Verslag vergadering bewonersplatform Kwenenbos 18/05/2022
●
●

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

Onderwerp

Detail

Overlopen verslag
vorige vergadering
van 19 april 2022

Aanvulling bij het initiatief van Beweging.net: er werd een mail verstuurd met de reden van onze
niet-deelname.

Opvolging van het
verslag

●
●

Wie

5 min

Brief speeltuintje Krombrugge is verstuurd.
Acties samen met sociaal huis? Wordt verder over nagedacht.

Financieel verslag

Stand van de rekening: 1778,22€
De subsidies voor Lentedrink zijn nog niet ontvangen. Dezen werden aangevraagd op 30 april.

Nieuws uit de
gemeente

Voorzittersoverleg op 31 mei
Nieuwe wegmarkeringen in de Bergbosstraat zullen aangekaart worden.

Duur

5 min

Willy

1 min

Freeken

10 min.

Actieve werkgroepen

Kwenenbos Mobiel
20 mei 2022

●
●
●
●

Werkschema overlopen
Ideeënbus niet vergeten
Graag volgend document bekijken voor de vergadering en eventuele
aanvullingen/wijzigingen melden: inspiratie voor praattafels
We bestellen het boek “Het recht van de snelste” om aan de schepen te geven als

●

Varia

●

●

●
●
●

Datum en plaats
volgende
vergadering

bedanking voor de medewerking.
Online timer, bv: https://www.online-stopwatch.com/classroom-timers/

Algemene vergadering Dorpsbelangen; online gevolgd op 11/5 door Freeken en Bart;
Een overzicht van de inspiratiedag is te vinden op de website van Dorpsbelangen:
https://www.dorpsbelangen.be/?page_id=6063
Vraag van bewoners uit Bergbosstraat ivm aangebrachte wegmarkeringen: op initiatief
van? Aanleiding? Gewijzigd parkeerregime, minder veiligheid? Eerst voorleggen op
voorzittersoverleg; indien geen bevredigend antwoord schrijven we een brief.
Bord Kwenenbospad werd intussen gedemonteerd, bij Roger herschilderd en hangt weer
op z’n plaats!
Afgesloten trage weg Bergwegel/Wilgenstraat: nog geen nieuws. Nieuwe brief schrijven.
Bas heeft een opmerking over de bedeling van de flyers. Dit item wordt volgende
vergadering besproken in het kader van de evaluatie van het evenement.

De volgende vergadering vindt plaats op maandag 20/6 in het zaaltje achter de kerk.
Na de zomer voorzien we volgende data, telkens in het zaaltje achter de kerk: (inmiddels
bevestigd door Jean Pierre)
● dinsdag 20/9
● maandag 17/10
● maandag 14/11
● dinsdag 13/12

Bart

5 min.

Freeken

5 min.

