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Nieuwsbrief van Bewonersplatform FLORA
OOK VOOR JOU
Het bewonersplatform
FLORA is er voor en door de
bewoners van de Florabuurt.
Elke maand vergaderen de
leden om alles te bespreken.
Wil jij ook meehelpen
aan een aangename,
leuke buurt? Je bent van
harte welkom op onze
vergaderingen. Je hoeft niet
van tevoren te verwittigen.

Warme Flora
Veel Floranaren stellen gebaren van solidariteit: helpen
bij de wederopbouw van huizen in de Vesdervallei, je
huis openstellen voor een Oekraïens gezin, je buren
helpen met een klusje, een babbeltje slaan met een
eenzame persoon, enz. Als je praat met jongeren, merk
je dat ze op zoek zijn naar leuke plekjes waar ze elkaar
kunnen ontmoeten, basketballen, een drankje en een
zak chips delen, naar muziek luisteren.
Met het project Warme Flora Floreert wil de Zorgband
Leie en Schelde ook psychisch kwetsbare personen
helpen om zich thuis te voelen in onze wijk. Iederéén
kan zijn steentje bijdragen om van de Flora een warme,
aangename plek te maken.
Bewonerplatform FLORA had gedacht aan een
burenpicknick om de zomervakantie af te sluiten. Op
zondag 28 augustus breng je lekkers mee om te delen
met andere Floranaren. Je wordt verwacht om 11u30 in
het OC, Pastoor Clausplein 1.
https://www.zorgenvoormorgen.be/zorgzamebuurten/
contact

Onze vergaderingen gaan
door vanaf 20u, in de
Koestraat (in de polyvalente
zaal van het Sportcomplex)
of online via Zoom (graag je
e-mailadres doorgeven).
Contacteer ons gerust voor
de data van de volgende
vergaderingen.
E-mail: bpf.flora@gmail.com
Website: https://www.bpflora.be
Facebook:
https://www.facebook.com/
florabewonersplatform/
Hoplr:
https://www.hoplr.
com/profile/82882/
bewonersplatform-flora
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ZONNEBLOEMZAADJES
Heb jij de zonnebloempitten
nog die je kreeg bij het vorige
Flokrantje? Heb je ze nog
niet geplant, dan is het nu
hoog tijd!
Ofwel plant je ze in een klein
potje met goede potgrond; 1
zaadje per potje ongeveer 2
cm diep. Je zet het potje in
een schaaltje en je geeft dit
regelmatig water. Het potje
mag op een warme plaats
staan maar let op dat het
niet uitdroogt. Draai het potje
regelmatig zodat de stengel
recht groeit. Daarna moeten
ze natuurlijk in een grote pot
of direct de tuin in.
Wil je ze direct in de volle
grond, dan zaai je de zaadjes
ongeveer 2 cm diep en 25
centimeter uit elkaar. Kies
een zonovergoten plekje in
de tuin.
Om onze straten wat vrolijker
te maken, is het een leuk
idee om je zonnebloem aan
de straatzijde te planten. Wil
je een geveltuin, dan moet je
hiervoor eerst toestemming
aanvragen bij de gemeente.
Veel plantplezier!

Hondenspeelweide

De bouw van de nieuwe Bergwijkbrug heeft ervoor
gezorgd dat in de buurt van deze brug nog een aantal
andere werken gebeuren. Eén van de meest zichtbare
werken is het aanleggen van de fietsostrade die
parallel aan de Ringvaartstraat, onder de Bergwijkbrug
door loopt en vervolgens langs de Verbrande Heiwegel
verder gaat. Iets minder zichtbaar is dat naast
deze fietsostrade, ter hoogte van het einde van de
Koekoeksdreef, een nieuwe hondenspeelweide is
aangelegd.
Deze hondenspeelweide is een afgebakend gebied
in het bos waar honden los kunnen lopen en met
elkaar kunnen spelen. De bomen die hier reeds
stonden zijn blijven staan. Wel werden er signalisatie
en vuilnisbakken aangebracht. Naast de weide in de
Koestraat is dit de tweede hondenspeelweide in onze
wijk. Dit initiatief is niet alleen fijn voor honden en hun
baasjes die niet kunnen genieten van een grote tuin,
maar is ook een mooie nieuwe ontmoetingsplek voor
hondeneigenaars en hondenliefhebbers.
We hopen dat iedereen zich aan de afspraken blijft
houden en respect heeft voor elkaar, de honden en
de omgeving. Zo kunnen hondenspeelweides een
meerwaarde blijven brengen in de buurt.
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Het kruispunt
Hundelgemsesteenweg en Bergstraat

SPEELPLEIN ANTHOSPARK
Kleuters en jonge kinderen
hebben vlug ontdekt dat er
een nieuwe, fijne speeltuin
is aan de rand van het
Anthospark. Het is er
heerlijk ravotten!
Het Bewonersplatform
FLORA heeft enkele
voorstellen om dit leuke
initiatief nog te verbeteren.

