
Verslag BPF Bottelare van 30 juni 2012 

 

Met en ten huize van Luc David, Patrick Pisman en Det De Schynkel 

Verontschuldigd: Tom Van de Wiele, Linda de Pourcq en Kristien Weyts 

 

“Dorp In Zicht” Flora wijk 

 

Luc was op de voorstelling van de resultaten. Daar was veel volk, er wonenn dan ook 

ongeveer 7000 mensen in de Flora met een goeie mix in leeftijden. 

De enquêteploeg bestond daar dan ook uit een 30-tal mensen. 

De aanpak en resultaten verschillen in dit verstedelijkt gebied dan ook wat van de meer 

landelijke dorpen van Merelbeke: 

Vraag naar containerpark/groencontainers 

Vraag om goed evenwicht van groen/ speeltuintjes te behouden 

Verkeersproblemen: 80% van de mensen rijden met de wagen wegens gebrek aan veilige fiets 

en voetpaden. 

 

Vergadering met voorzitter CD&V en de voorzitters van de BPF’s 

 

Op vraag van Dirk Boterberg was er een samenkomst. Men wil toetsen waar de noden liggen 

naar de gemeenteraadsverkiezingen toe. 

Er werden vooral punten rond mobiliteit naar voor gebracht. 

Naar aanleiding van deze bijeenkomst is er afgesproken om een tekst op te stellen met de 

bezorgdheden en vragen vanuit de verschillende bewonersplatforms en dit te versturen naar 

alle Merelbeekse politieke partijen. Luc werkt eraan. 

 

Overleg voorzitters BPF’s en Politie 

 

Verslag in bijlage. 

Det was hier in Luc zijn plaats en heeft vooral onthouden dat er zal werk gemaakt worden van 

een betere zichtbaarheid van de wijkagent. 

Het gevoel van onveiligheid niet overeenkomt met de metingen rond snelheid/ 

verkeersongevallen in de gemeente….Het is ook omdat men zich niet veilig voelt dat mensen 

sneller kiezen voor de wagen dan voor de fiets en dit komt in de statistieken niet naar voor. 

Over de zone 30 is men het eens dat dit moet gepaard gaan met infrastructuur die dit doet 

afdwingen, maar dat is dan weer de bevoegdheid van de politici…. 

 

Antwoorden van de gemeente op onze brief van begin juni 

 

Officieel kwam er nog geen antwoord. Luc neemt nog eens contact met Michiel om te vragen 

welke weg dit volgt…. 

 

Wel een reactie van schepen Van Huffel: 

weghalen van de electriciteitspaal in de Koningin Astridlaan is in behandeling en  

er zijn plannen om met asverschuivingen de snelheid te remmen in de Koningin Astridlaan en 

Stas de Richellelaan. (timing?) Ook zal men zoveel als mogelijk de bermen begaanbaar 

maken zonder de bomen in de Stas de Richellelaan te verwijderen. 

  

De dorpskern van Bottelare is ondertussen volledig aangegeven als zone 30. 

 



Communicatie/feedback BPF naar inwoners 

 

Luc lijst op waar we mee bezig waren , welke contacten we hadden en wat daar voorlopig de 

resultaten van zijn. 

 

Patrick stelt voor om de officiële brief die we aan de gemeente stuurden op de website te 

zetten. 

 

We maken hiervan een flyer (A5) en bedelen die in gans Bottelare eind juli/ begin augustus. 

Vooraan de uitnodiging voor onze “trage wegen wandeling” van 12 augustus, achteraan info 

over onze werking en oproep tot nieuwe medewerkers. 

 

Det maakt een stratenoverzicht en spreekt met Kristien af om de flyer te laten kopieëren tegen 

eind juli. 

Verdere afspraken over wie welke staat doet op 12 juli bij de verkenning. We spreken daar 

ook verder af welke actie we kunnen inlassen in de trage wegen tocht en hoe mensen voor hun 

favoriete wegel kunnen kiezen. 

 

Linda wil alvast helpen in de bar op 12 augustus, tijdens en na de wandeling. 

Patrick vroeg na bij Bottelare Swingt wat een drankje ons zal kosten als we iedere wandelaar 

een bonnetje zouden geven? Ze zullen ons 1,25€ aanrekenen per geteld bonnetje voor een 

cava of gewone drank (geen zwaar bier). Det zorgt voor bonnetjes. 

Det doet nog eens een oproep bij onze ondersteunende leden om mee te helpen bij het bedelen 

van de flyers en het helpen in de bar op zondagmorgen en na de wandeling. 

 

Volgende afspraak 

 

 Woensdag 12 juli om 19u30 aan de patro voor de verkenning van de wandeling en 

verder afspraken daarrond. 


