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De vergadering van vanavond heeft als enige agendapunt het opstellen van een lijst met 10 

punten waarvoor de komende 6 jaar prioritair aandacht gevraagd wordt vanuit Bottelare.  

We kregen niet veel tijd, maar stuurden toch een mailing naar 73 geinteresseerden met een 

oproep ons hierbij te inspireren, we blijven ons verder ook nog steeds baseren op de resultaten 

van de enquête Dorp Inzicht en op alles wat we hoorden op de open vergaderingen van de 

voorbije jaren. 

Zo komen we tot volgende lijst, in volgorde van belangrijkheid: 

 

1. Verkeer en mobiliteit 

Voetpaden vrij maken, veilige schoolomgeving, snelheidsbeperking afdwingen, bijstellen 

mobiliteitsplan, permanente parkeerproblemen in de dorpskern, verhoogde veiligheid voor de 

zwakke weggebruiker, meer openbaar vervoer. 

 

2. Ruimtelijke ordening 

Verstedelijking tegengaan, cfr. suggesties 15/10/2012 rond bouwaanvragen, duurzaam wonen 

en verbouwen stimuleren, geen hoogbouw, verloedering bestraffen van leegstand en bepaalde 

verwaarloosde sites in Bottelare en dit bekijken als mogelijkheid voor wooninbreiding, 

inventariseren van het gemeentelijk patrimonium en herbestemmen in functie van het dorp. 

 

3. Behoud van het landelijk karakter en bewaren van de dorpsidentiteit 

 

Mogelijkheden voor duurzame landbouw ondersteunen, behoud van groene zones en open 

ruimte, recreatiemogelijkheden ontwikkelen zoals speelpleinwerking, activiteiten voor jeugd, 

cultuur, ruimte voor ontmoeting, aansluiting van het Gentbos en het St.Annabos bij 

Makkegembos en Parkbos verwezenlijken zoals aangegeven in het ruimtelijk structuurplan, 

vraag naar zitbanken. 

 

4. Herwaardering en onderhoud van het trage wegen net 

 

5. Communicatie 

 

Blijvende aandacht voor goeie communicatie met de burgers via oa. het BPF, communicatie 

tussen het bestuur en het BPF en omgekeerd, vast agendapunt op het schepencollege. 

Het inzicht van participatie bij alle ambtenaren bevorderen. 

Tijdig betrekken en informeren van de inwoners en het BPF bij de start van nieuwe 

initiatieven en projecten. 

 

6. Heraanleg van het Koning Albertplein zoals vermeldt in het ruimtelijk structuurplan. 

 

7. Stimulatie en behoud van lokale economie 

 

Behouden van een dorpssfeer met kleinschalige winkels, in de kijker zetten van 

wandel/fietsmogelijkheden , postpunt, ondersteuning in de locatie van de plaatselijke 

wereldwinkel, lokale dienstverlening en mensen informeren over de mogelijkheden hiervan.  

 



8. Streven naar klimaatneutraliteit  

 

9.Samenwerking en ondersteuning van adviesraden en BPF”s 

 

10. Herbevraging van de inwoners 

 

Evaluatie en zelfreflectie van de huidige manier van werken. 

 

 

 

Ook voor ons als BPF zal deze 10 puntenlijst een leidraad zijn voor de werking van de 

komende jaren en zullen we over een aantal van deze punten de bewoners verder bevragen. 

Concreet plannen we alvast een nieuwe trage wegen wandeling op zondag 11 augustus. 

Het is een idee om op een volgende open bewonersvergadering input te vragen over de 

heraanleg van het dorpsplein. 

In onze samenwerking met het bestuur de volgende jaren kunnen bovenstaande punten 

concreter vorm krijgen. 

Luc stuurt deze week onze prioriteitenlijst door aan de gemeente. 

 

 

Round Table 

 

Annelien woont vandaag voor het laatst onze vergadering bij, de samenwerking tussen de 

gemeente en samenlevingsopbouw werd wegens budgetaire overwegingen stopgezet.  

We willen haar alvast danken voor de ondersteuning en beloven om zeker 
nog eens af te spreken voor een gezellige afsluiter! 
Naar aanleiding hiervan polst Annelien ook naar onze verwachtingen ivm. ondersteuning in 

de toekomst. We verwachten niet dat Michiel Ouvry,elke vergadering bijwoont. Dat hij er 1 

keer per jaar bij is om dingen af te stemmen zouden we op prijs stellen en overleg met de 

bevoegde schepen over actuele thema’s waarrond we werken zou ook interessant zijn. 

 

Kristien vraagt na om het document dat nodig is voor het aanvragen van onze toelage 

doorgestuurd te krijgen. Annelien volgt dit op. 

 

Wegens een te drukke agenda heeft Det beslist om na de zomer haar engagement in het BPF 

stop te zetten. Dit is meteen een oproep naar een nieuwe kandida(a)te verslagge(ef)ver(ster)… 

 

Volgende afspraken 

 

Begin juli zal er een vergadering zijn ter voorbereiding van de wandeling op 11 augustus. 

Luc maakt de nodige afspraken met Ferre en Frank en nodigt iedereen uit. 

 

Verslag: Det 


