
Openbewonersbijeenkomst Bottelare – vrijdag 24 mei 

Aanwezig: 40-tal inwoners 

      Burgemeester Thienpont, Schepen Vrijens, Schepen Poriau, Schepen Rousseaux, 

Schepen De Keukelaere, Koen den Tijn (Politie) 

 

1. Verwelkoming + werking BPF 

Luc verwelkomt de aanwezige inwoners en het schepencollege. Het programma van de avond wordt 

overlopen.  

Vooraleer het woord aan de burgemeester wordt gegeven, overloopt Luc de voorbije acties en 

toekomstige plannen van het bewonersplatform.  

 

Het voorbije jaar lag de focus op volgende punten: 

- Uitwerken van een goede communicatie tussen het BPF en de gemeente 

- Draagvlak voor de werking in Bottelare creëren door en overleg tussen de verenigingen te 

organiseren, inwoners regelmatig te informeren, …. 

- Overleg tussen de verschillende BPF om te bekijken op welke punten er kan worden 

samengewerkt 

- Inhoudelijke thema’s: Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Trage Wegen 

Volgende punten werden gerealiseerd: 

- Organisatie openbewonersbijeenkomst met als thema Mobiliteit 

- Wandeling: Kies je trage weg tijdens de kermis in augustus 

- Heraanleg Koningin Astridlaan + Sas de Richellelaan 

- Vernietiging van bouwaanvraag Molenhoek 

- Voorstel project aquafin te combineren van heraanleg Trage Weg 

 

2. Voorstelling nieuw College 

Op zijn beurt heet de Burgemeester iedereen welkom. Het is belangrijk om regelmatig in gesprek te 

gaan met de inwoners. Hij is blij met de uitnodiging van het bewonersplatform.  

Hij laat schepen Jonckheere, Van De Steenen en Lachaert verontschuldigen. 

Alle schepenen worden kort voorgesteld: 

- Schepen Vrijens is bevoegd voor cultuur, openbaarheid van besturen en mobiliteit. Op ML wil 

de gemeente werk maken van een nieuw gemeenschapscentrum is het centrum. Dit binnen 

het huidige financiële kader.  

Om binnen de bevoegdheid mobiliteit kort op de bal te spelen, is er een wekelijks overleg 

tussen de politie, ambtenaren en schepen Vrijens + Rousseaux. Tijdens dit multidisciplinair 

overleg zitten alle speler samen rond tafel en kunnen beslissingen sneller worden gemaakt. 

Schepen Vrijens is binnen het College de pleitbezorger van inspraak en participatie van de 

burger. Daarom neemt hij ook de bevoegdheid ‘openbaarheid van besturen’ op. 

- Schepen Rousseaux heeft de bevoegdheden jeugd, openbare werken en stedenbouw. Hij is 

aanwezig op het wekelijks overleg met de politie daar de bevoegdheden openbare werken en 

mobiliteit dicht bij elkaar liggen.  



Er liggen binnen het jeugdbeleid in Bottelare een aantal belangrijke uitdagingen zowel naar 

infrastructurele als financiële ondersteuning 

- Schepen de Keukelaere is een nieuw gezicht in het schepencollege en neemt de 

bevoegdheden milieu, lokale economie en ruimtelijke ordening voor zijn rekening.  

Het college wil graag op KT een wekelijkse markt in het centrum organiseren. 

 

Burgemeester: het college is een collegiaal orgaan dit wil zeggen dat alle beslissingen samen worden 

besproken en genomen. We kunnen niet op alles snel reageren maar weet dat elk antwoord grondig 

wordt voorbereid, besproken en goedgekeurd. 

 

3. Vraag en antwoord 

Patrick neemt hier de rol van Luc over en is de moderator van dienst. 

Patrick: Op voorhand hebben we een aantal vragen doorgeven aan het college die we nu samen gaan 

overlopen. Wanneer deze vragen zijn beantwoord, geven we het woord aan het publiek en kunnen er 

vragen worden gesteld. De doorgegeven vragen zijn opgesteld in samenwerking met de burgers en 

verenigingen van Bottelare. 

Vraag 1: Welke rol kan het BPF/ burgers spelen bij de opmaak van de beheers-beleidscyclus? 

