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To do’s 

 
 Op vraag van de leden van de dorpsraad zal Cleo op de volgende dorpsraad de statuten 

van de dorpsrad meehebben om deze in groep te bekijken. 
 

 Op de volgende dorpsraad gaan we meer in detail rond concrete aanpassingen die 
mogelijks al realiseerbaar zijn op korte termijn. Daarvoor voorziet Cleo prints van de 
Moenplaats , Processieweg en een deel van de kapellestraat om zo de nodige notities te 
kunnen maken . 
 

Inhoud 
 

 Ursula verwelkomt als voorzitter de mensen die voor de eerste keer aanwezig 
zijn en overloopt de agenda. 
 
 

 De mensen van Bolwerk en de provincie geven duiding rond de actie 
kanaaldorpen. 
    

 Ontmoetingsplaats voor de buurt creëren in het Millennium park. 
 Bouwcamping met workshops, film ,concert…. 
 Mogelijkheid tot deelnemen op 22,23 en 24 juli van 8.30h tot 18.30h om te 

helpen bouwen… 
 Gebouwde constructies blijven bestaan 
 Er is een toonmoment op 12 augustus waar er een soort festivalletje zal 

georganiseerd worden en er een fietstocht zal zijn tussen de drie locaties 
waar gelijkaardige constructies zullen gebouwd worden (Knokke, Moen, 
Bossuit) 

 Er zal nog gecommuniceerd worden via de gemeentelijke kanalen en de 
mensen van de dorpsraad krijgen nog een mail met de info die de mensen 
van Bolwerk zullen doorsturen. 

 
 
 

 Omtrent het eenrichtingsverkeer zal Heide Beernaert initiatief nemen namens de 
bewoners van de Ter Moude. 
Ze gaat ten rade bij Johny die een gelijkaardig project kon Realiseren in de 
kapellestraat. 
 

 Er wordt nog eens heel kort duiding gegeven rond de stand van “omleidingsweg”. 
De gemeente laat weten dat het 0 tracé zal heropgenomen worden bij de 
verschillende opties. 



Er zijn verschillende bezwaren ingediend zodoende zijn er nog verschillende 
mogelijkheden. 
 

 Gebruik kerk  
 

 Op eerste dorpsraad was er zeer veel vraag naar gebruik/herbestemming 
kerk vandaar dit op agenda staat.DE 

 Op de dorpsraad zijn de voorzitter en de secretaris van de kerkfabriek 
aanwezig . 

 De kerkfabriek is er niet tegen dat er gepaste activiteiten doorgaan in de 
kerk 

 Wat toelaatbaar is en niet voor de kerkfabriek is een moeilijke kwestie en 
zal geval per geval bekeken worden door de kerkfabriek. 

 Inwoners die wensen een activiteit in de kerk te organiseren dienen dit 6 
maanden op voorhand aan te vragen op volgend email adres 
himpe.marysse@gmail.com. 

 Er wordt vermeld dat de kerk dagelijks open is voor de mensen die ze 
willen bezoeken en dit van 8h tot 17h. 

 Er volgt een discussie waarin gepraat wordt over wat kan en wat niet in 
de kerk.. 
 
 

 
 

 Er kwam feedback van de gemeente dat de zaken die we als dorpsraad 
voorstellen te conceptueel en te grootschalig zijn. 
Op vandaag is er weinig tot geen budget om een her aanleg van de Moenplaats te 
financieren , tevens wacht de gemeente de omleidingsweg en de 
rioleringswerken in de Kerkstraat af. 
We beslissen als dorpsraad om ons op de volgende bijeenkomst te buigen over de 
plannen van de Moenplaats en te bekijken wat er op korte termijn realiseerbaar 
is en wat weinig budget vraagt.  
 

 Er wordt aangekondigd dat er op 24 maart een opruimactie in Moen doorgaat in 
het kader van de "Mooimakers “actie van de provincie. 
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via info@moen.be  
 

 Er wordt  om het nodige respect voor de mensen die de straten strooien bij 
vriesweer gevraagd door Johny die zelf bij de gemeente werkt en zich inzet om 
zoveel mogelijk straten te strooien. 
Er komen blijkbaar nogal wat negatieve reacties op het feit dat niet overal 
gestrooid wordt. 
Johny geeft mee dat er vele uren geklopt worden en er alles aan gedaan wordt om 
de nodige straten te strooien. 
 
 

 De volgende dorpsraad zal doorgaan op 7 juni om 19h.  
Het thema zal zijn concrete voorstellen Moenplaats. 
Een uitnodigingsmail wordt verstuurd. 
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