
Verslag vergadering bewonersplatform Kwenenbos 12/01/2021 
● Aanwezig: Willy, Freeken, Bart, Danny, Martine, Eric 
● Verontschuldigd: Ronny  
● Afwezig: Filip, Dirk, Roger 

 

Onderwerp Detail Wie Duur 

Overlopen verslag 
vorige vergadering 
van 14/12/2020 

  5 min 

    

Opvolging van het 
verslag 

● Brief naar de gemeente ivm toekomstplannen Groenendal verzonden 
● Opmerkingen bij bedeling nieuwjaarskaartjes?  

○ Enkele zeer positieve reacties ontvangen tijdens de bedeling. 
● Maarten Lippens werd definitief uitgenodigd voor de vergadering van 18 maart. Bart en 

Freeken bereiden deze bijeenkomst voor met Maarten (via internet)  

 5 min 

    

Financieel verslag  Stand van de rekening: 1646.91€.  
Willy werkt tegen eind januari aan het jaarverslag om de subsidie aan te vragen. 

Willy 5 min 

    

Actieve werkgroepen    

    

Activiteiten komend 
jaar 

Ideeën voor 2021: 
● Zomerdrink buiten: tijdens kermis het 1ste weekend van juli?  
● Niet nog eens een wandeling (mensen doen niets anders meer) 
● Fietszoektocht: vergt wel veel voorbereidingswerk 
● Open-bewonersvergadering (evt. over thema mobiliteit) -> in het najaar plannen zodat dit 

  



overdekt kan doorgaan 
● Webinar openstreetmap gericht op Kwenenbos 

    

Infrastructuur Er komt een nieuwe verkaveling tussen de Bergbosstraat en de Notelaarstraat. In een eerste 
fase worden de straat (kant Notelaarstraat) en de nutsvoorzieningen aangelegd. Omwille van het 
feit dat de Notelaarstraat smal is en werfverkeer er gebruik van zal moeten maken, vragen we 
ons af of het wenselijk is met de gemeente in overleg te gaan i.v.m. te nemen maatregelen die 
de veiligheid van voetgangers en fietsers kunnen garanderen. Ook in verband met o.a. 
toegenomen verkeersdrukte eens alles af is. 

● Laten bekijken of een uitgang in de Bergbosstraat mogelijk is. 
● Denkpiste: we organiseren een bevraging in de buurt hoe de mensen hiertegenover 

staan. Ook de veiligheid tijdens & na de werken zal aan bod komen. De betrokken straten 
zijn Bergwegel tot kruispunt Kastanjestraat, Notelaarstraat, Berkenhof en aanliggend deel 
Bergbosstraat. 

  

    

Varia ● Freeken stelde een bericht naar Michiel op ivm niet-medische hulp bij 
vaccinatie-campagne. Intussen kunnen vrijwilligers zich aanmelden via 
https://www.helpdehelpers.be/. 

● We ontvingen een kaartje van de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen als reactie op het 
kaartje dat wij stuurden. Zie onderaan dit verslag voor foto’s. 

● Projectoproep Buurten op den Buiten. Graag ideeën bezorgen. Meer info via Buurten op 
den buiten | Koning Boudewijnstichting 

○ Idee: Bosbaden 
● Vraag verspreiden enquête De Avonturier -> we verspreiden de link via Facebook 
● Mail ivm vervoerregio Gent (seniorenraad Merelbeke) -> Danny en Freeken zijn bereid 

Zoom-sessie te volgen. Freeken volgt verder op.  
● We vroegen de status van de werken aan de Sallemeulekouter na bij Michiel. 

  

    

Datum en plaats 
volgende 
vergadering 

De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 17/2/21, opnieuw online. 
 

● do 18/3: cultuurhuis – atelier 2 
● ma 12/4: cultuurhuis – atelier 2 

  

https://www.helpdehelpers.be/
https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Calls/2021/300197
https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Calls/2021/300197


 
 

● di 18/5: cultuurhuis – atelier 2 
● wo 16/6: cultuurhuis – atelier 2 

 



 

  