- Schepen Vrijens: vanuit de gemeente is er een traject voor adviesraden, beheersorganen en 

bewonersplatformen opgesteld. Via dit traject worden de werking van deze raden herbekeken en 

nagedacht welke rol zijn kunnen opnemen in het gemeentelijk beleid.  

Dit traject wordt verdergezet in volgende stappen: 

- Naar aanleiding van de BBC krijgen alle groepen de kans om een prioriteitenlijst met 10 acties 

door te sturen naar de gemeente. Deze lijsten zullen worden gebruikt tijdens de opmaak van 

het BBC. 

- Tijdens een gemeenteraadscommissie van september krijgen de verschillende raden de kans 

om hun werking en jaarplanning voor te stellen. 

Het is de bedoeling om verder het overleg binnen de verschillende beleidstakken verder te organisren. 

We moeten uit onze foute leren en samen met de voorzitters nagaan wat we kunnen doen om dit te 

verbeteren. Het is een engagement van het huidige bestuur om de communicatie tussen de gemeente 

en de burgers te verbeteren. We willen inwoners betrekken bij beleidsvoorbereiding en-uitvoering. 

Specifiek naar de bewonersplatformen toe willen we ons blijvend engageren om ten minste 1 keer per 

jaar met het college naar de dorpen te komen en in gesprek te gaan. 

 

Vraag 2: Wat is de timing van de geplande werkzaamheden in Bottelare? Op welke manier worden de 

inwoners geïnformeerd over de gekozen plannen en de geplande werken? 

Schepen Rousseaux: In de Stas de Richellelaan komen er een fietssuggestiestroken en zullen de 

huidige proefopstellingen (remmers) definitief worden geplaatst. De belijning voor de stroken werd 

door de aannemer reeds gerealiseerd. 

De werken in de Koningin Astridlaan starten na het bouwverlof (6 augustus) en zullen 1.5 maand 

duren. Er komen nieuwe voet- fietspaden, verkeerremmers en parkeerplaatsen. In totaal komen er 10 

verkeersremmers: 6 tussen de Qui-vive en de Groenstraat en 4 tussen de Groenstraat en het dorp.  



Op maandag 24 juni zal er een infoavond over de werken plaatsvinden in het gemeentehuis. De 

inwoners die langs beide straten wonen, zullen een uitnodiging ontvangen. 

Vraag 3: Een nieuwe mobiliteitsambtenaar wordt door gemeente op korte termijn aangeworven. 

Wanneer zal er worden werk gemaakt van het nieuwe mobiliteitsplan en op welke manier zullen de 

inwoners hier worden bij betrokken? 

Schepen Vrijens: Er is inderdaad een vacature voor een mobiliteitsambtenaar maar deze persoon zal 

ten vroegste in september/ oktober in dienst worden genomen. De gemeente wacht niet op de komst 

van de mobiliteitsambtenaar om te starten met het schrijven van een nieuw mobiliteitsplan. Het 

huidige plan zal de basis vormen en wordt verbreed en verdiept. 

Een gemeentelijke begeleidingscommissie wordt aangesteld voor de duur van de opmaak van het 

mobiliteitsplan. Deze commissie zal ook het traject en inspraakproces bepalen. In de commissie 

zetelen de bevoegde schepenen, provincie Oost-Vlaanderen, aannemers, De Lijn, 

vertegenwoordigers van elke fractie.  

Het inspraakproces zal er vermoedelijk zo uitzien maar dit moet nog worden goedgekeurd door 

bovenvermelde commissie: 

1. Het huidige mobiliteitsplan wordt voorgesteld tijden een gemeenteraadscommissie. 

2. Het huidige plan wordt via de website en infomagazine bekend gemaakt bij de bevolking. 

3. Iedereen krijgt de kans om zijn input te geven 

4. Het nieuwe plan wordt opgemaakt rekening houdend met de input van de bevolking 

5. Het nieuwe plan wordt besproken tijdens een gemeenteraadscommissie 

6. Plan laten goedkeuren door gemeenteraad en PAC (provinciale adviescommissie) 

 

Vraag 4: Samen met het oudercomité en de directie formuleerde het BPF een aantal voorstellen. Hoe 

wil het college de veiligheid aan de school verzekeren? 

Schepen Vrijens: Via volgende maatregelen wordt er gewerkt aan de verkeersveiligheid rond de 

school. 

