
Verslag vergadering bewonersplatform Kwenenbos 17/02/2021 
● Aanwezig: Martine, Freeken, Danny, Bart, Eric, Ronny, Willy 
● Verontschuldigd: Roger 
● Afwezig: Dirk, Filip 

 

Onderwerp Detail Wie Duur 

Overlopen verslag 
vorige vergadering 
van 12/01/2021 

  5 min 

    

Opvolging van het 
verslag 

● Werken Sallemeulekouter: na een korte consultatie van de leden van BPF stuurden we 
een mail naar de verantwoordelijke voor de werken. We ontvingen dit antwoord:  

Wij hebben uw vragen goed ontvangen, waarvoor dank, en deze intern verder afgetoetst. 
  
De huidige asfaltlaag zal volledig afgefreesd worden waarboven een dubbele laag asfalt zal gegoten 
worden, in deze zonder wapeningsnet. 
  
Onze dienst is op de hoogte van het feit dat zware bussen de Sallemeulekouter gebruiken en bijgevolg 
soms moeilijkheden hebben om elkaar te kruisen in deze bocht. Het traject van de Sallemeulekouter zal 
niet geprofileerd worden waardoor de bocht dezelfde afrondingen zal hebben. We hebben op de locatie 
van de bocht weinig mogelijkheden om de as van de weg te verschuiven. De plaats waar de autocar zich 
parkeert is een deel van de verharde berm, daar mag geparkeerd worden. Echter wil ik in het kader van 
de veiligheid uw vraag doorgeven aan mijn collega’s van de dienst Mobiliteit. 
  
Inzake nutsleidingen zullen er geen veranderingen plaatsvinden. 
  
De aanleg van een voet- en/of fietspad zal niet bij deze heraanleg plaatsvinden. Uw voorstel voor een 
fietssuggestiestrook zal ik ook intern opnemen met mijn collega’s van dienst Mobiliteit. 
  
Hopend u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
  

Freeken 10 min 



  
@mobiliteit 
  
Kunnen jullie de vraag aangaande de parkeerplaats en de fietssuggestiestroken even bekijken? 
Eventueel te bespreken in een volgend mobiliteitsoverleg. 
  

We zijn dankbaar voor de samenwerking met het diensthoofd. Langs de andere kant, 
merken we aan de hand van dit dossier dat het belangrijk is om voor de aanbesteding 
reeds onze zorgen kenbaar te maken. Eenmaal het dossier gegund is, liggen de 
budgetten vast en zijn er geen kansen meer om aanpassingen te vragen.  
 

● Freeken stelde een bericht naar Michiel op ivm niet-medische hulp bij de 
vaccinatiecampagne. Intussen kunnen vrijwilligers zich aanmelden via  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3TBBsAa-6XJfIVA0gY-Z1oy0cuQUq4vLhS
ntuZ9iLnRYVAw/viewform 

● De zoom-sessie over de vervoerregio Gent ging door op donderdag 11/2 met schepen 
Luc Van Huffel. De neerslag hiervan wordt meegestuurd met het verslag van de 
vergadering.  

● Antwoord van Michiel op brief ivm Groenendal:  
 

Het college heeft zich op 8 februari gebogen over de toekomst van GC ’ T Groenendal en dit 

(o.a.) op basis van de input en mogelijke scenario’s die door verschillende actoren de 

voorbije maanden en jaren werden aangeleverd. Gezien het feit dat er nieuwe kwalitatieve 

verenigingsruimte werd gecreëerd in Cultuurhuis Merelbeke en er binnen afzienbare tijd ook 

een nieuw ontmoetingscentrum wordt gerealiseerd in de kerk van Schelderode is er geen 

dwingende noodzaak voor het bestuur om ook nog verder GC ’t Groenendal 

te exploiteren. Er werd dus beslist om het gebouw in de nabije toekomst te vervreemden. 

Op korte termijn zal een schattingsverslag worden opgemaakt en zullen de nodige stappen 

worden gezet om GC ’ t Groenendal van de hand te doen.’ 
 

    

Financieel verslag  Stand van de rekening: 3548,93€ 
Subsidieaanvraag: werd verzonden op 31/1- werkingstoelage 2021 (1600€)  is reeds 
binnengekomen op 9/2. Het bedrag is hetzelfde als vorig jaar. 

Willy 5 min 

    

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3TBBsAa-6XJfIVA0gY-Z1oy0cuQUq4vLhSntuZ9iLnRYVAw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3TBBsAa-6XJfIVA0gY-Z1oy0cuQUq4vLhSntuZ9iLnRYVAw/viewform


Actieve werkgroepen    

    

Verkaveling Notelaar ● Brief werd bedeeld in de bussen van de Notelaarstraat, het Berkenhof, deel 
Bergbosstraat en deel Bergwegel.  

● Uit de reacties die we tot nog toe ontvingen, blijkt een grote bezorgdheid om de 
verkeersveiligheid in de straat, los van de verkaveling.  

● Ronny kreeg reacties uit de Bergbosstraat en zal deze mensen contacteren om met Bart 
en Freeken een gesprek te voeren.  

Bart 10 min.  

    

Trage wegen ● We ontvingen het verslag en de presentatie van de vergadering trage wegen van de 
gemeente van 30/11/2020. Dankzij Martine werden we hierover reeds op de vergadering 
van december geïnformeerd. 

  

    

Fietstocht De plannen van Roger zijn al concreet uitgewerkt. Willy licht ze toe. 
Eric maakt een afspraak met Roger om met 4 buiten te overleggen. Dit overleg zal gebeuren op 
maandag 22/2 om 16u aan de kerk. Aanwezigen: Roger, Eric, Willy en Freeken.  

Willy 10 min.  

    

Varia ● We lezen in het infomagazine van februari 2021:  

 
We sturen een brief naar de gemeente met de vraag om het bewonersplatform tijdig te 
betrekken bij de planning van de werken. 

Bart 10 min.  



 

    

Datum en plaats 
volgende 
vergadering 

De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 18/3 in het cultuurhuis – atelier 2. Op 
deze vergadering komt Maarten langs - onder voorbehoud van de corona-maatregelen. 
Graag iedereen op post indien we fysiek mogen samenkomen. 
 

● ma 12/4: cultuurhuis – atelier 2 
● di 18/5: cultuurhuis – atelier 2 
● wo 16/6: cultuurhuis – atelier 2 

  


