
Verslag vergadering bewonersplatform Kwenenbos 18/10/2021
● Aanwezig: Bas, Roger, Eric, Danny, Horst, Bart, Freeken, Willy, Martine.
● Verontschuldigd: Filip

Onderwerp Detail Wie Duur

Overlopen verslag
vorige vergadering
van 15/09/2021

Ivm de Breughel wandel- en fietstocht :
- Enkele opmerkingen zijn niet terecht.
- Wat echt fout liep is niet vermeld.
- Het opvullen en leegmaken van de bus met formulieren is niet verlopen zoals

afgesproken
- Ook de kopies zijn gemaakt op een verwarrende manier
- Het verslag werd aangevuld.

5 min

Opvolging van het
verslag

● 5 min

Financieel verslag Saldo is 2.693,64€ Willy 5 min

Nieuws uit de
gemeente

● Michiel Ouvry is niet langer onze contactambtenaar, voorlopig nog geen vervanging
● Overleg met Michiel op 22/9 ter voorbereiding voorzittersoverleg
● Voorzittersoverleg op 25/10, verwacht : uitleg RUP en openbare werken Merelbeke
● Infomoment ivm RUP open ruimte op 6/10.

○ Parking Schelderode
○ Concrete plannen WUG03 (Sallemeulekouter) maximum 18 à 20 woningen

waarvan 6 sociale woningen en toegangsweg is enkel Kievitstraat.
2e WUG aan de Lembergsesteenweg is ook gepland.

○ Voorlopige goedkeuring vermijdt dat de 100 % planschade moet betaald worden

Bart

Willy

10 min.

10 min.



door de gemeente.
○ Definitieve goedkeuring wordt verwacht half 2022.
○ Procedure bij bezwaar moet gebeuren via GECORO, het zijn niet de schepenen

die daarin beslissen. Vroegere bezwaarschriften vervallen.

Actieve werkgroepen

Open
bewonersvergadering
19/11/2021

● Medewerking gemeentelijke ambtenaren, daar komt weinig reactie.
Inmiddels kregen we bevestiging dat 2 personen zullen deelnemen aan de vergadering.
Ze zullen de thema’s Telraam en vervoerregio bespreken.

● Bedeling flyer en affiche
○ artikel website met flyer en info

● Verdeling gespreksgroepen
● Extra medewerkers nodig voor catering? Zo ja, wie? Horst vraagt zijn zonen, Willy zijn

kleinzonen, de andere mensen kijken eens na bij buren en kennissen.
● Catering: Spa bruis + plat, fruitsap, witte + rode wijn, bier
● Opmaken takenlijst -> mapje op Drive voor iedereen openen
● Schikking zaal (zit-tafels verdelen tss kerk en zaaltje) en klaarzetten
● Ideeën tijdens gesprek op post-it’s + papier (Horst voorziet groot papier) - max 8 tafels
● De conclusies worden verzameld en doorgestuurd naar de gemeente, die verplicht is

om na 6 weken te antwoorden.

Freeken 30 min

Ademruimte ● Stand van zaken : een aantal buurtcomités hebben gevraagd om de snelheid op de
autostrades te beperken. Agentschap Wegen en Verkeer trekt de voordelen in twijfel.
De discussie moet nog verder gevoerd worden.

● Uitnodiging overlegplatform Zwijnaarde op donderdag 21 oktober 2021 om 20u , Horst
kan daar niet aan deelnemen maar laat zich briefen door een andere deelnemer.

Horst 15 min

Inspiratiedag
Dorpsbelangen

● Bart woonde de inspiratiedag op 16/10 bij in Mechelen.
● Ben Van Essen van de Nederlandse Landelijke Vereniging Kleine Kernen gaf een

interessante voordracht over o.a. lokale dienstverlening en basisbereikbaarheid.

Bart 10 min.

https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1pWzRwpXa4F_53lrcHm6vcRsegfD-vuQ0w68qc67heQU/edit


● Het boek Onder de kerktoren van Jasper Van Loy werd voorgesteld door de auteur en
behandelt wat er moet gebeuren met dorpskernen waar basisfuncties (bv.
geldautomaten) wegvallen.

● De Goe-Bezig prijzen werden uitgereikt aan Heist-op-den-Berg en Huldenberg.
● Indien er nood is aan wijzigingen in de lokale omgeving, beter zelf met dossier komen

en voorleggen aan de gemeente; niet wachten op de gemeente.

Nieuwjaarsreceptie 16 januari 2022 is gekozen. De  locatie nog bekeken worden. De Henricuskerk is te klein,
misschien is de school een optie.
Aanvulling na de vergadering: gezien de corona-omstandigheden kan de school het verwachte
aantal mensen niet toelaten.  De capaciteit van zowel de refter, de gymzaal als de overdekte
speelplaats is te beperkt om op een coronaveilige manier de receptie te laten doorgaan.

Bart 5 min.

Varia ● Trage weg Bergwegel, nav vraag buurtbewoner
Het pad van de Bergwegel naar de Wilgenstraat is afgesloten.
Zie ook op: https://www.tragewegen.be/en/in-mijn-buurt/trage-wegen
Martine informeert bij Jan Van Damme en Freeken schrijft een brief naar de gemeente.

● Vergaderdata eerste helft 2022
○ Ma 17/1: zaaltje achter de kerk
○ Di 15/2: zaaltje achter de kerk
○ Ma 14/3:  zaaltje achter de kerk
○ Di 19/4:  zaaltje achter de kerk
○ Wo 18/5:  zaaltje achter de kerk
○ Ma 20/6:  zaaltje achter de kerk

● Brief ivm bescherming van het pleintje aan de Kween. Bedoelde haag is aan straatkant
tegen geparkeerde auto’s, niet rond beeld bedoeld. We spreken verder af met Roger.

Bart

Datum en plaats
volgende vergadering

De volgende vergadering vindt plaats op di 16/11 Cultuurhuis - atelier 2.

Nadien:
● wo 15/12: Cultuurhuis - atelier 2

https://www.tragewegen.be/en/in-mijn-buurt/trage-wegen

