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Bewonersplatform Bottelare: vergadering van 17 juni 2014: 

Aanwezig: Luc David, Joannes Foucart, Elie Saegeman, Kristien Weyts, Marc De Martelaere, 
Patrick Pisman, Rita Dierens 

Verontschuldigd: Linda Depourcq 

Agendapunten: 

1) Goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering op 17/06/2014 
2) De website van het bewonersplatform 
3) Bespreken van het bewonerscafé op 20/06/2014 
4) Het eerstvolgende bewonerscafé op 12/12/2014 
5) De organisatie van de nieuwjaarsreceptie in 2015 
6) Data van de vergaderingen voor 2015 
7) Overige punten en opmerkingen 

Beslissingen genomen in de vergadering: 
 

1) Goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering op 17/06/2014 

*Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd 

*Kristien Weyts kreeg het verslag nog niet toegestuurd. Zij krijgt een kopie per mail. 

*Vanaf nu moeten alle verslagen ook naar de contactambtenaar worden doorgestuurd door de 
secretaris, Joannes Foucart. 

2) De website van het bewonersplatform 

*De nieuwe website van het bewonersplatform is in opbouw onder een licensie van het bedrijf 
“one.com”. Die licensie zal het BPF jaarlijks 60 euro kosten.  

*Bij de licensie is een abonnement van 6 maand op Google Ad inbegrepen, waarbij de site als eerste 
zoekresultaat bij het intypen van “Bewonersplatform Bottelare” wordt weergegeven. 

*Luc David gaf al een lijst van de contactpersonen, alsook een korte geschiedenis, enkele foto’s, een 
lijst met de eigen activiteiten en een brochure door aan de webdesigner. 

*Het is de bedoeling dat alle verenigingen in Bottelare elke 6 maand de kans krijgen om hun 
activiteitenkalender aan het bewonersplatform door te spelen. Waarna het geheel van de 
activiteiten te raadplegen zal zijn op de site. 

*Tegen het einde van de maand moet er een eerste test van de site volgen. De voorzitter, Luc David, 
zal de leden van het bewonersplatform uitnodigen om deel te nemen aan die test. 

3) Bespreken van het bewonerscafé op 20/06/2014 

*Het bewonerscafé van juni, met als thema “mobiliteit”, kon rekenen op een gelijkaardige opkomst 
als het bewonerscafé in februari. Wel moet er bij het uitkiezen van volgende data worden gelet op 
de andere evenementen die er die dag in de streek en de wereld plaatsvinden. Veel mensen bleven 
namelijk liever naar het WK Voetbal in Brazilië kijken en vertrokken al heel snel na de presentatie. 
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*Totnogtoe is er weinig verwezenlijkt door het gemeentebestuur betreffende de knelpunten die 
werden voorgelegd op het bewonerscafé. 

 Het overbodige voorrangsbord in de Koningin Astridlaan, ter hoogte van de tandarts, staat er nog 
altijd. 

 Het is onbekend of de verkeerssituatie ter hoogde van de nieuwe verkaveling “Ten Drieën” is 
verduidelijkt. 

 Ook op vlak van de andere beloften van de schepen van Mobiliteit en de politieambtenaar lijkt er 
totnogtoe weinig gebeurd. 

*Tijdens het bewonerscafé van 20 juni werd er niet voldoende genoteerd. Bij het volgende 
bewonerscafé moet er bij een thema of discussie zeker worden genoteerd, of moeten er 
geluidsopnames worden gemaakt. 

*Joannes Foucart maakt ter opvolging van het dossier van de knelpunten een memorandum of 
evaluatiebrief op naar het gemeentebestuur toe, waarin de verschillende knelpunten en voorstellen 
op de avond nog eens in de aandacht worden gebracht. Enkel de conclusies van het laatste café 
worden meegegeven. 

*Een punt dat niet aangehaald werd op het bewonerscafé is het moeilijk toegankelijk fietspad in de 
Poelstraat. Er is geen verlaagde inrit op het fietspad, waardoor fietsers meteen over het gevaarlijk 
verhoogde bordeel moeten rijden. 

*In het dossier van de Lindestraat worden een aanvraag voor het instellen van een speelstraat op 
gepaste momenten en onderling overleg tussen de bewoners als de beste oplossingen gezien. Die 
acties moeten ook vooral van de bewoners zelf komen. 

*De kost van het vorige bewonerscafé in juni was zeer hoog in vergelijking met het bewonerscafé van 
februari.  De totale kostprijs was 224,55 euro, waarbij het aandeel van de Patrokring 191,25 euro 
bedroeg. Hoewel er ongeveer evenveel werd geconsumeerd, werden veel dranken aan een hoger 
tarief gerekend. 

