
Verslag vergadering bewonersplatform Kwenenbos 18/03/2021
● Aanwezig: Bart, Martine, Danny, Willy, Freeken, Eric, Ronny, Dirk
● Verontschuldigd: Roger, Filip

Onderwerp Detail Wie Duur

Overlopen verslag
vorige vergadering
van 17/02/2021

Er staat een fout in het vorige verslag: De toelage van de gemeente bedraagt 1980€ ipv 1600€
die vermeld werd

5 min

Opvolging van het
verslag

● Verslag voorzittersoverleg 2021-03-01
○ Werken Sallemeulekouter: gaan van start in het voorjaar

Werken voetpad Sint-Elooistraat: gepland in het najaar →rekening gehouden met
resultaten enquête

○ Participatietool: 48 van de 323 punten uit het meerjarenplan komen in
aanmerking voor participatie

○ Wijkbudget: 1 ‘proefproject’ waarschijnlijk in Flora
○ Wens om bewonersplatform Centrum te starten -> namen van geïnteresseerden

mogen doorgegeven worden.

Freeken 15 min

Financieel verslag Stand van de rekening: 3546,43€ Willy 35 sec

Actieve werkgroepen

Wandel- en
fietszoektocht

- Stand van zaken
- 3 - 25 juli
- Dank aan Roger: concept, routes, keramiek thema Breugel
- Aan de kerk komen bakjes met formulieren (routeplan, uitleg, vraag en antwoord)

Eric
Freeken

15 min



en een vergrendelde brievenbus voor de ingevulde antwoorden
- Beurtrol op te stellen voor leegmaken brievenbus door vrijwilligers
- Keramiek kunstwerken worden met link naar de beschrijving van de zoektocht op

privéterrein aangebracht. 22 stops op grote tocht (eerste 8 gemeenschappelijk
grote/kleine tocht) - kleine tocht ong 13 vragen.

- Plan is klaar maar mogelijk nog te verduidelijken
- Onderweg worden ook pijltjes geplaatst
- Plaatsing kunstwerken op 1+2 juli door Roger, Eric, Willy, Dirk
- 3 tot 10 eerste prijzen in dalende waarde (bv. waardebonnen middenstand

Merelbeke) te voorzien voor beste antwoorden + evt een bloemetje voor alle
Merelbeekse deelnemers; achteraf te bekijken wat kan op basis van aantal
deelnemers

- Mogelijke waarden voor de cadeaubonnen van de gemeente: €10, €25, €50
- Aanvragen in orde - op onze formulieren geldigheid van Corona-maatregelen

benadrukken.
- Geven we een geschenkje aan wie een kunstwerk in zijn tuin plaatste?

- Extra publiciteit in 't Fonteintje en Wetthra vinden we niet wenselijk. De vrij hoge kost
vinden we niet te verantwoorden binnen ons maatschappelijk doel dat vooral op
Kwenenbos gericht is. We kiezen ervoor om:

- Alternatief: affiches ook buiten Kwenenbos verspreiden en andere
bewonersplatformen vragen om initiatief te verspreiden. -> meer affiches laten
drukken (30 à 40).

- Informatie over tocht op website plaatsen -> URL + QR voorzien voor flyer,
affiche + info in bakjes

Bevraging
verkaveling

Analyse van de resultaten van de bevraging “Verkaveling Notelaarstraat”

Analyse.
We ontvingen 55 ingevulde antwoordformulieren waarvan 30 op papier en 25 digitaal.  Er werd
rekening gehouden met alle formulieren ingediend voor 1 maart 23u59.
83,6% van de respondenten gaan akkoord met de vraag om de toegang tot de verkaveling te
wijzigen, 16,4 % gaat niet akkoord.

De personen die akkoord gaan wonen in de Notelaarstraat, Bergwegel en Berkenhof. In die
laatste straat gaat 1 persoon niet akkoord, evenals alle respondenten uit de Bergbosstraat.

Freeken 15 min



Van de personen die akkoord gaan geven er 34 bedenkingen en/of aanvullingen om hun
mening te staven. Van de personen die niet akkoord gaat is dat 1 persoon. Van de groep
mensen die bedenkingen en /of aanvullingen meedeelden, geeft 74,5% aan dat deze
opmerkingen mogen meegenomen worden in verder overleg met de gemeente. 25,5% verkiest
dit niet te doen.
Van de 55 respondenten wensen 92,7% op de hoogte te blijven van de evolutie van dit dossier,
7,3 % wenst dat niet. We telden hier zowel de vraag naar info per mail als op papier in de bus
samen. Ook zou 50,9% van alle respondenten het dossier actief mee opvolgen, 49,1% wenst
dat niet te doen.

Volgende stappen

Het Bewonersplatform zal na de vergadering van 18 maart een mail sturen (of een papier in de
bus stoppen) om alle respondenten te bedanken voor hun input.
Van zodra het gele aanplakbiljet met de voorlopige omgevingsvergunning aangebracht is, zal
het Bewonersplatform dit melden aan alle respondenten die vroegen om het dossier actief mee
op te volgen. Vanuit het Bewonersplatform zullen enkele personen de aanvraag bekijken op het
gemeentehuis. Ze zullen hun bevindingen meedelen aan het Bewonersplatform die ze verder
zal communiceren met deze groep mensen.

Komende
vergaderingen BPF

Data vergaderingen vanaf september 2021 - Voorstellen (we eindigen in juni op een woensdag):
● Do 16/9
● Ma 18/10
● Di 16/11
● Wo 15/12

Bart contacteert Masha

Bart 10 min

Open
bewonersvergadering

Brainstorm over open bewonersvergadering
● Thema: mobiliteit
● Datum:  zo laat mogelijk in ‘t jaar omwille van Covid, bv. November
● Best een locatie binnen Kwenenbos :

Bart neemt contact op ivm kerk Kwenenbos - Alternatief: zaal school (Gito - turnzaal
Sint-Elooi - …)

Freeken werkt een voorlopig voorstel uit tegen de volgende vergadering.

Freeken 10 min



Bezinning Opnieuw uitgesteld tot we weer fysiek kunnen bijeenkomen. Maarten is op de hoogte. Bart 1 min

Varia ● Opvolgen “Telraam”: infomagazine mei of juni. Wordt volgende vergadering besproken.
● Ronny kondigt aan dat hij niet langer lid kan zijn van het bewonersplatform

Datum en plaats
volgende vergadering

De volgende vergaderingen vinden plaats op
● ma 12/4
● di 18/5
● wo 16/6

Indien fysiek toegelaten in het cultuurhuis – atelier 2 ; anders online.

https://telraam.net/