1. Door de heraanleg van Koningin Astridlaan en Stas de Richellelaan worden de huidige 

proefopstellingen definitief geplaatst. We merken nu reeds dat hierdoor de snelheid van de 

auto’s daalt. De inwoners reageren positief op deze proefopstellingen. 

2. De prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is het verkeer. Een belangrijke taak van de wijkagent 

is het meehelpen organiseren van het autoverkeer bij het begin en einde van de school. De 

politie kan hier zijn rol in spelen. 

3. De zone 30 in de omgeving van de school werd uitgebreid. 

Het is opvallend dat in alle dorpskernen het probleem van hoge snelheid zo prangend blijft. Hier wordt 

reeds jaren door de politie op ingezet maar met te weinig resultaat. Er wordt voldoende aandacht 

besteed aan het sensibiliseren van de chauffeurs wanneer dit echter niet helpt, vragen we aan de 

politie om ook voldoende te verbaliseren.  

Burgemeester: Binnen het huidige zonaal veiligheidsplan is verkeer de 1ste prioriteit. Dit zal 

vermoedelijk ook in het nieuwe plan de topprioriteit blijven.  

Tijdens een overleg met de wijkagenten werd de nadruk gelegd op het toezicht in de buurt van de 

school. De school in Bottelare kan rekenen op goede seingevers en de politie weet dit sterk te 

appreciëren. 

De doorgang Koningin Astridlaan/ Stas de Richellelaan blijft problematisch enkel via doorgedreven 

verbaliseren kunnen we dit probleem oplossen. 



Vraag 5: - In augustus 2012 organiseerde het BPF een trage wegen wandeling. Een voorstel met 

herwaarderingslijst trage wegen werd doorgegeven. Op welke manier wil de gemeente omgaan          

met het onderhoud van deze wegen? Welke functie geven zijn aan trage wegen? 

Schepen Vrijens: Vanuit de verschillende bewonersplatforms ontvangen we voorstellen voor 

herwaardering en onderhoud van trage wegen.  

Vb.. Moortsele wegel: we gaan in gesprek met de universiteit zodat deze wegel wordt hersteld. 

Eenmaal de mobiliteitsambtenaar er is willen we samen met de BPF, werkgroep Trage Wegen en met 

ondersteuning van VZW Trage Wegen een prioriteitenlijst per dorp opmaken. De prioriteiten worden 

bepaald op basis van de verbindingsmogelijkheden van de wegel. 

 

Schepen Poriau: Voor het onderhoud van de trage wegen te garanderen willen we een prioriteitenlijst 

uitwerken. Afhankelijk van de functionaliteit van de wegel zal het onderhoud worden bepaald. 

 

Burgemeester: Merelbeke telt een heel groot trage wegen net. Het is onmogelijk om alle wegen te 

onderhouden en open te stellen. In de eerste plaats moet er worden gekeken naar de functionaliteit. 

De prioriteit zal worden gelegd op trage wegen die een alternatieve route vormen voor fietsers en 

wandelaars. Het onderhoud moet te rechtvaardigen zijn. 

 

Vraag 6: verstedelijking - ruimtelijke ordening , hoe kunnen wij beter communiceren ivm 

grote projecten. Via welke kanalen wil het college inwoners informeren over bouwprojecten in 

Bottelare? 

Schepen Rousseaux: Er zijn twee soorten dossiers afhankelijk van het dossier wordt de communicatie 

met de burger bepaald.  

1. De gemeente is zelf promotor. (bv. pastorij Munte). De inwoners worden in de beginfase 

geïnformeerd en betrokken. Voor het dossier van Aquafin werd er in de beginfase een 

infoavond georganiseerd. 

2. Dossiers aangevraagd door privé personen: via een openbaar onderzoek aangekondigd door 

de gele affiches worden de inwoners geïnformeerd en krijgen ze de kans om het dossier te 

gaan inkijken. 

 

 

Vraag 7: Uit de DORP inZICHT bevraging is duidelijk gebleken dat de inwoners de bouw van 

appartementen als negatief ervaren. Men ergert zich aan de verstedelijking en de vele nieuwbouw. 

Recente voorbeelden zoals de bouw aan de Molenhoek en bouwaanvraag Rembrandt versterken dit 

gevoel. Hoe wil het nieuwe college omgaan met toekomstige verkavelingsaanvragen? Aan welke 

criteria worden deze aanvragen onderworpen? 

