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1. Overzicht en Algemene Werking 

 
1.1.  Inleiding 

 
Belangrijkste uitgangspunten 

Het bewonersplatform wil vooral informeren over de standpunten en 

actiepunten die onze bekommernis delen i.v.m. de inspraak en 

participatie samen met het gemeentebestuur gedurende 2012. 

We willen ook zoveel mogelijk mensen betrekken bij dit lokaal beleid, vrij 

van alle partijpolitiek. Participatie en betrokkenheid, wie actief deelneemt 

versterkt zijn banden met de gemeenschap. 

Het bewonersplatform is en blijft een structureel aanspreekpunt voor 

het gemeentebestuur, als volwaardige partner bij de voorbereiding en 

uitvoering van het beleid dat betrekking heeft op de ontwikkelingen 

in Bottelare. (afsprakennota Gemeentebestuur – Bewonersplatform) 

In deze huidige tijd, doen zich veel nieuwe activiteiten en 

mogelijkheden voor. Hierbij ontstaan er een nieuwe dynamiek in de 

dorpen. Dit helpt ons - het bewonersplatform -nieuwe perspectieven 

te zien, waarbij we blijven streven voor het algemeen belang van het 

dorp en de bevolking. 
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1.2. Algemene Werking 
 

Gedurende het jaar 2012 hebben we verschillende thema’s 
aangesneden: 

 Samen voor verkeersveiligheid, verkeer en mobiliteit. 

 Leefbaar dorp, ruimtelijk beleid met het Molenhoekproject. 

 Trage wegen, het erfgoed en de recreatieve en functionele waarde. 

 Samen sterk, overleg en samenwerking met de verschillende 

bewonersplatformen. 

Het bewonersplatform in Bottelare startte dit jaar rond de bovenvermelde  

thema’s door zoveel mogelijk informatie te verzamelen op verschillende 

manieren en deze info in vraagvorm door te geven aan de gemeente om 

zo de eerste tredes van de participatieladder te creëren. Dit kan en zal 

positieve effecten teweeg brengen langs beide zijden: mensen voelen 

zich betrokken en dit leidt altijd tot een grotere tevredenheid, zolang er 

antwoorden terugkomen van het bestuur en er resultaten zijn. Het effect 

dat burgers daadwerkelijk invloed uitoefenen op het beleid is groot. Het 

huidig beleid heeft hier zeker in Merelbeke gescoord tijdens de voorbije 

gemeenteraadsverkiezingen en het bestuur kan nu uitbreiden en hopelijk 

de ingeslagen weg verder zetten. 

 De eerste stappen 

De eerste informatieavond in Bottelare, maart 2012, was duidelijk een 

schot in de roos. Het discussiëren en argumenteren met de bewoners 

leidde tot een grotere legitimiteit. Het bewonersplatform stond op de 

kaart. De plannen van het bestuur konden worden afgetoetst en men 
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leerde wat er op dit moment leefde. Ook dankzij de resultaten van “Dorp 

in Zicht” die we als basis hadden gebruikt. Door deze infoavond werden 

de plannen en voorstellen rond mobiliteit en verkeersveiligheid beter 

gedragen. Als men de burger mee in bad neemt, wordt het “hun project” 

en verhoog je de slaagkansen. Een voorbeeld daarvan is het feit dat 

verschillende burgers publiekelijk hun dankbaarheid hebben betuigd na 

de goedkeuring in de mobiliteitscommissie van de aanpassingen van de 

Koningin Astridlaan en de Stas de Richellelaan. Een goede start op weg 

naar resultaten. Maar zowel beslissingen als resultaten kunnen en 

mogen niet wegblijven in dit participatie proces. 

 Interne organisatie 

Het bewonersplatform Bottelare heeft maandelijkse bijeenkomsten, de 

bedoeling is om het overzichtelijk, levendig en boeiend te houden maar 

vooral om een perspectief te bieden. Daarbij moet je steeds opnieuw 

terugkoppelen waarom je iets doet, of niet doet. Het wordt op die manier 

veel meer gedragen, ook in het bewonersplatform. We hebben een 

kerngroep van een zestal personen. Dit zijn bewoners die zich terdege 

vrijwillig inzetten voor hun dorp of hun wijk, bewoners die erin geloven. 

