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Vergadering BPF Bottelare op 14/01/2014 

Aanwezigen: 

Luc David, Joannes Foucart, Linda Depourcq, Rita Dierens, Elie Saegeman, Patrick Pisman,  

Marc De Martelaere 

Agendapunten: 

1) Het bewonerscafé op 7 februari 2014 

Beslissingen over het bewonerscafé of 7 februari 2014 

 Bij het binnenkomen worden de mensen gevraagd om een korte vragenlijst in te vullen. Zij 
moeten 5 thema’s naar belang sorteren. De ingevulde vragenlijsten worden meteen terug 
afgegeven aan een lid van het bewonersplatform. Het is de bedoeling om met het resultaat 
van die vragenlijst om volgende bewonerscafés thematisch in te richten. 
 

 De thema’s op de vragenlijst zijn 
a. Verkeer & mobiliteit 
b. Verstedelijking 
c. Milieu 
d. Lokale Economie 
e. Sociale ontwikkeling (Jeugd, cultuur, erfgoed) 
f. Eigen thema 

 

 Op de vragenlijst moeten wij ook naar contactgegevens vragen die de database en het bereik 
van het bewonersplatform kunnen vergroten. 

 

 Joannes maakt de vragenlijst 
 

 De nadruk van het bewonerscafé moet liggen op een open en ontspannen sfeer. Er werd 
beslist om geen thematafels te maken, geen speeches te houden en om de aanwezigen niet 
aan te klampen rond thema’s. Wel wordt er bij aanvang van het bewonerscafé een korte 
uitleg gegeven over wat nu net de bedoeling is. 

 

 Op het einde van het bewonerscafé moet gevraagd worden naar eventuele interesse om 
mee te doen met het bewonersplatform. 

 

 Er werd beslist om de aanwezigen een stuk cake aan te bieden. Linda zorgt voor 4 cakes. 
 

 De ruimte voor het bewonerscafé wordt beperkt tot de eerste twee zaaltjes. Indien nodig 
kan het scherm met de grotere ruimte in de Patrokring alsnog opengeschoven worden.  

 

 Een laptop of projector& scherm met daarop de plannen voor de Koningin Astridlaan wordt 
achter het tussenscherm geplaatst. Als er geïnteresseerden zijn kunnen zij daar meer 
informatie over die plannen krijgen. Luc zorgt voor de laptop en de informatie. 

 

 Iedere bezoeker krijgt twee bonnetjes voor drank en een hapje. 
 

 Er wordt gezorgd voor cava en witte en rode wijn uit de wereldwinkel. 
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 Per email wordt een extra uitnodiging gestuurd aan de verschillende verenigingen. En aan de 
contacten die al in de database zitten. De vereniging “Groene Astrid” mag zeker niet 
vergeten worden, aangezien dat vorige keer het geval was. 

 

 Het bestuur van de Patrokring moet gewaarschuwd worden, zodat een inventaris aangelegd 
kan worden. 

 

 Losse medewerkers worden persoonlijk aangesproken voor de nodige hulp. Door Luc. 
 

 Als attentie krijgen de bezoekers een folder van de trage wegen mee. 
 

 Voor muziek wordt er contact opgenomen met Erwin Hendrikx, een Cd-speler is voorhanden. 
Voor een volgende editie van het bewonersplatform wordt er nagedacht over livemuziek. 

 

 Het bewonerscafé moet een driemaandelijks evenement worden om naar de standpunten 
van de bewoners te peilen. 

 

 Er wordt een draaiboek gemaakt voor alle medewerkers. Alle medewerkers van het 
bewonersplatform moeten een halfuur voordien aanwezig zijn. 

 
Punten buiten de agenda: 
 

 Elie stelt voor om in 2014 werk te maken van een website voor het bewonersplatform. Die 
website moet uitgroeien tot een sterke basis voor het platform. Op de website moeten 
bezoekers de agenda van alle verenigingen in Bottelare kunnen terugvinden. 

 

 Betreffende de problematiek met quads en mountainbikeclubs op de trage wegen in 
Bottelare zal Elie contact opnemen met de milieuraad. 

 

 Er wordt een evaluatiemoment gepland met de andere bewonersplatformen in de streek. 
 


