Verslag vergadering bewonersplatform Kwenenbos 14/12/2020
●
●
●

Aanwezig: Danny, Martine, Willy, Bart, Freeken
Verontschuldigd: Ronny, Eric
Afwezig: Filip, Dirk

Onderwerp

Detail

Wie

Duur

Overlopen verslag
vorige vergadering
van 12/11

Afspreken verdeling nieuwjaarskaart door Freeken. Woensdagvoormiddag wordt de kaart
bezorgd.
We bedelen tussen 18 en 23 december 2020.

Freeken

5 min

Freeken

5 min

Stand van de rekening: 1667,93€. Alles zou betaald zijn. Belangrijke uitgaven zijn niet kunnen
doorgaan waardoor er meer geld staat op de rekening dan vorig jaar rond dezelfde tijd.

Willy

5 min

Groenendal

Wat zijn de verdere plannen van de gemeente met het Groenendal? We schrijven een brief en
delen onze vrees voor verloedering en leegstand mee.

Bart

5 min

Trage wegen

Verslag online bespreking van 30 november

Martine

15 min

Opvolging van het
verslag

●
●
●

Financieel verslag

Bedeling nieuwjaarskaart: ook in bussen buiten Kwenenbos posten (bijv. Schepen
Lachaert, college, Michiel, …)
Kaartjes opsturen naar: andere BPF, Dorpsbelangen, …
Freeken koopt postzegels

Actieve werkgroepen

Digitale vergadering werkgroep trage wegen op 30.11.2020

Aanwezig : Schepen Luc Van Huffel, Karen Neyens, Jan Van Damme, en iemand van elke deelgemeente.
Beheer trage wegen :
Alle wegen werden geïnventariseerd en in kaart gebracht.
Kan online bekeken worden : www.merelbeke.be/wonen-en-mobiliteit/mobiliteit/trage-wegen.
Onderhoud gebeurt door de dienst Groenbeheer.
Deze winter wordt onderhoud gedaan aan verschillende wegen, voor Kwenenbos is dit de
Crombruggewegel.
Merelbeke dorp :
Ook de Dijsegemwegel krijgt een onderhoud en rondom het Cultuurhuis wordt meer groen voorzien. (Park
met een trage weg met ook een doorsteek naar de Dr.De Gruyterstraat). Zo wordt een doorsteek gevormd
tussen de Molenhoek en de Tramstelplaats.
De Tramstelplaats wordt opgewaardeerd tot een publieke groene ruimte.
In de Pastorijtuin wordt het pad ook onderhouden en aan de kant van de Bib. zal men de muur
doorbreken, zodat er langs daar ook een doorgang is.
Er wordt gewerkt aan een oplossing voor de fietsers zodat die de gevaarlijke situatie op het dorp kunnen
vermijden, dit dus vanaf de Molenhoek tot aan de rotonde op het dorp, aan beide kanten van de
Hundelgemse steenweg. Zonder plannetje is het moeilijk om alle straten te herhalen maar dat wordt later
via het gemeentelijk tijdschrift meegedeeld. Er zal gebruik gemaakt worden van bestaande rustige straten
en deels ook de trage wegen.
Het stuk van de Kerkstraat vanaf de Sportstraat tot de Kerk wordt eenrichtingsverkeer èn fietsstraat. Ook
de Sportstraat wil men fietsstraat maken.
Fietssnelweg Flora
Deze loopt over de Verbrande Heiwegel, helaas nog niet tot het einde wegens een eigendomskwestie,
maar daar wordt aan gewerkt.

Omdat hierdoor de wandelmogelijkheden gehinderd worden zal men evenwijdig met de fietssnelweg een
nieuw wandelpad aanleggen.
Aan de gang zijnde werken
In de deelgemeenten Flora, Melsen, Munte en Schelderode wordt gewerkt aan verschillende uitbreidingen
en/of aanpassingen waardoor de paden beter op elkaar zullen aansluiten. Ook hier moeilijk te herhalen
zonder plannetje.
Soms worden wegen afgesloten door eigenaars omdat ook fietsers en mountainbikers gebruik maken van
de trage wegen. Er wordt over nagedacht om in verband hiermee bordjes te plaatsen zodat men kan zien
waar het al dan niet toegelaten is om te fietsen.
Op mijn vraag hoe het ervoor staat met het pad langs het Crombrugge domein heeft men geantwoord :
het staat nog altijd op de lijst maar is geen prioriteit. Volgens Jan heeft men gekozen voor Quick-Wins.
Varia
Het BPF Schelderode heeft gevraagd naar een doorsteek naar Zevergem. Dit is in gang gezet maar zonder
meer toelichting.
Er is ook gevraagd naar meer zitbanken en vuilnisbakken langs de wandelpaden.
Eventuele vragen en opmerkingen kunnen doorgestuurd worden naar p
 ubliekeruimte@merelbeke.be.

Varia

●

●

●

Maarten Lippens van Dorspbelangen komt langs om ons te helpen herbronnen. De juiste
datum is nog niet bepaald. We wachten tot we opnieuw fysiek kunnen vergaderen. De
data waarop de komende vergaderingen gepland zijn, kunnen nog voor Maarten.
We ontvingen een antwoord van de gemeente op onze brief over de netheid van het
Tulpenhof. Inmiddels zijn de medewerkers van de gemeente langs geweest en wordt het
vegen van de straat opgenomen in de planning van de externe veegfirma.
We ontvingen een eerste antwoord op onze mail ivm het wegdek van de

Sallemeulekouter. Heraanleg wegdek Sallemeulekouter is gepland in het voorjaar van 2021.

Meer praktische informatie volgt. De werken zijn deze week aanbesteed en worden binnenkort
gegund. Daarna kunnen we samenzitten met de aannemer en bewonersplatform om de
concrete planning en uitvoering te bespreken.”

●

Datum en plaats
volgende
vergadering

Tegen de volgende vergadering verzamelen we voorstellen voor activiteiten volgend jaar.

De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 12/1/2021 (ook online vermits de
maatregelen van de gemeente verlengd zijn t.e.m. 15/1/2021).
Latere vergaderdata tot de zomer van 2021:
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