Schepen Rousseaux: Dit blijft een moeilijke evenwichtsoefening waardoor we dit bij elk dossier apart 

bekijken. Enerzijds heb je de hoge vraag naar kleine woning anderzijds moet je rekening houden met 

de ruimtelijke draagkracht van het woongebied. 

Elke goedkeuring wordt grondig bekeken en bediscussieerd in het college.  



Binnen de gemeente zijn er kwaliteitsnormen van kracht waaraan nieuwbouw moet voldoen. 

1. Max twee bouwlagen met een dak 

2. Parkeernorm van 1.5 parkeerplaats per woonentiteit 

3. Per appartement moet er voldoende grasruimte zijn voorzien 

4. In een dak mag er geen woonentiteit worden gerealiseerd. 

5. … 

 

Schepen de Keuelaere: in de toekomst moeten we nadenken over nieuwe woonvormen zoals 

meergezinswoningen, cité, kangoeroewonen, … 

Het gemeente ruimtelijk structuurplan is van kracht sinds 2006. Hierin worden de beleidslijnen per 

deelgemeente bepaald voor Bottealre is dit behoud van het landelijk karakter. In de toekomst wordt 

het plan herschreven en zal dit meer in detail worden uitgewerkt. 

Appartementsbouw zal blijven komen maar er moet voldoen aandacht worden geschonken aan de 

woonkwaliteit.  

De vraag van senioren om te blijven wonen in hun dorp zal in de toekomst blijven groeien. Er wordt 

nagedacht om inwoners/ senioren voorrang te geven bij sociale woningen in de eigen gemeente. De 

woningen die hierdoor vrijkomen, moeten in de 1ste plaats gaan naar jongen gezinnen en niet naar 

promotoren. Deze denkoefening wordt op dit moment afgetoetst bij de sociale 

huisvestingsmaatschappij. 

 

Vraag 8: De gemeente zal in de toekomst meer bevoegdheid krijgen in het weigeren van 

bouwaanvragen. Hoe wil de gemeente deze bevoegdheid invullen? 

Schepen Rousseaux: ik wil dit even kaderen want in de praktijk zal er vanaf september weinig 

veranderen. Het klopt dat vanaf september een ontvoogding komt op het vlak van stedenbouw. 

Ontvoogding? 

Gemeenten kunnen sinds lang een bouwvergunning goedkeuren voor een woning in een bestaande 

verkaveling.  

Bij grote bouwprojecten en/of nieuwe verkavelingen moest er steeds een extra advies worden 

gevraagd aan het RWO vooraleer het college kon beslissen. Deze tussenstap zal nu wegvallen.  

Gemeente die aan 5 criteria voldoen konden in het verleden vragen om de RWO-advies te laten 

vallen. Het initiatief hiervoor lag echter bij de gemeente zelf, de Vlaamse overheid heeft nu beslist dat 

alle gemeente die voldoen aan de 5 criteria ’s vanaf september automatisch worden ontvoogd van het 

RWO-advies. 

Waarom heeft de gemeente hiermee gewacht? Merelbeke voldoet reeds een geruime tijd aan de 5 

criteria maar heeft zelf niet om de ontvoogding gevraagd omdat dit uiteraard een aantal consequentie 

met zich meebrengt. Onder meer: 

- De vergunningstijd verkort van 105 naar 75 dagen 

- Extra ambtenaar nodig om dossiers voor te bereiden en op te volgen 

Ondertussen telt de dienst stedenbouw voldoende gediplomeerde ambtenaren zodat we dit kunnen 

opvangen. We hebben vertrouwen in onze ambtenaren. 



Elke vergunning of weigering moeten we melden aan de Vlaamse Overheid. De beroepsprocedures 

blijven van kracht. 

 

Vraag 9: verlichtingspaal Koningin Astridlaan ? 

Er is een prijsofferte gevraagd aan Eandis, de kostprijs is 8000 euro. Binnen het college bekijken of 

deze investering opportuun is aangezien je weinig verandert aan de smalheid van het trottoir. 

