Verslag vergadering bewonersplatform Kwenenbos 14/03/2022
●
●

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

Onderwerp

Detail

Wie

Duur

Overlopen verslag
vorige vergadering
van 15/02/2022

Geen opmerkingen

Bart

1 min

Bart

5 min

Willy

1 min

Freeken

20 min

Opvolging van het
verslag

●
●

Open bewonersvergadering staat op UitInVlaanderen
Unisono (sabam) is aangevraagd voor Lentedrink. De factuur is al gemaild.

Financieel verslag

3846.39€
De werkingstoelage 2022 werd uitbetaald.

Nieuws uit de
gemeente

Op de verkaveling Ketenhoek zullen er ongeveer 15 huizen komen.

Actieve werkgroepen

Lentedrink

●
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Overlopen werkschema.
Bakjes besteld bij Ava
We plaatsen we een bloempje op elke tafel (bijv. primula).Martine koopt aan bij Aveve.
Muziekversterking voor Vrijdag is gehuurd bij Swing. Willy kan ophalen (zaterdag) en
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Kwenenbos mobiel
Vrijdag 20 mei

●
●
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Planning 2022

●
●

Varia

●
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terugbrengen. Er moet wel ter plaatse betaald worden.
Foto’s voor slides presentatie

Evenement aangevraagd bij de gemeente.
Aankoop pennen om mee te geven tijdens het flyeren?
We kiezen voor model Athos, 1 kleur limegroen, 1.500 stuks
Zelfde flyer met aangepaste datum
○ Wanneer flyeren? Weekend 1 mei
○ Wanneer bestellen bij drukker? Bestellen tegen 20 april

Freeken

15 min

Vergaderplaats? 25 € /vergadering in zaaltje - we behouden het zaaltje als
vergaderplaats
Andere ideeën voor activiteiten dit jaar?
○ Eerste lustrum dit jaar: officiële oprichting goedgekeurd tijdens gemeenteraad
van 28 maart 2017.
○ Wandeling in ‘t najaar? Evt met foodtruck?
○ Iets doen met een sociaal karakter? Bv. Toelichting door sociaal huis. -> Willy
nodigt iemand uit op volgende vergadering. Als dat niet past kunnen we ook met
een delegatie op bezoek gaan.

Bart

15 min

TODO: Inventaris op te maken van alle brieven die we al verstuurd hebben en welke
antwoorden we al dan niet ontvangen hebben.
Ideeënbus: bus van Breugeltocht aan de kerk bij elke activiteit gebruiken.
Infomoment Brummo verkaveling Notelaar op 21/3 in Cultuurhuis
Burgerpanel Centrum is ook op 21/3 - kan iemand ons vertegenwoordigen? Willy zal dit
bijwonen.
Brief met vraag naar 2de petanqueplein aan de linde nog te versturen.
Herhaling vraag van Erik naar voetpad Sint-Elooistraat richting Oase. Best aan te
brengen op open bewonersvergadering Kwenenbos Mobiel.
Trage wegen: voorlopig geen antwoord ontvangen

Bart

5 min

Datum en plaats
volgende
vergadering

De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 19/4 in het zaaltje achter de kerk.
●
●

Wo 18/5: zaaltje achter de kerk
Ma 20/6: zaaltje achter de kerk

