Verslag vergadering bewonersplatform Kwenenbos 15/02/2022
●
●

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

Onderwerp

Detail

Wie

Duur

Overlopen verslag
vorige vergadering
van 15-12-2021

De vergadering van 17/1/2022 werd afgelast.
We testen de cava voor de Open Bewonersvergadering. De keuze valt op de huis-cava van
Bollaert (Mas Geroni)

5 min

Opvolging van het
verslag

Het bankje aan Schelderodeput werd geplaatst.

5 min

Aanvulling na de vergadering: ook het bankje in het Rotarybos werd geplaatst.

Financieel verslag

●
●

Stand van de rekening: ongeveer 2400€
Werkingstoelagen aangevraagd eind januari

Willy

1 min

Nieuws uit de
gemeente

●

Omdat er op 1/1/2022 meer geld op de rekening stond dan het bedrag van de
werkingstoelage, moest er een motiverende brief toegevoegd worden bij de aanvraag.
Willy motiveerde door te verwijzen naar de activiteiten die omwille van corona niet
konden doorgaan en bijgevolg in 2022 gepland worden.

●
●

We maakten kennis met Hanne Bauters, de nieuwe Michiel.
Samen met deze vergadering gaat de gemeenteraadscommissie Mobiliteit en Openbare
werken door. Er zijn 2 onderwerpen die Kwenenbos aanbelangen: de verkoop van het
Groenendal en “zaak der wegen Ketenhoekstraat - Sint-Elooistraat”.
Verslag gemeenteraadscommissie mobiliteit en openbare werken 2022-02-15

●
●
●

Aanvraag activiteit werd ingediend.
Kerk + zaaltje zijn gereserveerd.
Huurmateriaal werd aangevraagd.
○ Levering op vrijdag 18/3 om 9u aan kerk. We stockeren in de kerk - Roger en Eric
zullen komen.
○ Mogelijke opstelling tenten
○ Opstellen: zaterdagnamiddag vanaf 14u, iedereen komt
○ Zondag om 9u iedereen aanwezig om binnen alles klaar te zetten.
○ Afbraak vanaf 14u. Stockeren in de kerk. Iedereen helpt.
○ Afhalen op maandag 21/3 om 10u30. Wie kan aanwezig zijn? - Roger en Eric
zullen komen.
Flyer
○ Drukwerk bestellen voor 28/02 cf. https://www.zwartopwit.be/calendar
○ Bedelen: weekend van 5 en 6 maart
○ Bedeling met hetzelfde schema
○ Affiches: 25 te bedelen in Kwenenbos (verspreiden volgens schema)
Catering
○ Juiste hoeveelheden in taakverdeling en benodigdheden
○ Bart neemt dit op zich op af te halen en terug te brengen

Actieve werkgroepen

Nieuwjaarsreceptie
Lentedrink
Zo 20/3
10u30 - 14u

●

●

Bart
Freeken

1 min
1 min

○
○

Trage wegen

Planning 2022

Hanne liet ons weten dat onze vraag over de trage wegen Bergwegel – Wilgenstraat nog niet
behandeld werd wegens afwezigheid van de Schepen. Vermoedelijk ontvangen we meer
duidelijkheid in maart.

●
●

Varia

●
●
●
●

Datum en plaats
volgende
vergadering

Bakjes bij Ava (https://www.ava.be/nl/bio/serveren/amuses/)? Makro?
Idee: powerpoint OID voor op de TV in de kerk -> Freeken

Open bewonersvergadering: vrijdag 20 mei -> TODO: doorgeven op UitInVlaanderen
voor magazine gemeente
Andere ideeën voor activiteiten dit jaar?
○ Eerste lustrum dit jaar
○ Wandeling in ‘t najaar? Evt met foodtruck?
○ Bedrukte ballpoints
○ -> Meer op volgende vergadering

Fit O'Meter heeft onderhoud nodig -> door te geven aan de gemeente
Kwenenbospad -> bord vooraan de kerk mag eens herschilderd worden; sommige
borden langs de route zijn beschadigd
2e avond Burgerpanel centrum uitgesteld naar 21/03
Onder de linde vaak veel te veel deelnemers voor 1 petanque-plein. Sommige mensen
blijven al weg omwille van de drukte. Brief naar gemeente om extra baan aan te vragen.
Best aan de andere kant van de boom? Evenwijdig of niet?

De volgende vergadering vindt plaats op maandag 14 maart in het zaaltje achter de kerk.
Nadien:
● Di 19/4: zaaltje achter de kerk
● Wo 18/5: zaaltje achter de kerk
● Ma 20/6: zaaltje achter de kerk

Bart

