
Verslag vergadering bewonersplatform Kwenenbos 19/04/2022
● Aanwezig: Eric, Roger, Martine, Freeken, Bart, Willy, Horst, Danny
● Verontschuldigd: Bas

Onderwerp Detail Wie Duur

Werking van het
Sociaal Huis
Merelbeke

Evelien Sierens: diensthoofd Sociaal Huis kwam  uitleg geven over de werking van het sociaal
huis en de eventuele samenwerking met BWP-Kwenenbos.

Evelien
Sierens

1 u

Overlopen verslag
vorige vergadering
van 14/03/2022

5 min

Opvolging van het
verslag

● Voorstel vergaderdata 2de helft 2022:
○ dinsdag 13/9, woensdag 12/10, maandag 14/11, dinsdag 13/12.
○ Bart vraagt het zaaltje aan bij Jean Pierre

● Brieven verstuurd ivm Kwenenbospad en 2de petanquebaan:
○ De aanleg van de petanquebaan wordt nog intern overlegd op de gemeente
○ De gemeentelijke diensten zullen het bord bij Roger bezorgen. De wegwijzers

zullen door de gemeente nagekeken worden.

Bart 5 min

Financieel verslag 2835,43€ (Bollaert moet nog betaald worden)
● Kosten Lentedrink: 1740€ - eventuele subsidies niet meegerekend
● Bart dient onkostennota buurtinitiatief in bij gemeente

Willy 1 min

Nieuws uit de
gemeente

● Willy vertegenwoordigde ons op de 2de avond van het burgerpanel.
● Horst is op de dag van onze vorige vergadering naar de bijeenkomst van Ademruimte



geweest
Geluidsnormen worden blijkbaar niet gehaald. Ondertunneling van E17 is aan de orde.
Werken in Gentbrugge zijn op geluidsvlak niet gelukt.
Snelheid verminderen zou zeker helpen.
Ademruimte zou gezamenlijke brief sturen, met de bedoeling om ruchtbaarheid te geven
aan het probleem.
Werken tegenhouden lukt wel, maar bestaande problemen oplossen ligt moeilijker.
Ademruimte vraagt om af en toe een vergaderruimte ter beschikking te stellen.

-> te agenderen voor bv vergadering juni (lawaai en mobiliteit)

Actieve werkgroepen

Lentedrink Korte evaluatie
● Verwarring met Burelure in Berkenhof

De grondige evaluatie wordt uitgesteld tot de vergadering van juni zodat onze beide activiteiten
kunnen geëvalueerd worden.

Freeken 10 min

Kwenenbos Mobiel
20 mei 2022

● Werkschema overlopen
● Ideeënbus niet vergeten
● Welke planten voor sprekers? Martine bekijkt het aanbod en we geven haar het juiste

aantal mee.
● Graag volgend document bekijken voor de vergadering en eventuele

aanvullingen/wijzigingen melden: inspiratie voor praattafels

Varia ● Algemene vergadering Dorpsbelangen op zaterdag 23 april. Vermits niemand kon gaan,
heeft Bart geprobeerd het AV gedeelte online te volgen. Door technische problemen bij
de organisatie kon de voorziene livestream niet plaatsvinden.

● Voorzittersoverleg op 31 mei: Bart en Freeken gaan.
● Mail van André Poffijn met suggestie om Lentedrink te organiseren gecombineerd met

activiteit voor kinderen (bijv. Paaseitjes rapen). We onthouden dit voor de toekomst.

https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1pp_BHXo8_KI7U4lx2c7Ld2iZHO9szSx6_FWqys1uPs4/edit
https://docs.google.com/document/d/1YqWp6IzmmNLCKdb2rWGkQqG3GL5cOhbNUB1_pqEIghY/edit


● Verder nadenken over fit-o-meter op volgende vergadering.
● Mail Rosette Heynderickx ivm buurtkar werd besproken.
● Speeltuin Varendries: Schuifaf niet geschikt voor kleinere kinderen. Zou er bv. een voor

kleinere kinderen bijgeplaatst kunnen worden? -> We bezorgen hierover nog een brief
aan de gemeente.

Datum en plaats
volgende
vergadering

De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 18/5 in het zaaltje achter de kerk.

Nadien:
● Ma 20/6:  zaaltje achter de kerk