In onze reeks artikelen over de veiligheid van de
kruispunten op de Hundelgemsesteenweg belichten
we het kruistpunt van de steenweg met de Bergstraat.
Sinds de werken aan de Bergwijkbrug startten in 2020
staat hier een tijdelijk opstelling van verkeerslichten.
In juni zal de gemeente deze tijdelijke situatie
evalueren en zal ze een beslissing nemen over de
definitieve situatie, nu de Bergwijkbrug weer open is.
Als Bewonersplatform hebben wij in het verleden al
bezorgdheden en mogelijke verbeteringen aan dit
kruispunt gedeeld met de gemeente. Dit kruispunt
is belangrijk voor verschillende weggebruikers met
verschillende noden: zowel voor automobilisten,
fietsers als gebruikers van het openbaar vervoer.
Sommige opmerkingen werden reeds aangepakt,
zoals een verbetering voor de situatie van fietsers
die uit de Bergstraat komen en het verbeteren van
de signalisatie op het kruispunt. Andere zaken,
zoals een fietsrek bij de bushalte, het optimaliseren
van de parkeerplaatsen zodat er geen onbruikbare
plaatsen zijn, staan nog open. In het bijzonder
vragen we aandacht voor het verkeer dat uit de
nabije Verlorenbroodstraat komt: door file aan de
lichten staat het verkeer hier soms vast. Het nabije
tankstation maakt deze situatie enkel complexer. Wij
vragen om te onderzoeken of het eenrichtingsverkeer
in deze straat en de parallelle Guido Gezellelaan niet
zou kunnen omgewisseld worden.

Jonge ouders en grootouders moeten vlug naar
huis als de nood het hoogst
is. Kunnen de toiletten
van het OC toegankelijk
gemaakt worden?
Er blijft nu nog maar één
picknicktafel over. Als er
nog een picknicktafel komt,
mag het er één zijn met een
verlengd tafelblad, zodat
ook rolstoelgebruikers er
kunnen aan zitten.
Er mag gerust wat
zitgelegenheid
bijkomen. Waarom niet
experimenteren met stoelen
in een opvallende kleur,
zoals in Gent en … in
Parijs?
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HET VERHAAL VAN
Alain Remue.
Bijna 27 jaar staat Alain Remue
aan het hoofd van de Cel
Vermiste Personen, onderdeel
van de Gerechtelijke Politie.
De Cel opereert vanuit
Brussel over heel België.
Bij een onrustwekkende
verdwijning coördineert
het team van Alain alle
opsporingsinspanningen, o.a.
met Child Focus. De Cel geeft
steun aan de onderzoekende
politiediensten, ook met inzet
van speurhonden, duikers, enz.
De opgebouwde expertise leidt
tot verbluffende resultaten.
Van september 1995 tot nu
werden 30 231 dossiers
behandeld, waarvan 97 %
werden afgesloten. 25 869
personen werden levend
teruggevonden. Daarvoor
gelden 3 basisregels:
- Tijd is cruciaal: de eerste 24
uur zijn doorslaggevend.
- Elke zaak is anders, geen
routine.
- Sluit geen enkele hypothese
uit. Daarover schreef Alain het
boek: “Zeg nooit nooit”.
Lees meer op www.bpflora.be
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Zwerfvuilactie

Iedere lente en herfst houdt het Bewonersplatform
FLORA een zwerfvuilactie. Uitgedost met fluohesje,
handschoenen en grijpstok waren er weer veel ouders
en kinderen paraat op 27 maart om de klus te klaren.
Op het eerste gezicht zien de straten er redelijk
proper uit, totdat je dichterbij komt: er liggen overal
snoepwikkels, peuken en kleine stukjes plastiek.
In Vlaanderen blijft de hoeveelheid weggegooid afval
jammer genoeg jaar na jaar stijgen.
Prijsvraag: in het Zweedse stadje Södertälje worden
bepaalde vogels ingezet om sigarettenpeuken van de
straten te halen. Ze worden getraind om de peuken te
deponeren op een aparte plaats, in ruil voor voedsel.
Over welke vogels gaat het?
Stuur je antwoord door vóór 24 juni naar
communicatie.bpf.flora@gmail.com of via post naar
Fatima Snoussi, Koningin Elisabethlaan 27 en maak
kans op een waardebon van € 25,00 bij een
handelaar van Merelbeke Flora!

VU.: Fatima Snoussi,
Kon. Elisabethlaan 27,
9820 MERELBEKE

