
Verslag vergadering bewonersplatform Kwenenbos 12/04/2021
● Aanwezig: Freeken, Willy, Danny, Bart, Eric, Martine
● Verontschuldigd: Roger, Filip, Dirk.

Onderwerp Detail Wie Duur

Overlopen verslag
vorige vergadering
van 18/03/2021

5 min

Opvolging van het
verslag

● Data en locatie volgende vergaderingen: zie onderaan Bart 2 min

Financieel verslag Stand van de rekening: 3543,93€ Willy 35 sec

Leden BPF We zijn op zoek naar een nieuwe secretaris: Martine is bereid die rol op te nemen van zodra we
opnieuw fysiek mogen vergaderen.
Willy kijkt na welke formaliteiten nog moeten vervuld worden. .

We gaan op zoek naar nieuwe leden (melding via Facebook, vrijwilligersplatform)

Bart

Actieve werkgroepen

Open
bewonersvergadering

Voorstellen data: 18, 19, 25 of 26 november (telkens do- of vr-avond)
Kerk wordt omgebouwd tot polyvalente ruimte (100 tot 150 stoelen)met groot scherm voor
projectie. Dit lijkt ons een opportuniteit.

Freeken



Schepen Luc Van Huffel gaat akkoord om aanwezig te zijn. We kiezen voor 19 november en
houden 26 november als reservedatum.  We gaan verder aan de slag om mensen te
contacteren (o.a. medewerkers gemeente,  fietsersbond, ...)

Fietstocht Stand van zaken
● Plan klaar - teksten opgesteld voor website en formulieren (aanpassing: uitlopers naar

Schelderode, Munte en Bottelare)
● Bakjes klaar: plaatsing op 1 en 2 juli (4 mensen)
● Welke geschenkbonnen voor de prijzen? Voorstel 3 eerste per tocht (75, 50, 25 euro)
● Waar bloemen aankopen? We wachten tot na de activiteit om het aantal deelnemers te

kennen. Voorkeur voor Joos (Kwenenbos)  of Horta, Hundelgemsesteenweg; De Munter,
Groenstraat)

● Het is niet te vermijden dat mensen meerdere keren deelnemen:
● Roger stelt voor om aantal formulieren al op voorhand te bezorgen.
● Opschriften op de kasten: Roger zal vermelden waar de ingevulde formulieren en de

lege moeten komen.
● Roger denkt voor zijn onkosten aan 10€ per beeld, 22 beelden. Hij zal aan Willy enkele

verantwoordingsstukken bezorgen voor de boekhouding.
● Tekst in bakjes: (10 cm hoog, breedte fruitbakje) QR code & URL (onderaan),

(bovenaan) Bewonersplatform Kwenenbos - Roger zal ze op de bakjes hangen. Bart
zorgt voor een voorbeeld en stuurt het naar Eric.

● Bart zorgt voor een link naar Routeyou en naar GPX op onze website.
● We vermelden ook dat we actieve leden zoeken, zowel op website als op het

inlichtingenblad
● We delen de flyers uit in juni. Freeken maakt een ontwerp en mailt door naar iedereen.

We opteren voor een dubbel blaadje (bv. gevouwen A4) waarop we achteraan ook al de
open bewonersvergadering vermelden. We zullen ook vermelden dat we actieve leden
zoeken.

Eric

Nieuws uit de
gemeente

● Gemeenteraadscommissie mobiliteit: nieuw parkeerregime Bart



● Voorstelling renovatie tramstelplaats, zie ook
https://www.merelbeke.be/nieuws/presentatie-tramstelplaats

Verkaveling Notelaar ● We startten informeel overleg met stedenbouw Merelbeke.
● We verwachten ook nog verder overleg te hebben met Brummo.

Bart

Varia ● Vlaamse vereniging dorpsbelangen: Bart

https://www.merelbeke.be/nieuws/presentatie-tramstelplaats


○ Vraagt ervaringen met bewonersbevragingen ifv RUP: Willy maakt een korte
beschrijving van de werkwijze met WUG03 om naar Maarten te sturen.

○ Op de apero of de thee bij VVDB
■ *‘aperitieven met Maarten’ : maandag 26 april, zaterdag 8 mei,

maandag 10 mei en dinsdag 18 mei van 11.00 u. tot 12.00 u.
■ * ‘op de thee bij Agnes’ : woensdag 28 april, vrijdag 7 mei, woensdag 12

mei en woensdag 19 mei van 15.00 u. tot 16.00 u.
○ zaterdag 29 mei vanaf 10.00 u. digitale Algemene Vergadering
○ zaterdag 16 oktober inspiratiedag in Mechelen

Datum en plaats
volgende vergadering

De volgende vergadering vindt plaats op volgende data en indien fysiek toegelaten op vermelde
locatie.

● di 18/5: cultuurhuis – atelier 2
● wo 16/6: cultuurhuis – atelier 2
● wo 15/9: zaaltje Sint Henricuskerk
● ma 18/10: cultuurhuis - atelier 1
● di 16/11: cultuurhuis - atelier 2
● wo 15/12: cultuurhuis - atelier 2

https://www.dorpsbelangen.be/?p=7346