De oorzaak van de hogere prijs is waarschijnlijk dat het bewonersplatform gerekend werd als 
privépersoon en niet als vereniging, waardoor een ander tarief geldt in de Patrokring. Luc David zal 
hieromtrent de eigenaar contacteren. Het bedrag is nog niet gestort. 

4) Het eerstvolgende bewonerscafé op 12/12/2014 

*Het eerstvolgende bewonerscafé heeft plaats op 12 december 2014. Die datum zorgt voor een zo 
min mogelijk overlapping met andere activiteiten in het dorp en daarbuiten. 

*Een belangrijk thema dat aan bod moet komen is de nieuwe website van het bewonersplatform. 
Bezoekers moeten ook de kans krijgen om zelf de functies van de website uit te testen. Hiervoor zijn 
enkele computers en een wifi-aansluiting nodig. 

*De website kadert binnen het thema “Sociaal leven”, dat als tweede uit de bus kwam bij de 
bevraging op het eerste bewonerscafé. 

*Naast het thema van de website, moet het volgende bewonerscafé vooral een ontmoetingsmoment 
tussen de bewoners worden. Het is belangrijk om af te wisselen tussen hardere thema-avonden en 
ontmoetingsmomenten om het draagvlak te vergroten. 

*Het idee om volksspelen in te huren voor het volgende bewonerscafé werd gesuggereerd.  
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*Tijdens het volgende bewonerscafé wordt ook een aanzet gegeven tot een fotowedstrijd om de 
mooiste plekken van Bottelare in beeld te brengen. Die wedstrijd start echter maar ten volle in de 
lente van 2015. 

*Politici zijn welkom om deel te nemen aan het bewonerscafé, maar er worden geen presentaties 
opgezet.  

5) De organisatie van de nieuwjaarsreceptie in 2015 

*Het bewonerscafé neemt de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van de nieuwjaarsreceptie 
over van de gezinsbond. De verschillende verenigingen in het dorp zijn wel bereid om te helpen bij 
de organisatie. 

*Tijdens de vorige nieuwjaarsreceptie was er winst. Die winst wordt altijd naar de organisatie van het 
volgende jaar overgeheveld. De winst bedroeg 700 euro. 

*Voor de financiering van de nieuwjaarsreceptie kan er ook gerekend worden op een subsidie van 
500 euro door de gemeente Merelbeke. Dat brengt het totale bedrag op 1200 euro. 

*De grootste kosten op de vorige nieuwjaarsrecepties waren het huren van de tenten en de mobiele 
buitenverwarming. 

*Penningmeester Kristien Weyts krijgt toestemming om een aparte rekening te openen om de 
financiën van de nieuwjaarsreceptie beter te kunnen beheren. 

*Op 2 oktober 2014 wordt er door Luc David een vergadering georganiseerd met de verschillende 
verenigingen betreffende de nieuwjaarsreceptie van 2015. De leden van het bewonersplatform zijn 
uitgenodigd om deel te nemen aan de vergadering. 

6) Data van de vergaderingen voor 2015 

*De vergaderingen het bewonersplatform in 2015 gaan elke derde dinsdag van de maand door in de 
Patrokring te Bottelare. 

7) Overige punten en opmerkingen 

*De volgende bewonerscafés moeten meer georiënteerd worden rond de actualiteit in de 
gemeente. Drie bewonerscafés per jaar is genoeg. Wel kan er afgewisseld worden met 
andere soorten activiteiten. 

*Luc David lanceerde het voorstel om naar analogie van projecten door 
bewonersplatformen in Knokke-Heist en Kalmthout in 2015 een project te lanceren waarbij 
de bewoners worden aangespoord om mee te werken aan het plaatsen en versieren van een 
bank op een mooie plek in het dorp. Luc David bespreekt de haalbaarheid van zo’n project 
eerst met het gemeentebestuur. 

*Naar aanleiding van het project rond het plaatsen van een bank kan er al een fotowedstrijd 
worden gelanceerd om de mooiste plekken in het dorp in beeld te brengen. 

*In navolging van een dergelijke fotowedstrijd kan er een ander participatief project in de 
touwen worden gezet: het bewonersplatform kan de beelden van de winnaars omzetten in 
postkaartjes die dan verspreidt worden. Dat idee werd ingegeven door de voorstelling van 
de geschiedenis van Bottelare aan de hand van postkaarten op Bottelare Swingt. 
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*Het bewonersplatform gaat de personen die op het eerste bewonerscafé hadden 
aangegeven te willen deelnemen aan de vergaderingen contacteren. Elie Saegeman zal de 
betrokken personen benaderen om deel te nemen aan een van de 3 volgende 
vergaderingen. 

*Andy De Raedt staat op de contactenlijst met het verkeerde adres genoteerd. Dat wordt 
gecorrigeerd. 

*Binnenkort wordt er door Luc David een evaluatievergadering georganiseerd met de andere 
bewonersplatformen uit de streek.  

 


