwenenbos 12/11/2020
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: Bart, Freeken, Martine, Ronny, Eric, Willy
Verontschuldigd: Dirk
Afwezig: Filip, Roger, Danny.

Onderwerp

Detail

Overlopen verslag
vorige vergadering
van 13/10

Geen opmerkingen

Opvolging van het
verslag

●
●

●

Wie

Het is geen probleem dat we dit jaar uitzonderlijk geen open bewonersvergadering
organiseren. Via MIchiel werd dit bevestigd door schepen Lachaert.
Onze brieven werden doorgegeven, enerzijds aan de dienst infrastructuur en anderzijds
de dienst afvalbeheer. Michiel hoopt ons tegen uiterlijk 30/11 een antwoord te kunnen
bezorgen.
Met Masha kwamen we volgende data en locaties overeen om te vergaderen - voor
zover dit fysiek kan:
di 12/1: gc ’t Groenendal – kleine zaal
wo 17/2: cultuurhuis – atelier 2 (nieuwe cultuurhuis)
do 18/3: cultuurhuis – atelier 2
ma 12/4: cultuurhuis – atelier 2
di 18/5: cultuurhuis – atelier 2
wo 16/6: cultuurhuis – atelier 2

Duur
5 min

5 min

Iedereen kan zich vinden in het feit dat we naar het cultuurhuis gaan ipv naar de school.

Financieel verslag

Stand van de rekening: 1982,02 €
De inkomsten van de wandeling zijn inbegrepen; de uitgaven ook uitgezonderd de uitgaven voor
de gidsen (5 x 50€ = 250€) waarvoor we nog op een factuur verwachten.

Actieve werkgroepen
Wandeling 25/10

RUP Spookhof

Varia

●
●
●

Kort verslag: positieve reacties, organisatorisch goed verlopen, 78 deelnemers,
Felicitaties voor Natuurpunt zijn doorgestuurd.
Evaluatie inschrijvingsplatform: goed verlopen, kan in de toekomst zeker nog gebruikt
worden voor andere activiteiten.

Willy ontving een antwoord van Jan Van Damme - Momenteel verwerkt Veneco de vele adviezen
en bezwaren die zijn binnengekomen. De volgende maanden wordt dan per gebied bekeken hoe
daarmee wordt omgegaan en wat de specifieke voorschriften zullen zijn per gebied. Het kan dus
nog wel enkele maanden duren eer we hierover nieuwe info ontvangen (gezien de vele
verschillende gebieden), maar de gemeente houdt Willy hier zeker van op de hoogte.
Vanuit BWP sturen we een mail naar Jan Van Damme met de vraag om ook op de hoogte te
worden gehouden zoals we gevraagd hadden in de begeleidende brief bij de brieven van de
werkgroep RUP.

●

●

●

Ontslag Manu
○ Website wordt aangepast
○ We versturen een antwoord - Willy en Freeken zetten de inhoud samen
Nieuwjaarskaartje? We proberen de week voor Kerstmis het kaartje te bezorgen. Bart
voorziet stratenlijst.We bedelen tussen 18 en 23 december. De lijst voor de bedeling
staat online. We plannen tegen de volgende vergadering de bundeltjes klaar te hebben.
Lijst met telefoonnummers van alle actieve leden opmaken/nakijken: worden
doorgemaild.

Willy

40 sec

Datum en plaats
volgende
vergadering

De volgende vergadering vindt plaats op maandag 14 december om 20u online of in de kleine
zaal van ‘t Groenendal.

