
Verslag vergadering 14 november 2022 – Bewonersplatform (Bpf) Kwenenbos 
 
Aanwezig: Martine, Danny, Erna, Rik, Roger, Eric, Horst, Bas, Willy, Thomas 
Verontschuldigd: Anniek 
 
Bemerkingen, goedkeuring verslag vergadering 17 oktober 2022 
Geen opmerkingen 
 
Stand rekening per 14 november 2022: 1643,25 euro 
 
Resultaten bevraging  
Voor welke thema's wil je je engageren, op welk niveau en wil je meehelpen bedeling flyers? 
en vastlegging datum 1ste  themavergaderingen?  
 
Eerste bevraging via e-mail: maandag 24 oktober 2022; 
Herinnering via e-mail: zondag 6 november 2022; 
Laatste reminder via e-mail: maandag 21 november 2022 naar Karine, Kris en Els. 
 
Mensen samenbrengen (totaal: 10 (+1 als te weinig)) 
Trekker: Willy 
Beleid: Eric, Anniek, Erna, Rik, Lies, Roger 
Uitvoering: Willy, Anniek, Greta, Peter, Martine, Erna, Rik, Lies, Roger, Ingrid (eventueel) 
 
Inspraak & Participatie: (totaal: 6 (+2 als te weinig)) 
Trekker: Bas 
Beleid: Willy, Anniek, Daniel, Lies (als te weinig) 
Uitvoering: Bas, Willy, Anniek, Greta, Daniel, Martine, Lies (als te weinig), Ingrid (eventueel) 
 
Fietsveiligheid (totaal: 3 (+2 als te weinig)) 
Trekker: ? 
Beleid: Thomas, Lies (als te weinig) 
Uitvoering: Thomas, Greta, Martine, Lies (als te weinig), Ingrid (eventueel) 
 
Welbevinden: (totaal: 5 (+2 als te weinig)) 
Trekker: Horst 
Beleid: Rik 
Uitvoering: Thomas, Greta, Martine, Lies (als te weinig), Rik, Ingrid 
 
Flyeren: Eric, Anniek, Greta, Peter, Daniel, Martine, Erna, Rik, Lies 
 
Resultaat bespreking directie Sint-Elooischool ivm nieuwjaarsreceptie  
Datum: zondag 15 januari 2023 
Locatie: Refter en turnzaal - Sint-Elooischool 
Bijkomende activiteit: vrij podium, school wil meehelpen om bijv. reclame te maken. 
 
Directie stond open om meer in de wijk betrokken te zijn, en ook voor de activiteiten van het 
bpf.  



Zij hebben geen overschot aan medewerkers. 
 
Prijs nog na te vragen.  
 
Roger vraagt hoe het zit met verdeling van drank in de school? 
Willy nodigt de groep voor beleid Mensen Samenbregen uit. 
 
Resultaat onderhoud met Sharon Seynaeve (ambtenaar Beleid Samenwerking gemeente) 
op 26 oktober 2022 
Sharon Seynaeve is kwaliteitscoördinator bij de gemeente. Zij werkt voornamelijk 
projectmatig en probeert alle medewerkers binnen de verschillende diensten bewust te 
maken van participatie, zowel onderling als met de bewoners/bewonersplatformen. 
Hiervoor ontmoeten de diensten elkaar verschillende keren per jaar waarbij zij de lopende 
projecten bespreken of nieuwe projecten voorstellen. 
 
Zij vraagt om alle communicatie te richten naar gemeente@merelbeke.be met 
participatie@merelbeke.be in cc. 
 
Praktische zaken meld je best via de formulieren op de website van de gemeente: 
https://www.merelbeke.be/lokaal-bestuur/klachten-meldingen-vragen-en-suggesties. 
 
Het voorzittersoverleg is gepland op dinsdag 29 november 2022 (Bas en Willy aanwezig) 
 
Zij bezorgt ons nog een antwoord op de volgende vragen: 

- Demografische gegevens Kwenenbos 
- Stratenlijst met huisnummers 
- Voorzitterschap: we zitten in een overgangsperiode. Is de gemeente hiermee 

akkoord? 
- Mogen wij een naamswijziging doorvoeren? 
- Is de gemeente zich bewust van het dossier over het geluid van de E17? 

 
Verzekeringen: wij ontvingen hierover een e-mail van Sharon. 
Het bewonersplatform en de eraan verbonden medewerkers zijn voor de BA gedekt door de 
algemene BA-polis van de gemeente. Ook als zij projecten en/of evenementen organiseren. 
 
