
Bewonersplatform Bottelare: vergadering van 17 januari 2017: 
Aanwezig:  Rita Dierens, Luc David, Linda De Pourcq, , Patrick Pisman, Luc Foucart, 
Holvoet Bart 
 
Verontschuldigd: Lore ,Elie, Marc ,Patrick 
 
Datum volgende vergadering: 21 februari 2017 
 
Agendapunten: 

1. Nieuwjaarsreceptie 
2. Evaluatie vergadering “verkeersveilig Bottelare”, gemeentebestuur en 

politiediensten 
3. Activiteiten 2017 
4. Overige 

 
Genomen beslissingen per agendapunt: 
 

1. Nieuwjaarsreceptie 
 

Ondanks de koude was er toch een opkomst van een 200 tal mensen. Vooral de kameel 
trok veel volk. Voor de opstelling en de afbraak mogen wat meer mensen betrokken 
worden. De hotdogs waren minder succesvol dan de frieten tijdens de vorige receptie. Er 
was maar één verwarmingselement aanwezig, dat is een punt voor de volgende receptie. 
De inkomsten bedroegen 1348 euro, de uitgaven zijn nog niet bekend maar verwacht 
wordt dat die gelijk zullen lopen met de vorige editie. 

2. Vergadering rond verkeersveilig Bottelare met de gemeente en de diensten 

Er werden door de politie flitscontroles uitgevoerd en er werd vastgesteld dat 90% van 
de bestuurders te snel reed. Ook verschillende foutparkeerders werden beboet. Op hun 
PV stond dat dit een controle was op vraag van de bewoners, waardoor enkele leden van 
Verkeersvrij Bottelare negatieve reacties kregen. Er zou een betere wegsignalisatie 
moeten komen en blijvende controleacties. 

Het herinrichten van het dorpsplein zou voor de volgende legislatuur zijn. 

3. Evaluatie Activiteiten van 2016 en komende activiteiten voor 2017 

 
2016 was eerder rustig qua activiteiten. Voor 2017 wordt voorgesteld: 
 
Bevraging van de bevolking rond verschillende thema’s , zoals: 

Trage wegen  
Ruimtelijke ordening 
Proper Bottelare ( vuilnisbakken op sommige plaatsen ) 
Duurzaamheid 
Samenwerking 



Mobiliteit/verkeersveiligheid 
Communicatie 
Eventueel een wandeling door het dorp met de schepen en bezichtiging ter 

plekke 
Aan de hand van de bevraging een bewonerscafé organiseren met de betrokken 

schepenen 
 

4. Overige 

De werken rond de site Rouan staan op de agenda. 

Het flyeren aan de deur blijkt slechts een beperkt effect te hebben.  

Het Bewonersplatform wordt reeds vermeld in het infoblad van de gemeente, alsook in 
Kerk en Leven. Een vermelding in de folders voor de nieuwe bewoners van Merelbeke 
zou de bekendheid kunnen vergroten. 

Er werd een nieuw Bewonersplatform opgericht in de Flora .  
 