Voor projecten en thema’s maken we gebruik van bestaande groepen 

en/of voor bepaalde gelegenheden gevormde groepen en experten. Vb. 

het oudercomité, de Molenhoek, Bottelare Swingt, gezinsbond... 

Doorgaans gaat het hier om initiatieven die slechts een kort engagement 

veronderstellen. Het samen aanpakken is daar belangrijk. 

 Het leerproces 

We ondervonden ook dit jaar wantrouwen bij bepaalde leden van het 

bestuur. Dit gaat waarschijnlijk terug naar oudere inspraakinitiatieven 

waar men niet altijd goede ervaringen mee had. Daardoor kregen we de 

indruk niet altijd ernstig te worden genomen. Zie ook het overzicht in 

bijlage van de adviezen/vragen/suggesties/ en antwoorden van 2012.                                                                     

Het woord of de betekenis “partnership” komt nog niet bepaald ter 

sprake. Het engagement en de betrokkenheid van de politici gedurende 

het verloop is een cruciaal punt.  

We weten dat participatie een langzaam proces is en dat zowel de 
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politici, de ambtenaren als de burgers in hun rol stilaan moeten groeien.                                                                                      

We ontvingen officieel  een hele reeks antwoorden de eerste maand na 

onze infoavond en 1ste brief. Ook verschillende acties o.a. 

verkeersremmende maatregelen in het kader van de mobiliteit hebben 

we vastgesteld in de daaropvolgende maanden. Helaas heeft het daarna 

nog verschillende maanden geduurd (oktober) vooraleer er nog officiëel 

antwoorden doorkwamen, antwoorden vooral i.v.m. het thema mobiliteit 

maar antwoorden die ook nog verschillend waren van de oorspronkelijke 

in april. Belangrijk is natuurlijk dat er ten minste iets gebeurt na zovele 

jaren stilstand. De betrokken diensten moeten beseffen dat vragen, 

opmerkingen en/of suggesties van burgers niet beschuldigend of 

bedreigend zijn. Ze moeten integendeel helpen om te inventariseren en 

te prioriteren waar en hoe er actie moet worden ondernomen.               

Wij zouden het ook appreciëren indien de gemeente ons zou betrekken 

en/of melden dat er groepen en everyday-makers 1 vanuit Bottelare 

worden beantwoord en dat de gemeente actie op deze vragen 

onderneemt i.v.m. de vermelde thema’s. Alleen mits tijdige informatie 

rond een project of problematiek kunnen wij partner zijn in een 

beslissingsproces waarvan het gemeentebestuur toch de eindbeslissing 

neemt. 

 De contactambtenaar 

De contactambtenaar speelt een belangrijke rol : de tussenschakel en 

het doorgeefluik tussen bewonersplatform, het beleid en de ambtenaren. 

Dit was niet altijd even duidelijk gedurende dit werkjaar. Wat ook niet 

altijd zichtbaar was, was het feit dat de contactambtenaar veel achter de 

schermen heeft gewerkt. Het is dan ook de vraag hoe de bestuursleden 

de rol van de ambtenaar percipiëren en hoe ambtenaren hun eigen rol 

zien in deze participatieve processen.  

We ondervonden veel steun en hulp van de provinciale ambtenaar. 

(Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen). De persoonlijke rol van de 

opbouwwerker wordt gezien als een echte brugfiguur en is essentieel in 

                                                   
1 Mensen die in de informele netwerken staan. In die positie transfereren zij 
informatie tussen burgers en bestuur, tussen bestuurders en diensten ook. De every 
day makers vinden snel hun weg, bemiddelen zelf achter de schermen van het 
bestuur, zorgen voor intermediaire communicatie tussen diensten en tussen politici. 



 6  
Memorandum 2012 - Bottelare 

 

  

het welslagen van de participatie. Het bewonersplatform Bottelare heeft 

‘schrik’ omdat we niet weten wat er zal gebeuren als het project van 

Samenlevingsopbouw ophoudt.  

  

 

Samen sterk 

Vergaderingen met voorzitters en vertegenwoordigers van het 

gemeentebestuur hebben ons toegelaten een hechtere band te 

ontwikkelen tussen de verschillende bewonersplatformen maar ook met 

de bestuursleden. Informatie en ervaringen uitwisselen heeft ons 

geholpen en werkt duidelijk pro-aktief. Daarom zijn deze vergaderingen 

belangrijk en zouden ze bvb. per kwartaal moeten plaatsvinden. We zijn 

ook gestart samen met de voorzitters extra vergaderingen te beleggen 

rond een bepaald thema. 

