
Verslag vergadering bewonersplatform Kwenenbos 15/09/2021
● Aanwezig: Freeken, Martine, Bas, Roger, Bart
● Verontschuldigd: Danny, Horst, Willy, Eric

Onderwerp Detail Wie Duur

Overlopen verslag
vorige vergadering
van 16/06/2021

Geen opmerkingen 5 min

Financieel verslag Stand van de rekening: 2700,09 € Willy 5 min

Nieuws uit de
gemeente

● Bijeenkomst op 30/6 ivm aanleg voetpaden Sint-Elooistraat
On-line overleg op gemeenteraadscommissie van 30/06/21 onder leiding van bevoegde
schepen en ambtenaren gemeente. Er werd een gedetailleerde uitleg gegeven over de
werkwijze en de te gebruiken materialen:
- minimale breedte voetpad is 1,54 m(is hier niet altijd mogelijk)
- bestaande paaltjes worden weggenomen en vervangen door groene stroken en
haagjes, eventueel aangevuld met opstaande boordsteen met zoveel mogelijk behoud
van bestaande opritten
- aanleg voetpad in klinkers
- timing: vanaf Sint-Elooischool tot Kwenenbos straat klaar tegen 31/08/21
- kritische vragen gesteld over:
* aanleg 2 zebrapaden
* in rijrichting bestaande parking: volgens opgemaakte plan zou eenrichtingsverkeer

worden voorzien met enkel toegang vanuit de zuidrichting(Gaverse stenweg)
Hierop kwam nogal wat kritiek(inrijden van uit de Noordzijde zou beter zijn)
Daarom werd besloten om voorlopig de 2 in rijrichting te behouden en later te evalueren
Werken zijn op dit ogenblik nog niet voltooid maar geven wel al een behoorlijk resultaat.

● Voorzittersoverleg van 21 september werd uitgesteld.

Willy



○ Voorbereidend gesprek met Michiel gepland op 22 september.

● Vraag van werkgroep trage wegen van de gemeente om voorkeursplaatsen voor
een extra bankje door te geven.
Voorkeuren werden doorgegeven aan de gemeente.

● Infomoment ivm RUP open ruimte op 6/10/2021. Wie neemt deel? Willy en Freeken
Willy woonde de online gemeenteraadscommissie op 29/06/21 bij.
- Van de oorspronkelijke 9 woonuitbreidingsgebieden (WUG) werden er eerst 3
behouden voor bebouwing waarvan 1 slechts vanaf 2035.
- Na openbaar onderzoek in 2020 werd dit laatste WUG niet behouden (nu beslissen
voor 2035 was niet eenvoudig te realiseren)

WUG03: Sallemeulekouter werd wel behouden voor bebouwing
Er werd vooral door de oppositie o.a. vragen gesteld over:
- groenvoorziening(25%) en mogelijke parking
- grote van de kavels, bouwstijl, aantal sociale woningen(25%)
- uitbreiding en plaats bestaand speelpleintje

Niemand van de aanwezigen heeft de noodzaak of het nut van bijkomende bebouwing
in vraag  gesteld. Er zal een voorstel van de bouw inrichting voorgesteld worden (het zou
gaan over +- 15 woningen) gevolgd door een openbaar onderzoek.
De bevoegde schepen wil wel zo snel mogelijk een ''voorlopige aanvaarding'' om te
ontkomen aan het nog goed te keuren ''Vlaams decreet'' 100 % planschadevergoeding
indien de eigendommen een andere bestemming zouden krijgen. Dit is volgens de
schepen niet betaalbaar voor de gemeente Merelbeke.

Freeken
Freeken

Freeken

Actieve werkgroepen

Evaluatie fiets- en
wandeltocht

● Veel positieve reacties gehoord van verschillende mensen, over de tocht, over de
kunstwerken, de bloemetjes, …
ik wou jullie bedanken voor het bloemetje die ik terugvond aan mijn achterdeur, dat was
een heel fijne verrassing. Door de regen was de telefoonnummer van degene die het
plantje daar plaatste niet meer leesbaar, daarom doe ik het langs deze weg.

Bart



Ik heb veel plezier beleefd aan de zoektocht ,vooral naar het zoeken van de spreuken
en genoten van de kunstwerkjes.

● Kostprijs:  807,84 euro waarvan:
○ 473,00 euro geschenkbonnen winnaars en bloemetje deelnemers.
○ 334,84   ''     drukwerk en materiaal

● Feedback Roger
○ Mogelijk te weinig reclame gemaakt: beter ook aan Merelbeke station, bij cafe’s,

Maranni, ...
○ Had heel de grote vakantie mogen duren

● Volgende maal proberen we voor de bloemetjes toch bij een handelaar in Kwenenbos te
gaan zoals we hadden afgesproken.

● Het takenblad werd vaak niet gevolgd. Was dit moeilijk te vinden? Moeten we dat op een
andere manier doen? -> We zullen de actuele documenten meer toegankelijk maken
voor de leden.

● Het vullen en leegmaken van de bus zou beter door 1 of 2 mensen gedaan worden ipv
verschillende mensen.

● Als een activiteit door enkele mensen georganiseerd wordt, spreken we beter af dat zij
volledige verantwoordelijkheid nemen om onduidelijkheid te vermijden. Meer
duidelijkheid door goede afspraken over wie wat doet. Niet iedereen was op de hoogte
van de plannen voor het verdelen van de plantjes.

Open
bewonersvergadering
19 november 2021

Concept: Schepen Van Huffel geeft uitleg over mobiliteit in Merelbeke. Nadien opsplitsing in
verschillende groepen (zowel groepen waar een expert uitdiept als groepen waar discussie
gevoerd kan worden)

● We weten nog steeds niet wie er kan komen. Michiel bespreekt dit met ons in het
overleg volgende week.

● Is er budget om een spreker te betalen? Volgens Willy JA
● Wie zou welke praattafel voor zijn/haar rekening nemen? -> we mailen iedereen met

deze vraag.
● Catering? Wat voorzien we? - Een gratis drankje
● Flyers? Affiches? Flyeren over heel Kwenenbos + affiches
● Aanvraag activiteit is gebeurd.
● Startuur? In onze aanvraag staat 19u30. Dat is nipt haalbaar voor de meeste werkende

mensen.

Freeken



Ademruimte ● Het Bewonersplatform ondertekende ondertussen het manifest van Ademruimte.
● Persbericht ivm verlaging van de snelheid op E40 tussen Drongen en Merelbeke.
● Toelichting door Horst op de volgende vergadering.

Bart

Varia ● We hebben weet van 2 telramen die werden bijgeplaatst
in onze wijk - https://telraam.net/nl - veel info over
aantal, soort en snelheid van verkeer op de site.

● Verkaveling Notelaarstraat: stand van zaken. We lichten
de andere belangstellenden in.

● Wanneer plannen we onze bezinning met Maarten?
○ Vanaf februari

● Waar en wanneer willen we in 2022 vergaderen?
○ We proberen zoveel mogelijk het zaaltje achter

de kerk.
○ Omwille van repetities op donderdag zullen we

vergaderingen op ma, di en wo plannen.
● We zetten voor een komende vergadering enkele (afgesloten) trage wegen op de

agenda.

Bart

Datum en plaats
volgende vergadering

De volgende vergadering vindt plaats op
● ma 18/10: cultuurhuis - atelier 1
● di 16/11: cultuurhuis - atelier 2
● wo 15/12: cultuurhuis - atelier 2

https://ademruimte.gent/index
https://telraam.net/nl

