
Verslag vergadering bewonersplatform Kwenenbos 20/06/2022
● Aanwezig: Willy, Roger, Eric, Horst, Martine, Bart, Bas
● Verontschuldigd: Freeken, Danny

Onderwerp Detail Wie Duur

Overlopen verslag
vorige vergadering
van 18/05/2022

5 min

Opvolging van het
verslag

● Acties samen met sociaal huis? Wordt verder over nagedacht. 5 min

Financieel verslag 1.471,95€ bijdrage gemeente buurtinitiatief lentedrink max 600 € is nog niet inbegrepen Willy 1 min

Nieuws uit de
gemeente

Verslag van het voorzittersoverleg van 31/05/2022. Schepen Lachaert verklaarde dat sommige
projecten vertraagd zijn. Ze zullen schriftelijk antwoorden op de diverse vragen van de
bewonersplatforms. Verslag van het voorzittersoverleg

Idee tijdens vergadering BPF: een rubriek in het gemeentemagazine voorbehouden voor inhoud
van bewonersplatforms.

Bart

Actieve werkgroepen

Geluidsoverlast Zie verslag vergadering 19/04/2022. Horst

https://docs.google.com/document/d/1qFIvH0AcoxMLjLeuxPwEV6EufT2AG6RlVynKkUEzFBw/edit#


Op de Open bewonersvergadering waren er bemerkingen van bewoners langs de
Gaversesteenweg die ook veel lawaai van de E17 horen, meer dan van de Gaversesteenweg op
het punt waar zij wonen..
Geluid op autostrade neemt meer toe dan dat op de steenwegen. Bovendien is het continu
lawaai, terwijl langs de lokale steenwegen dit geluid op en af gaat met passerende voertuigen.
Op veel plaatsen (vergelijkbaar met Gent) worden autostrades ondertunneld (bv. Maastricht). Dit
kan geld opbrengen want stukken boven de snelweg worden bv. bouwgrond.
Op andere plaatsen (bv. Metz, Rijsel) wordt de snelheid verlaagd tot 90 km/u om geluidsdruk te
verminderen. Fluisterasfalt is een dure, sletige en gevaarlijke (grotere remafstand) oplossing.
Willen we mee onze schouders zetten onder het project van Ademruimte? BPF zou een rol
kunnen spelen om mensen samen te brengen die hier last van hebben en er iets aan willen
doen.
Er is in elk geval veel animo bij verschillende bewonersgroepen rond Gent.
Concrete mogelijkheden - wat is de beste aanpak? In verschillende wijken/straten vragen waar
men last heeft? Andere bewonersplatformen contacteren?

Evaluatie voorbije
activiteiten:

● Lentedrink
● Kwenenbos

mobiel

Grondige evaluatie, cf. verslag vergadering 19/04/2022
1. Lentedrink

a. Niet zoveel opkomst - we schatten ongeveer 80 binnen+buiten rond 12u. Er zullen
in totaal meer mensen geweest zijn (vroeg vertrokken & laat toegekomen). Ruwe
schatting: 100-tal mensen. Redenen? Te snel na Covid; slecht weer (regen ‘s
ochtends); veel andere activiteiten werden opgestart in die periode. Overal lijkt er
relatief weinig opkomst te zijn, ook bij andere verenigingen.

b. Muziek was ok - op bepaald moment wel luid in de kerk - in de kerk was het
kouder dan buiten en naar ‘t einde stond iedereen buiten. Buiten was te koud om
het optreden te zetten. In die zin was ‘t Groenendal beter. Misschien in de
toekomst de kerk van Schelderode nuttig? De verspreide stand van de tenten was
niet optimaal.

c. Kostprijs: 1826,25 € zonder tussenkomst buurtinitiatief.
d. De helpers hebben goed hun best gedaan!

2. Kwenenbos Mobiel
a. Opkomst 30-tal deelnemers.
b. Wel inhoudelijk goede zaken naar boven gebracht.
c. Op een vrijdag - mogelijk is dit geen goed moment in lente-/zomermaanden

waarop mensen vaak al op weekend vertrekken etc. Misschien beter op een
avond in de week?

Bart

https://ademruimte.gent/index
https://docs.google.com/document/d/1Im5D10Q7teZmNZOtcQLAFTd2YTws9avNNj7Mp5da7jE/edit#


d. Kostprijs: 387,20 €
e. Was dit voor heel veel mensen een aantrekkelijk item? Indien ja, waarom niet

meer aanwezigen? Post-Covid?? Interesse minder? Eventueel specifieker,
concreter maken, bv. Fietsveiligheid, oversteekplaatsen, … Minder, maar concrete
conclusies destilleren en zorgen dat die op de agenda van de gemeenteraad
komen. Verslag blijven uitbrengen over evolutie.

f. Besluiten zijn aan de gemeente overgemaakt. -> De belangrijkste specifieke
punten moeten we opvolgen en zorgen dat de verbeteringen gerealiseerd
worden.

3. Bedeling van flyers/pennen had vlotter gekund - samenloop van omstandigheden.
4. Motsenstraat 81 - 101 & 90 - einde is Kwenenbos - aangevuld in document met aantallen

per straat.

Overdracht ● Communicatie naar de gemeente werd verzonden

Nog te doen:.
● Handtekeningen bankrekening? Willy kijkt dit na
● Online accounts (Bart zorgt voor overdracht - aan wie?)

○ Gmail / Mailchimp / Twitter / Facebook pagina / …
○ Website

● Materiaal & archief -> bij wie mag dit ondergebracht worden? Af te spreken op extra
vergadering.

We moeten tussendoor nog (snel) eens samenkomen om af te spreken ifv continuïteit. Willy zal
initiatief nemen.

Freeken en Bart versturen nog een mail naar Maarten en Agnes.

Bart

Varia ● Mail met voorstelling groepje muzikanten uit Kwenenbos: Covered Minds
● Verkaveling Spookhof - korte update door Willy ivm rup open ruimte.

Datum en plaats Na de zomer voorzien we volgende data, telkens in het zaaltje achter de kerk:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cJTfizvrMndtIINes6fO2ciGCmfvz4o2tjpGXxwpxM8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cJTfizvrMndtIINes6fO2ciGCmfvz4o2tjpGXxwpxM8/edit?usp=sharing


volgende
vergadering

● dinsdag 13/9
● woensdag 12/10
● maandag 14/11
● dinsdag 13/12


