
Verslag BPF Bottelare 24 april 2012 

 

Met: Luc David, Kristien Weyts, Patrick Pisman, Linda De Pourcq, Annelien Colson, Det De       

Schynkel, Tom Van de Wiele (nieuwe geïnteresseerde voor het bewonersplatform) en Patrick 

Duportail voor het oudercomité 

 

Verontschuldigd: Inge Borgmans voor het oudercomité en Frank Monsecour voor de werkgroep 

trage wegen 

 

 

 

Brief van de gemeente 

 

Luc ontving een officieel antwoord op onze vragen en opmerkingen die we overmaakten naar 

aanleiding van de open bewonersbijeenkomst van begin maart. 

 

Rond mobiliteit: 

Men zal binnenkort de zone 30 afbakenen in de dorpskern en de as Roodbeeldekesstraat en men 

zal ook aandacht hebben voor de handhaving hiervan. 

Op de as Roodbeeldekesstraat komt er geen eenrichtingsverkeer maar komt er een verbod voor 

voertuigen van 3,5 ton en meer. 

Men denkt eraan om ook in de Stas De Richellelaan een fiets/voetpad aan te leggen. 

De electriciteitspaal in de Koningin Astridlaan ter hoogte van huisnummer 11 zal verwijderd 

worden. 

Tijdens de werken aan de Astridlaan (Fiets/voetpad) zal er niet aan de riolering gewerkt worden. 

Rond de veiligheid van de schoolomgeving wil men naar voorstellen luisteren en die na overleg 

en goedkeuring toepassen. 

Daartoe starten we met een apart werkgroepje in samenwerking met mensen van het 

oudercomité. We kunnen werken aan de hand van het octopusplan dat reeds enkele jaren geleden 

door de school werd uitgewerkt.  

Het grootste knelpunt blijkt momenteel de kiss en ride zone te zijn waar veel fout geparkeerd 

wordt en het voor fietsende kindern moeilijk is om de school binnen te komen.. Ook in de 

Dorpsstraat en de Stas De Richellelaan is het onveilig voor fietsers.  

Er is ook aandacht nodig voor de oversteek aan de Poelstraat/ Stas de Richellelaan. 

Het werkgroepje dat zich hierover zal buigen en een voorstel uitwerkt komt samen op 

dinsdag 8 mei in de basisschool om 20u. 

 

Rond ruimtelijke ordening: 

Het eerste project is niet goedgekeurd, er is wel goedkeuring voor de afbraak van de oude hoeve. 

Luc geeft deze vraag en antwoord door aan mensen van de werkgroep Molenhoek. 

 

Wandeling trage wegen 

 

Na overleg blijkt dat de wandeling over trage wegen kan doorgaan op zondagvoormiddag 12 

augustus.  

Dit kadert dan in het programma van “Bottelare Swingt”.  



Kristien overlegt met Luc VDK. hoe we de promotie hiervoor aanpakken. Er is nog een infoblad 

in juli, teksten binnen rond 20 mei! Te regelen voor ons volgend overleg! 

Luc bevestigt officieel de deelname van het bewonersplatform aan Bottelare Swingt. 

Ook Frank Monsecour is vrij en bereid om deze wandeling te begeleiden en helpen voor 

bereiden. 

Ook hiervoor zullen we met een werkgroepje starten, Luc probeert een datum te prikken die past 

voor alle geinteresseeerden hiervoor. 

Hierbij al enkele losse ideëen: fietsende deelnemers belonen met een gratis fietsnazicht, als 

opdracht in de wandeling op zoek gaan naar het leukste plekje voor een zitbank, Van de 

gelegenheid gebruik maken om afval te verwijderen….. 

Na afloop van de wandeling kunnen we in de patro een drink aanbieden. 

 

Financies 

 

De onkosten van de open bewonersvergadering zijn doorgegeven en zullen gestort worden. 

 

Leden BPF 

 

Luc neemt nog eens contact met Astrid, Peter en Dieter. 

Jo wil geen mails meer ontvangen en ook An nodigen we niet verder uit. 

 

Volgende afspraken 

 

Er is een vergadering voor de voorzitters van alle bewonersplatforms op 24 mei.  

Luc gaat zeker, Det bekijkt of ze meegaat. 

 

 

Onze volgende vergadering gaat door op 29 mei om 20u. in de patro. 

Op de agenda verslag van de werkgroepjes en het overleg met de andere BPF’s. 

 

Verslag: Det 

 

 

 


