Verslag vergadering bewonersplatform Kwenenbos 16/11/2021
●
●

Aanwezig: Danny, Willy, Freeken, Bart, Eric, Roger
Verontschuldigd: Bas, Horst, Martine

Onderwerp

Detail

Wie

Overlopen verslag
vorige vergadering
van 2021-10-18

Opvolging van het
verslag

Financieel verslag

Nieuws uit de
gemeente

Duur
5 min

●
●

Brief ivm trage weg Bergwegel - Wilgenstraat is verstuurd.
Roger maakt foto’s van auto’s die op het pleintje aan de Kween parkeren en geeft ze
door aan Bart en Freeken. Nadien wordt de brief verstuurd.

Stand van de rekening: 2540,87€

●

Voorzittersoverleg 25/10:
○ Op 1 december begint de opvolgster van Michiel.
○ Uitleg RUP: stand van zaken door Arne Vandewalle, diensthoofd omgeving. Een
nieuw openbaar onderzoek loopt van 16/11/2021 tot 16/01/2022
○ Gezien afwezigheid van Dirk Doclo, gaf Arne ook een overzicht van werken in de
omgeving. Blikvangers voor Kwenenbos:
■ fietsbrug naar het eilandje is vergund en werken zouden nog dit jaar
starten
■ Heraanleg voetpaden bijna gedaan. Er wordt met het idee gespeeld om
ook het oostelijk deel van de Sint-Elooistraat van voetpaden te voorzien;
dit echter niet de eerstkomende jaren.
■ Plannen om Molenstraat heraan te leggen met dubbel fietspad.
■ De volledige heraanleg van de Hundelgemsesteenweg staat nog steeds

Bart

3 min

Willy

1 min

Bart

op de planning van AWV.
Een vertegenwoordiging van de bewonersplatforms zal deel uitmaken van de
participatieraad in het centrum. Een eerste bijeenkomst is voorzien op 9
november om 19u in het korfbal lokaal.
Burgerpanel Centrum
Gemeenteraad nam het RUP Open ruimte aan
Op de gemeenteraad was er ook discussie over het tijdelijk openhouden van het
Groenendal voor bepaalde verenigingen. Dit werd verworpen.
○

●
●
●

Willy

5 min

Freeken

15 min

Freeken

15 min

Actieve werkgroepen

Open
bewonersvergadering
19/11/2021

●
●
●

●

Nieuwjaarsreceptie
16/01/2022

Planning overlopen
We stellen dit evenement uit tot de coronacijfers het toelaten.
Hoe mensen verwittigen?
○ Bart: Facebook, website, UitInVlaanderen, Mailchimp, Twitter, affiches colruyt,
sporthal, zwembad
○ Affiche aan de Kerk met bericht van uitstel -> Roger
○ Affiches overschrijven met “uitgesteld” - zie document bedeling affiches
Update: Freeken en Bart hebben rond het startuur een half uurtje post gevat aan de
kerk. 3 mensen waren niet op de hoogte van het uitstel maar hadden zelf al twijfels of
de vergadering wel zou doorgaan.

Finale beslissingen op onze vergadering van 15 december.
● Evenement werd aangevraagd
● Materiaal werd gehuurd
○ Mogelijke opstelling tenten
● Freeken brengt een fles cava mee van bij Bollaert die we volgende vergadering
proeven.
● Catering: hapjes? In frietbakjes? Inspiratie zoeken bij Ava
(https://www.ava.be/nl/bio/serveren/amuses/)? Makro? Tegen volgende vergadering
brengt Freeken enkele concrete voorstellen mee.
● Promotie (flyers) combineren met nieuwjaarskaartje. Te bestellen voor 6/12, cf.

●

Varia

Datum en plaats
volgende vergadering

●

https://www.zwartopwit.be/calendar
Danny bekijkt of het bandje kan optreden.
Aanvulling na de vergadering: het bandje (Vrijdag) kan optreden en vraagt hiervoor
500€.

Nieuwjaarskaartje: doel is de pakketjes uit te delen op onze vergadering in december.
Ontwerp wordt per mail doorgestuurd.

De volgende vergadering vindt plaats op wo 15/12 in atelier 2 van het Cultuurhuis
Nadien:
● 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