 

 

6. Vragen uit het publiek 

° Bij de heraanleg van de Koningin Astridlaan en Sas de Richellelaan komen de verkeersremmers 

enkel tussen de Qui-Vive en de tandarts. Waarom komen er geen remmers in het centrum van het 

dorp? Is het mogelijk om te werken met verkeersdrempels? 

 De vluchtheuvels zitten niet in het plan een komen er dus niet. Na de werken is er zeker nood aan 

een grondige evaluatie en moeten we bekijken of de vooropgestelde doelen worden bereikt. Probleem 

met vluchtheuvels is dat je steeds een grote groep voor- en tegenstanders hebt. 

° Oplossing verlichtingspaal: Waarom plaats je geen snelheidsremmers naast de elektriciteitspaal. Zo 

kan het voetpad worden verbreed en rem je de snelheid af. 

° Wat zijn de plannen voor het kruispunt Pontstaat- Molenhoekstraat en ruimer voor de sluipweg 

Pontstraat – Rode beeldekensstraat. 

 Het plan bestaat reeds lang om de Pontstraat in twee te knippen. Dit idee ligt terug op tafel. 

Daarnaast wordt er bekeken om een tonnage beperking op te leggen om het probleem van de 

sluipweg op te lossen. Er zijn ook al gesprekken gevoerd met tele altlas maar zonder resultaat. 

° Nu de zone 30 in het centrum is uitgebreid, zou het goed zijn dit visueel zichtbaarder te maken door 

de zone 30 op de rijweg te schilderen. 

° Hogeschool Diepestraat: Worden er daar GGO’s geteeld? Indien ja, aan welke voorwaarden moet 

de hoge school voldoen om dit te mogen telen. Hoe worden de inwoners hierover geïnformeerd. 

 Wij weten dit niet, we moeten dit nakijken. 

° Welke plannen heeft de gemeente in verband met de jeugdwerking in Bottelare. Zijn er plannen op 

ML en LT? 

 De jeugdbeweging in Merelbeke kunnen rekenen op financiele steun van de gemeente voor de 

bouw van eigen infrastructuur. Ook de groepen uit Bottelare kunnen op deze steun rekenen. Schepen 

van de Steene werkt op dit moment een overzicht van het beschikbare patrimonium in het dorp uit. 

Daarna wil men met alle partners bekijken wie waar zijn plaats kan krijgen. 

° Zijn er al ideeën over wat er in de toekomst met de pastorij zal gebeuren? 

 De pastorij heeft een herbestemming gekregen zodat er andere activiteiten kunnen plaatsvinden. 

Op dit moment is er de vraag van de harmonie, wereldwinkel en parochiaal secretariaat om een plaats 

te krijgen in de pastorij. Samen met deze drie partners en de pastoor zal worden bekeken hoe we aan 

deze vragen kunnen tegemoet komen. Er zal worden werk gemaakt van een sluitende overeenkomst 

om de huur/gebruik van de pastorij te regelen. 

° Suggestie Pontstraat – Rode Beeldekensstraat. Op dit moment zijn er kleine verkeersborden die de 

zone 30 aankondigen. Wordt er niet beter gewerkt met grote borden, dit zou de zichtbaarheid 

vergroten. 



 De politie is geen voorstander van de kleine zone 30 borden maar dit zijn de standaard borden die 

wij moeten gebruiken.  

 

 

Overzicht vragen opgeschreven door het publiek: 

1. Zijn er al ideeën over wat er in de toekomst met de pastorij zal gebeuren? 

2. Wat zijn de plannen voor het kruispunt Molenhoekstraat-Pontstraat en ruimer voor de 

sluipweg Pontstraat en Rood Beeldekenstraat? 

3. Snelheid vertragende maatregelen op versmald stuk van Koningin Astridlaan? 

4. In de rood Beeldekensstraat is er al een tijdje een snelheidsbeperking van 30 km/ uur. 

Niemand rijdt 20, vele rijden echt veel te snel. 30km-bord misschien niet zichtbaar genoeg. Op 

het wegdek ‘zone 30’ aanbrengen. 

5. Hogeschool Diepestraat zijn er GGO’s teelten? En indien dat voorzien wordt, wordt de 

gemeente en burgers geïnformeerd? 

6. Welke plannen heeft de gemeente in verband met de jeugdwerking in Bottelare en zijn deze 

op ML en LT of toch voor deze legislatuur? 

 

 