Overleg met andere instanties zoals politie, was niet zo succesvol als 

oorspronkelijk gedacht, deels omdat de korpschef en de politiemensen 

zoveel mogelijk op de oppervlakte zijn gebleven en eigenlijk weinig 

concrete antwoorden hebben gegeven. Hier ook krijgen we de indruk dat 

men meent dat de burger vooral het eigen belang nastreeft en niet die 

van het algemeen belang. Deze terughoudendheid heeft waarschijnlijk te 

maken met het feit dat er bij de andere instanties ook te weinig kennis 

bestaat omtrent participatie. We hopen hieraan iets te kunnen 

veranderen gedurende 2013. 

 S.W.O.T. (strengths/weakness/opportunities/threats) 

Sterktes :  excellent team van lokale mensen 
   goed communicatie kanaal met het bestuur 
   uitstekende samenwerking met andere BPFs 
   enkele resultaten sinds start   
Zwaktes: vertrouwen bestuur en andere instanties 

   communicatie met burger 

   kennis politieke agenda t.o.v. dorpsbelangen/interesses 

Opportuniteiten: partnership 

    andere inhoudelijke thema’s 
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    networking 

    participatiekennis bij andere groepen en instanties 

Bedreigingen: machtsverhoudingen – meerderheid/minderheid 

    perceptie van bestuur, ambtenaren en lokale bevolking  

 

2. Visie - Toekomst 
 

In de toekomst willen we zoveel mogelijk mensen betrekken bij deze 

participatie en een wisselwerking te creeren tussen de verschillende 

adviesorganen met betrekking tot bepaalde werkthema’s 

(erfgoed,cultuurraad,jeugdraad,milieuraad). 

In Vlaanderen en Europa is door de jaren heen een waaier van 

methodes ontwikkeld om mensen meer inspraak te geven. Het kan gaan 

van straatgesprekken tot schriftelijke enquêtes, van debatbijeenkomsten 

tot internetdiscussies. Elke methode heeft zijn verdiensten en zijn 

beperkingen. Geen enkele methode kan alle kwaliteiten tegelijk waar 

maken. Daarom zullen wij met het bewonersplatform een mengeling van 

dergelijke participatiemethoden gebruiken o.a. nieuwe mensen in het 

gebeuren betrekken en onze methodiek verder zetten door voor elk 

thema een groep op te richten of samen te werken met bestaande 

groepen. Daardoor bereiken we ook specifieke doelgroepen zoals 

jongeren, senioren, jonge gezinnen,…  

We willen ook inhoudelijker werken, nog meer communicatie, en een 

maximale terugkoppeling. Iedereen die participeert moet zoveel mogelijk 

worden geinformeerd over de resultaten van de participatie, concrete 

resultaten zien, ook op korte termijn. 

Wij kijken hoopvol uit naar een actiever en sneller aanleveren van 

informatie vanuit de gemeente. Echte participatie is slechts mogelijk 

indien de burger voorafgaandelijk betrokken wordt.  

Graag hadden we ook gezien dat aan de nieuwe inwoners op de 

onthaalavond , door de gemeente  het bestaan van de 

bewonersplatformen in de deelgemeenten wordt toegelicht. 

Jaarlijks willen we een infoavond organiseren met het schepencollege 

over het gevoerde en het te voeren beleid in onze deelgemeente. Het 
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bewonersplatform wil positief en constructief meedenken aan 

oplossingen.  

 

Wij vragen ook een overleg met het nieuwe college over dit 

memorandum, uiteraard bij de start van de nieuwe legislatuur. 

 

 

 
 

 

 

Een dankwoordje is zeker op z’n plaats voor onze leden van het 

bewonersplatform en voor de mensen die ons hebben bijgestaan en 

geholpen tijdens onze opstartperiode. 

Maar vooral wil ik het gemeentebestuur bedanken voor de geleverde 

inspanningen en het engagement en we hopen op een goede 

samenwerking in 2013. 

 

 

 

Luc David 

Voorzitter 

Bewonersplatform Bottelare 


