
Bewonersplatform Bottelare 28/06/2016 Verslag vergadering 

Bewonersplatform Bottelare: vergadering van 28 juni 2016: 

Aanwezig:  Lore Goessaert, Patrick Pisman, Luc David, Elie Saegeman, Linda Depourcq, 
Joannes Foucart, Rita Dierens 
 
Verontschuldigd: Marc De Martelaere 
 
Datum volgende vergadering:  8 / 9 / 10 augustus 2016, een doodle volgt. 
 
Agendapunten: 

1. Verslag site Rouan 
2. Tractorsluis en situatie aan Gentbos en loodsen 
3. Brief voorzitters aan college: duurzaam energieplan 
4. Tragewegenwandeling Bottelare Swingt augustus 
5. Nieuwe trage weg aan de Bottelaarse Vijvers 
6. Kolbergwegel: paardenstalling en weidegang 
7. Nieuwe ledenwerving 
8. varia 

 
Genomen beslissingen per agendapunt: 
 

1. Verslag site Rouan 

*Het bewonersplatform werd op de hoogte gebracht dat het gemeentebestuur een project voor 13 
woningen op de site Rouan wil realiseren. De gemeente zoekt hiervoor naar een bouwpromotor die 
het terrein wil saneren voor het project van start gaat. 

2. Tractorsluis en situatie aan Gentbos en loodsen 

*Het gemeentebestuur  beloofde om het BPF op de hoogte te houden van alle beslissingen die 
genomen worden in het dossier in van de loodsen bij het Gentbos. Dat zal gebeuren met een officieel 
schrijven. 

*Hoewel die belofte werd gegeven, heeft het BPF nog geen schrijven ontvangen. Het 
bewonersplatform zal dus nog een aanmaning sturen naar het gemeentebestuur.  

3. Brief voorzitters aan college: duurzaam energieplan 

*De voorzitters van alle bewonersplatformen in Merelbeke hebben gezamelijk een brief gestuurd 
naar het gemeentebestuur. In die brief vragen zij om met concrete voorstellen te komen voor een 
duurzaam energieplan. Concreet worden er voorstellen verwacht voor een betere isolatie van 
woningen en betere voorzieningen voor openbaar vervoer en fietsers. 

4. Tragewegenwandeling augustus 

*Op Woensdag 29/06  om 19:30 wordt het parcours van de wandeling verkend; 

*Patrick Pisman zal de wandeling opniew begeleiden.  

5. Nieuwe trage weg aan de Bottelaarse Vijvers 
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*Het bewonersplatform merkt op dat er werk is gemaakt van het voorstel om een nieuwe trage weg 
aan te leggen op het historische traject rond de Bottelaarse Vijvers. 

*Spijtig genoeg werd de doorgang aan de noorderkant van de Bottelaarse Vijvers in het midden van 
een weide gemaaid. Het bewonersplatform vraagt zich af waarom de trage weg niet aangelegd werd 
in een rechte lijn langs het bos.  

*Het bewonersplatform verbaast zich erover dat de nieuwe trage weg uitkomt tegenover een 
huizenrij  (in de Poelstraat) en niet op de bestaande dreef die een mogelijke toegang zou verlenen 
tot de Heiwegel. 

*Het bewonersplatform zal zo snel mogelijk een advies formuleren naar het gemeentebestuur om 
het traject van de nieuwe trage wegel te wijzigen. Dat gebeurt nog voor de officiële opening op 15 
oktober 2016. 

*Er wordt in overleg met de Bottelaarse harmonie nog een officiële ceremonie voor het inhuldigen 
van de trage weg georganiseerd. 

6. Kolbergwegel: paardenstalling en weidegang 

*Op de Kolbergwegel is er een schuilhut met een stal voor 3 paarden opgericht op een stuk grond 
met landschapswaarde. Na navraag van het bewonersplatform blijkt dat er geen vergunning werd 
verleend voor die constructie. 

*Hoewel die trage weg verboden terrein is voor voertuigen, werd er door verschillende leden van het 
bewonersplatform opgemerkt dat er toch voertuigen over de tractorsluis rijden om de paarden te 
voederen. 

*Het bewonersplatform bracht de stedenbouwkundige dienst en het gemeentebestuur van 
Merelbeke op de hoogte van de situatie. 

*Het bewonersplatform bereidt een advies voor naar het gemeentebestuur.  

7. Nieuwe ledenwerving 

*Het idee werd gelanceerd om via een flyer gericht te vragen aan de bewoners om zich te engageren. 
Mogelijk zou dit gekoppeld kunnen worden aan de lancering van de nieuwe trage weg aan de 
Bottelaarse Vijvers op 15 oktober 2016. 

*Het BPF zal zijn mailadressenbestand aansturen om nieuwe leden te werven. 

*Luc David zal een facebokpagina aanmaken voor het BPF. Hierdoor willen we een jonger publiek 
bereiken en ons draagvlak vergroten. De facebookpagina moet een soort online forum worden. 

8. Varia 

*Het nieuwe café in de Lindestraat opent in augustus voor het eerst de deuren. 

*De verslagen van 2015 en 2016 moeten dringend naar Michiel Ouvry gestuurd worden. 

*De polyvalente zaal van de visitatieschool zal worden gebouwd op de locatie van de huidige 
turnzaal. De Erfgoedcommissie van Merelbeke bracht het bewonersplatform op de hoogte dat zij 
tegen dat project protest zullen indienen. Aangezien het bewonersplatform nog geen concrete 
reactie uit de buurt kreeg voor of tegen het project, werd er beslist om momenteel nog geen actie te 
ondernemen in het dossier.  
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*Er werd voorgesteld om tijdens een volgende vergadering een stemmingsronde te houden met de 
kern rond enkele onafgewerkte voorstellen. Zoals over het al dan niet geven van advies in het dossier 
van het ruimtelijk uitbreidingsgebied bij de Edelarendries. 

*Volgend jaar zal het bewonersplatform van Bottelare in samenspraak met de andere 
bewonersplatformen van Merelbeke proberen om ee politiek praatcafé te organiseren. Dat zal 
doorgaaan voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

*Het voorsteld werd gelanceerd om volgend jaar een vergadering samen met alle leden van alle 
bewonersplatformen van Merelbeke te organiseren. 

*Het bewonersplatform wil een “verkeerswandeling” organiseren samen met de schepen van 
verkeer van Merelbeke. De concrete uitwerking volgt later. 

 

 

 

 


