
Verslag vergadering bewonersplatform Kwenenbos 18/05/2021
● Aanwezig: Willy, Bart, Martine, Eric, Freeken, Bas Lories,  Horst Renes
● Verontschuldigd: Roger, Filip

Onderwerp Detail Wie Duur

Overlopen verslag
vorige vergadering
van 12 april 2021

5 min

Opvolging van het
verslag

● Martine nieuwe secretaris: welke formaliteiten moeten vervuld worden (Willy)?
○ Officieel doorgegeven aan de gemeente (Freeken); geen verdere stappen nodig
○ Bank wordt nagekeken tegen volgende keer (Willy)

Willy 5 min

Financieel verslag Stand van de rekening 3541,43€ Willy 5 min

Actieve werkgroepen

Wandel- en fietstocht
http://bit.ly/bpfbruegel

● Flyer: voorstel wordt goedgekeurd.
○ Drukwerk ok
○ Flyeren van do 24 tot zo 27 juni
○ Drukwerk bestellen voor 05/6
○ Het overzicht van de straten wordt tijdig doorgemaild.

● Schema taakverdeling wordt verder aangevuld.
● We kunnen de uitnodiging voor onze zoektocht verspreiden via Dorpsbelangen - bv via

website (nieuws van de leden) en nieuwsbrief begin van de maand (voorkeur begin juli?)

http://bit.ly/bpfbruegel


Open
bewonersvergadering
19/11/2021

● Schepen Van Huffel komt, kerk en zaaltje zijn gereserveerd
● Welke thema’s komen aan bod?

Mogelijke thema’s:

❖ luisteren:

➢ uitleg bij vervoerregio en aangepast aanbod De Lijn

➢ uitleg over verschillende soorten elektrische fietsen en andere vervoermiddelen (step,

speed pedelec, bakfietsen, enz.)

➢ uitleg over autodelen

➢ resultaten Anders Mobiel

❖ debatteren:

➢ hoe krijg je meer mensen uit hun auto?

➢ gevaarlijke kruispunten in Kwenenbos: mogelijke oplossingen om ze veiliger te maken

➢ zijn voetpaden overal nodig en nuttig?

➢ hoe maak je Kwenenbos fietsveiliger?

➢ nieuwe verkavelingen: aantal parkeerplaatsen per kavel? gemeenschappelijke

parkeerplaatsen voorzien?

● Wie nodigen we uit? We nemen contact op met Michiel met de vraag of ambtenaren met
expertise over bepaalde onderwerpen kunnen/mogen deelnemen.

● Wie helpt met de voorbereiding? Wordt later besproken van zodra we aan de praktische
zaken werken.

Freeken

Bezinning We stellen dit alvast uit tot september. Maarten is op de hoogte van onze vergaderdata na de
zomer.

Bart

Nieuws uit de
gemeente

● Telraam: in het infomagazine van mei verscheen de oproep om deel te nemen.
Inschrijven kan tot 6/6/21.

○ Website gemeente:
https://www.merelbeke.be/wonen-en-mobiliteit/mobiliteit/telraam

○ Schrijven we ons in als Bewonersplatform en/of kopen we zelf een of meerdere
toestellen aan, al dan niet op basis van resultaat na 6 juni? We schrijven ons
individueel in

Bart

https://www.merelbeke.be/wonen-en-mobiliteit/mobiliteit/telraam


○ 21 juni verplichte workshop voor deelnemers
○ We stellen straten voor als bewonersplatform -> waar? Azaleastraat (Roger?),

Hoorndriesstraat (Burgemeester?), Sint-Elooistraat (Geert?), Notelaarstraat
(Freeken), Bergwegel (Gerrit?), Bergbosstraat (Ronny?)

● We ontvingen een mail ivm plaatsing digitale infoborden. We stellen voor rechtover
tandarts aan bord met gedichten, aan bushalte: Mail naar de gemeente werd verstuurd.

Op de apéro met
Maarten

● Kort verslag van beide online aperitieven. Ideeën voor onze werking?
○ Tgv verwelkomen nieuwe inwoners -> idee? Meenemen naar volgend werkjaar?

Bart

Varia ● Melding ontvangen van toename geluidshinder veroorzaakt door E17. Sturen we een
brief naar de gemeente?

○ Horst werd aangesproken door buren in het Berkenhof.
○ Sinds enige tijd is er teveel lawaai om met raam open te slapen (‘s ochtends)
○ Horst is ook in contact met mensen uit Zwijnaarde die ook meer last hebben en

dit opvolgen.
○ Valt op sinds rond begin 2020, vooral ‘s ochtends, winter, luchttemperatuur,

windrichting (W)
○ Laatste 1,5 a 2 jaar zwaar verkeer sterk toegenomen
○ We houden een  mini-enquête op FB BPF en delen op Ge zijt van Merelbeke’’
○ Nadien versturen we een brief naar de gemeente (ism Horst)

● Mail ontvangen ivm parkeerbeleid gemeente - meer bepaald het (niet) afdwingen
parkeerverbod ivm veiligheid. We stuurden een mail naar die persoon met een
uitnodiging voor de open bewonersvergadering en we vragen om foto’s te nemen van
concrete feiten.

● Wie volgt AV dorpsbelangen? Bart en Freeken
● Ontslag ontvangen van Dirk.
● Opstart petanque zodra het weer dit toelaat - Willy geeft door om Mailchimp te lanceren -

zowel voor Spookhof (normaal maandag - mogelijk vanaf nu di of do) als Azalea (Roger
heeft agenda klaar om op te starten, zowel di als do)

Bart



Datum en plaats
volgende vergadering

De volgende vergaderingen vinden plaats op
● 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