De leden van het bpf zijn ook gedekt voor lichamelijke ongevallen ikv uitoefening van hun 
opdracht binnen het bpf. De medewerkers aan de door het bpf georganiseerde activiteiten 
zijn ook gedekt voor LO. Deelnemers / bezoekers van deze evenementen/activiteiten echter 
niet, tenzij het gaat om een fout door de organisator. 
 
Voorbeelden: 
Seniorenraad organiseert een muziekoptreden met zanger: Een deelnemer valt zelfs van een trede in 
de zaal (theaterzaal cultuurhuis): LO niet gedekt 
BWP organiseert petanque namiddag: Verwondingen opgelopen door deelnemers zijn niet gedekt, 
behalve moest er een aantoonbare fout zijn gebeurd door organisators, wat quasi onmogelijk is. 
 
 
  



Domein welbevinden 
Horst sprak met 2 mensen: 

- Hans Verbeeck: 
o de trekker van de bewonersorganisatie Viaducaduc in Gentbrugge. 

Zij doen geluidsmetingen die gecertificieerd zijn, met geijkte geluidsmeters. Zij 
kochten deze apparatuur zelf aan. Dit komt neer op ongeveer 100 euro per 
geluidsmeter.  

o wil zijn werkwijze komen toelichten aan ons. Het is ook in zijn belang als wij 
onze schouders steken onder een project over het E17-geluid. 

o kan vooral helpen bij hoe we aandacht moeten krijgen van de politiek, hoe we 
actie moeten voeren, hoe we mensen op de been krijgen, … 

 
- Dirk Coopman 

o het hoofd van de faculteit Architectuur aan de KU Leuven, 
o heeft een architectenbureau (www.dirkcoopman.be).  
o maakte een plan om de E17 te ondertunnelen. De tunnel zou net voor 

Merelbeke beginnen, ter hoogte van Zwijnaarde.  
o wil zijn plan komen toelichten. Dit is interessant voor de volledige bevolking 

van Merelbeke. 
 
Omdat dit plan interessant kan zijn voor het volledige grondgebied van Merelbeke zouden 
we een infoavond rond dit thema organiseren samen met de andere bewonersplatformen 
van Merelbeke. 
Bas en Willy zetten dit op de agenda van het voorzittersoverleg op 29 november 2022. 
 
Aanvulling sociale activiteiten 2023 
Februari 2023: vergadering kernleden met Hans Verbeeck 
Maart 2023: open bewonersvergadering: Dirk Coopman (in samenwerking met andere 
bewonersplatforms) 
Juni 2023: volksspelenkampioenschap Roger 
September 2023: fietstocht langs korte ketenbedrijven door Rik. Rik wil een fietstocht 
uitstippelen langs korteketenbedrijven.  
 
Vergaderingen BPF 1ste helft 2023 
Data en locatie: 
Woensdag 11 januari 2023  in aanvraag: zaaltje Sint-Henricuskerk 
Donderdag 9 februari 2023 afhankelijk van de agenda van Hans Verbeeck–cultuurhuis-café 
Maandag 6 maart 2023 in aanvraag: zaaltje Sint-Henricuskerk 
Woensdag 19 april 2023 locatie nog te bepalen 
Donderdag 11 mei 2023 locatie nog te bepalen 
Maandag 5 juni 2023  locatie nog te bepalen 
 
  



Allerlei en vraagstelling 
1. Wij hebben aan Rik, Erna en Thomas gevraagd om officieel lid te worden van het bpf 

Kwenenbos.  
Rik en Erna willen kernlid worden. 
Thomas houdt het nog in beraad. 

 
2. Roger: Er is een verkaveling van maximum 10 huizen in de Ketenhoekstraat. 

Blijkbaar is de reglementering minder streng als de verkaveling kleiner is dan 10 
bouwplaatsen. 
Bas vraagt na bij de gemeente: wat zijn de plannen voor de verkaveling van de 
Ketenhoekstraat? En de nieuwe verbindingsweg naar de Sint-Elooistraat. 

 
To Do: 

- Bas: Namen vaste kernleden bewonersplatform oplijsten en op de website zetten. 
- Willy: vraagt Anniek en Lies of ze kernlid willen worden. 
- Willy en Bas: nieuwjaarskaartje 
- Bas: adressenlijst maken voor de groep 


