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Vergadering BPF Bottelare op 20/01/2015 

Aanwezigen: 

Luc David, Joannes Foucart, Linda Depourcq, Rita Dierens, Patrick Pisman,  

Marc De Martelaere 

Verontschuldigd:  

Elie Saegeman 

Agendapunten: 

1) De nieuwjaarsreceptie van 2015 

Beslissingen genomen in de vergadering: 

1) De nieuwjaarsreceptie van 2015 

*De boekhouding van de nieuwjaarsreceptie wordt vanaf nu volkomen transparant. In het 
verleden was dat niet altijd het geval. 

*De winst van de vorige nieuwjaarsreceptie bedraagt circa 300 euro. 

*De nieuwjaarsreceptie verliep vlot, hoewel er naar de Patrokring moest uitgeweken 
worden wegens het slechte weer. 

*Bij volgende nieuwjaarsrecepties moet: “Met steun van de gemeente Merelbeke” worden 
vermeld op de flyer en ander drukwerk. 

*Indien op voorhand bekent is dat de Nieuwjaarsreceptie niet buiten kan doorgaan, moeten 
alle warme dranken worden afgezegd. 

*Er kan een gratis provinciale vrijwilligersverzekering worden afgesloten bij volgende edities.  

 
2) Opmaken van de planning van het bewonersplatform voor het jaar 2015 

*Het meest succesvolle bewonerscafé tot heden was de editie waarbij schepen van 
mobiliteit Patrick Rousseaux aanwezig was.  

*Bij volgende bewonerscafés moet er telkens een vertegenwoordiger van de gemeente of 
een spreker aanwezig zijn. 

*De doelstelling van het bewonersplatform is om drie keer per jaar een bewonerscafé te 
organiseren. 

*Voor het volgende bewonerscafé wordt Tim De Keukelaere uitgenodigd, het thema wordt 
“Ruimtelijke ordening en verstedelijking”. Het bewonersplatform stelt hem volgende data 
voor: 20 maart, 17 of 24 april 2015. 

*Er moeten op voorhand vragen worden geronseld, dat kan eventueel via doodle of google. 
Een link naar die formulieren kan dan op de website worden geplaatst. 
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*Op het tweede bewonerscafé van 2015, in September, worden de resultaten van het 
bewonersplatform voorgelegd. Er worden dan ook externen gevraagd om te praten over 
belangrijke thema’s in de gemeente. 

 
3) Het onderhoud van de website van het bewonersplatform 

*Joannes en Kristien worden verantwoordelijk voor het updaten van de site. Elie wordt bij 
de volgende bijeenkomst gevraagd of hij hen in die taak wil bijstaan. 

*Er wordt onderzocht of er voor de site kan samengewerkt worden met het infomagazine 
van Merelbeke of met de verschillende ICT-opleidingen in Merelbeke. 

*De website moet vermeld worden bij ieder evenement van het bewonerplatform. 

*Er moet een nieuwe header worden gemaakt door Joannes. 

4) Meldingen en overleg 

*Het memorandum voor het jaar 2014 is bijna af en zal door Luc David op de site worden 
geplaatst. 

*Een bewoner meld dat bij mistig weer de bloembakken in de Koningin Astridlaan een 
nagenoeg onzichtbaar obstakel vormen. 

*De contactambtenaar wordt uitgenodigd op de volgende vergadering van het 
bewonersplatform. 

*Er wordt gedacht aan een peter- of meterschap voor de trage wegen of voor de 
bloembakken in Bottelare. 

*De subsidies van de gemeente Merelbeke stijgen naar 950 euro, plus 625 euro per speciaal 
evenement. 

5)  Nieuwtjes voor de site van het bewonersplatform 

*Het memorandum van het bewonersplatform 

*De aanpassing van de verkeersborden in de gemeente in navolging van het vorige 
bewonerscafé 

 

 

 


