
Verslag vergadering bewonersplatform Kwenenbos 15/12/2021
Omwille van de COVID-19 situatie zal deze vergadering online doorgaan op https://meet.jit.si/BewonersplatformKwenenbos.

Deelnemen aan de online vergadering kan via smartphone, tablet, laptop of PC met geluid en optioneel een camera.
Voor smartphone en tablet dien je op voorhand de gratis Jitsi Meet app te installeren via https://meet.jit.si/.
Op laptop en PC wordt aangeraden een recente versie van de browsers Chrome of Firefox te gebruiken.
Bij het starten van de vergadering dien je in de browser toestemming te geven om microfoon en camera te gebruiken.

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

Onderwerp Detail Wie Duur

Overlopen verslag
vorige vergadering
van 16/11/2021

Geen bemerkingen op dit verslag Bart 2 min

Opvolging van het
verslag

Niet van toepassing Bart 2 min

Financieel verslag Stand van de rekening: 2522,28€. Willy 1 min

Nieuws uit de
gemeente

Trage wegen Martine volgde de 2de werkgroep trage wegen op 9/12.
1. Banken

Martine 10 min

https://meet.jit.si/BewonersplatformKwenenbos
https://meet.jit.si/
https://www.google.com/intl/nl/chrome/
https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/


a. Voorstel Hollebeek verworpen want er staan reeds veel banken.
b. Rotarybos: goedgekeurd, maar was op verkeerde plaats aangeduid op de

presentatie van de gemeente. Dit is ondertussen aangepast.
c. Blauw huizeke: enthousiast onthaald maar probleem: water en berm zijn in

prive-bezit. Indien geen toestemming verkregen wordt, komt het bankje ergens in
de buurt.

d. Versleten banken in Langeweide worden vervangen.
Materiaal: composiet, wat duurzamer is dan de houten banken
Zie ook website gemeente:
https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=e5fa83ee8f944afe88fa09ba
8868c468&extent=3.6247,50.9335,3.8782,51.0202

2. Probleempaadjes: wordt met eigenaars besproken, o.a. omwonenden van de trage weg
tussen Wilgenstraat en Bergwegel.

3. App die wegspotters gebruiken https://www.routechecker.be/
4. Verslagen:

a. Op
https://docs.google.com/document/d/1UgjWd0xioNAvAiZKZ_9AHaWZ-dqSWBtB/
edit#heading=h.gjdgxs kan je het volledige verslag van Martine lezen.

b. Via deze link
https://drive.google.com/drive/folders/198hPHMBWy7MB1tI-Nqo_YkFC4hlZYfOi?
usp=sharing kan je de presentatie van de gemeente bekijken.

Actieve werkgroepen

Ademruimte Horst geeft feedback over de vergadering van het overlegplatform Zwijnaarde.

Geen relevante info voor ons. Het gaat om de ontsluiting van de Gestichtstraat en de R4. Ook
om het sluipverkeer in Zwijnaarde tegen te houden komen er knippen. Vooral het verkeer naar
Merelbeke maakt gebruik van sluipwegen.
Er is geen verdere info gegeven over geluidoverlast door de E17. Horst volgt het verder op.

Horst 10 min

Nieuwjaarsreceptie ● We beslisten eerder al om deze uit te stellen. Freeken 10 min.
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https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=e5fa83ee8f944afe88fa09ba8868c468&extent=3.6247,50.9335,3.8782,51.0202
https://www.routechecker.be/
https://docs.google.com/document/d/1UgjWd0xioNAvAiZKZ_9AHaWZ-dqSWBtB/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1UgjWd0xioNAvAiZKZ_9AHaWZ-dqSWBtB/edit#heading=h.gjdgxs
https://drive.google.com/drive/folders/198hPHMBWy7MB1tI-Nqo_YkFC4hlZYfOi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/198hPHMBWy7MB1tI-Nqo_YkFC4hlZYfOi?usp=sharing


Zo 16/01/2022

Uitgesteld

● Uitstel werd doorgegeven aan de gemeente die de evenementenaanvraag “afkeurde”. Dit
is de enige mogelijkheid die ze hebben. Dit betekent dat een nieuwe aanvraag moet
gebeuren van zodra we een datum hebben.

● De uitleendienst werd ingelicht over het uitstel.
● De muziekgroep die we planden werd verwittigd door Danny
● Freeken kocht ondertussen wel 2 flessen cava bij Bollaert.

We onthouden voor volgende vergadering:

● Evenement werd aangevraagd
● Materiaal werd gehuurd

○ Mogelijke opstelling tenten
○ Mogelijk probleem: huurmateriaal wordt op vrijdag 13/1 om 9u geleverd en op

maandag 24/1 om 9u weer opgehaald. We moeten dit zelf nog stockeren. Zou dit
in de kerk kunnen?

○ Wie kan vrijdag om 9u aanwezig zijn.
● 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.
https://www.zwartopwit.be/calendar

● Danny bekijkt of het bandje kan optreden.
Aanvulling na de vergadering: het bandje kan optreden en vraagt hiervoor 500€.

Planning 2022 We zoeken een nieuwe periode voor:
● Receptie:” lentedrink” - mogelijk voorstel: 20 maart (net voor het begin van de lente, week

voor carnaval Merelbeke, voor Paasvakantie)
● Open bewonersvergadering: mogelijke datum: vrijdagen 6, 13 of 20 mei ( liefst voor de

zomer omdat de vervoerregio’s in voege gaan op 1/7/2022) -
Data Sint-Elooischool: 1ste communie op zo 12 juni; vormsel op za 7 mei

● Petanque: pleintje Azaleastraat wordt het hele jaar gebruikt; pleintje aan Wielewaalnestje
van zodra het weer het toelaat.

● Ter info, voorspellingen trends COVID-19 op
https://covid19.healthdata.org/belgium?view=infections-testing&tab=trend&test=infections

● Aanvulling na de vergadering: schepen Van Huffel kan zich vrijmaken op 20 mei.

Bart 10 min.

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=19EQQS0Zku9bxaC-RD5vIc9lQl1w1YICT&usp=sharing
https://www.ava.be/nl/bio/serveren/amuses/
https://www.zwartopwit.be/calendar
https://covid19.healthdata.org/belgium?view=infections-testing&tab=trend&test=infections


Jean-Pierre Basselier bevestigde dat zowel het zaaltje als de kerk voor ons
voorbehouden worden op zondag 20 maart (lentedrink) als op vrijdag 20 mei (open
bewonersvergadering).

Varia ● Deze morgen verscheen een artikel in de krant over de heraanleg van de
Hundelgemsesteenweg. In een eerste fase wil men de trillingen van het wegdek
wegwerken, nadien volgt heraanleg.

○ Te onthouden:
■ Vanaf 6/4/2022: vervanging van betonplaten door asfalt tussen

Hoorndriesstraat en Motsenstraat/Hogenbos en Koningin Astridlaan.
■ Vanaf half mei/juni: van Koningin Astridlaan tot Torrekensstraat (Munte)

○ Definitieve heraanleg: studie loopt
■ Gescheiden rioleringsstelsel
■ Fietspaden aan weerszijden
■ Elk kruispunt wordt bekeken: op te volgen?

Freeken 5 min.

Datum en plaats
volgende
vergadering

De volgende vergadering vindt plaats op ma 17/1 in het zaaltje achter de kerk.

Nadien:
● 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


