
Verslag vergadering 17 oktober 2022 – Bewonersplatform (Bpf) Kwenenbos 
 
Aanwezig: Bas, Danny, Eric, Horst, Martine, Rik, Roger, Willy. 
Verontschuldigd: Anniek , Lies 
 
Goedkeuring vorige verslagen 
Verslag 20 september 2022: geen opmerkingen 
Verslag 6 oktober 2022: geen opmerkingen 
 
Stand van de rekening op 17 oktober 2022: 1706,05 euro. 
De kosten van de Debatavond van 6 oktober 2022 zijn hier al af. 
De debatavond kostte ons 313,30 euro. 
 
Resultaten Debatavond 6 oktober 2022 
Op basis van de oefening die Horst organiseerde, hebben wij 4 domeinen bepaald 
waarbinnen: 

- wij, als Bpf actief willen zijn; 
- de aanwezige vrijwilligers zich willen engageren.  

 
De volgende 4 domeinen scoorden het best: 

1. Sociale contacten (dat deden we al goed: rondtoer, buurtfeesten, …)/Mensen 
samenbrengen 
 

2. Fietsveiligheid  
a. Meest brede zin 
b. Fietspaden en kruispunten 

 
3. Inspraak en participatie 

a. Rechte lijn met het gemeentebestuur 
b. Dat is wat minder gelukt 
c. Bpf moet mee kunnen beslissen 

 
4. Welbevinden 

a. In algemeenheid 
b. Vnl lawaai E17 
c. Lokale zelfstandigen ondersteunen, winkel lokaal 

 
Er is minder aandacht voor/interesse in: 

- activiteiten, die specifiek gericht zijn op het samenbrengen van jeugd/kinderen; 
- praktische zaken, o.a. het toilet aan de bushalte op de Sallemeulekouter, 

straatverlichting (Tulpenhof) 
 
Plan de Campagne 
Ons plan van aanpak is meerledig: 
 
Navraag bij de vrijwilligers van 6 oktober 2022 
Wij sturen een e-mail naar de aanwezigen van de debatavond met de volgende vragen: 



- Voor welk thema wil je je engageren? 
- Op welk niveau wil je je engageren? (organisatie of praktische hulp) 
- Wie wil meehelpen met het bedelen van flyers voor een komende activiteit? 

 
Verantwoordelijke per domein 
Daarnaast hebben we voor elk domein (behalve Fietsveiligheid) een 
verantwoordelijke/trekker aangeduid. Deze persoon kan, samen met de mensen die zich 
engageren, projecten binnen zijn/haar domein uitwerken. 
 
Mensen samenbrengen: Willy 
Nieuwjaarsreceptie, naamsbekendheid?, Bpf aanwezig op WK voetbal: groot scherm? 
 
Mobiliteit/Fietsveiligheid: nog na te vragen 

 
Inspraak & participatie: Bas 
We namen al contact op met de gemeente. 

 
Welbevinden: Horst 
vnl. werken rond E17 
 
Praktische uitwerking 
Mensen samenbrengen – activiteiten in 2023 (Willy) 

- Nieuwjaarsreceptie 
o Datum: voorstel voor 15 januari 2023? 
o Locatie: Sint-Henricuskerk, zaaltje achter de kerk of de Sint-Elooischool? Willy 

vraagt na bij de directie van de school. 
 

- Volksspelennamiddag (idee van Roger) 
o Datum: nog te bepalen 
o Locatie: Sint-Henricuskerk? 

 
- Open bewonersvergadering (najaar september/oktober) 

o Thema nog te bepalen: Sociaal huis, geluid, veiligheid, … 
 
Mobiliteit/Fietsveiligheid (nog te bepalen) 

- Navragen bij Thomas op de Gaversesteenweg of hij zich wil engageren 
- Volgende vergadering: hebben we een trekker? Welke thema’s gaan we aanpakken? 

 
Inspraak & Participatie (Bas) 

- E-mailcontact met Sharon Seynaeve (ambtenaar voor Beleidssamenwerking bij de 
gemeente) 

- Telefonisch contact met Sharon Seynaeve 
- Fysiek kennismakingsmoment inplannen 
- Uitnodigen op bpf-vergadering? 
- Afspraken maken over: 

o Hoe spreken we af in de toekomst? 
o Wat verwacht je van ons? 



o Hoe communiceren we best? 
o Wat mogen wij van jou verwachten? 

- Navraag bij de gemeente: als er een activiteit door de gemeente georganiseerd 
wordt, kunnen wij daar eventueel op aanwezig zijn.  

 
Welbevinden (Horst) 

- Neemt contact op met de architect die de bpf van Zwijnaarde/Gentbrugge bijstaat 
Heeft een budgetneutraal plan gemaakt om de E17 te onder tunnelen. 
Eventueel de architect uitnodigen voor een gesprek/infoavond 

 
- Objectiveren van het lawaai E17: 

o In kaart brengen wie er last van heeft. 
o Geluidsmetingen. Europese norm bepaalt dat een constant geluid niet luider 

dan 55 dB mag zijn. Dit is normaal de taak van de overheid.  
Danny vraagt na bij VMM of zij geluidsmetingen doen. 
De vraag wordt gesteld of we geluidsmeters moeten aankopen. Eventueel te 
bevragen in de buurt. 

 
- Eventueel bewonersplatformen van Sint-Martens-Latem/De Pinte beluisteren 

 
- Rik wil hier ook wel aan meewerken. 

 
Varia 
Willy:  

- de gemeente Melle staat open voor een fusie met Merelbeke 
- tram van Sint-Pieters via Merelbeke tot Zwijnaarde 

 
Vraagstelling 
Er waren geen bijkomende vragen. 
 
Volgende vergaderingen: 

- maandag 14 november: zaaltje Sint-Henricuskerk; 
- dinsdag 13 december: zaaltje Sint-Henricuskerk. 

 
To Do: 

- Bas stuurt een e-mail naar de aanwezige vrijwilligers op de debatavond van 6 oktober 
2022. 

- Facebookpost op onze pagina of in de groep ‘Ge zijt van Merelbeke als ge…”? 
 

Bas, Horst, Willy 


