
Bewonersplatform Bottelare 17/06/2014 Verslag vergadering 

Bewonersplatform Bottelare: vergadering van 17 juni 2014: 

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

Verontschuldigd: Kristien Weyts 

Agendapunten: 

1) Praktische verdeling van de taken voor het bewonerscafé van 20/06/2014 
2) De tijdsverdeling op het bewonerscafé van 20 /06 /2014 
3) Goedkeuren van de te bespreken knelpunten die op het bewonerscafé worden 

voorgelegd aan de heer Bertrand Vrijens, de schepen van mobiliteit van Merelbeke. 
4) Overige punten 

Beslissingen genomen in de vergadering: 
 

1) Praktische verdeling van de taken voor het bewonerscafé van 20/06/2014 

*Mark zorgt voor het wisselgeld, en voor de drankbonnen. 

*Linda zorgt voor de wijn en de kaarsen. 

*De toog zal worden bemand door Nico en zijn vader, alsook door Romain. 

*Luc zorgt voor de beamer en de presentatie van de knelpunten. 

*De hoezen voor de partytafels werden na afloop van het vorige bewonerscafé niet op de juiste 
manier opgeborgen. Daardoor moeten zij mogelijks eerst gewassen worden. Omdat dit materieel 
eigendom is van Bottelare Swingt moeten het na afloop van deze editie van het bewonerscafé 
correct worden opgeborgen. 

*De fotograaf van dienst is Paul Coupé. 

*Bij ontbreken van tafelbedekking worden de papieren overtrekken gebruikt die in de Patrokring 
aanwezig zijn. 

*De partytafels zijn aanwezig bij Nico. 

*De opbouw van het bewonerscafé begint om 15.00u op 20 juni 2014. 

2) De tijdsverdeling op het bewonerscafé van 20 /06 /2014 

*Er wordt ongeveer een half uur voorzien om de bezoekers binnen te laten komen. Daarna volgt een 
intro door Luc David en een korte voorstelling van het mobiliteitsplan voor Bottelare door Bertrand 
Vrijens (~5 minuten). Dan wordt er tijd besteed aan de voorstelling van de knelpunten, met telkens 
een antwoord van de schepen. Ten slotte is er tijd voor vragen vanuit het publiek. 

*De voorstelling van de knelpunten en het vragenmoment moeten binnen een tijdspanne van circa 
25 minuten blijven. 

*Als de vragen vanuit het publiek nodeloos de tijd rekken of te veel rond de details van een knelpunt 
draaien moet het bewonersplatform modererend optreden en de discussie samenvattend 
beëindigen.  
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*Het is de bedoeling dat de hele voorstelling, vragenmoment incluis, slechts een uur in beslag neemt: 
tot 21.30u. Daarna moet het bewonerscafé terug een gezellige ontmoetingsavond tussen de 
bewoners worden. 

3) Goedkeuren van de te bespreken knelpunten die op het bewonerscafé worden 
voorgelegd aan de heer Bertrand Vrijens, de schepen van mobiliteit van Merelbeke. 

De onderstaande knelpunten worden vooraf voorgesteld aan de schepen en moeten worden 
besproken op het bewonercafé: 

*De gevaarlijke aansluitingen met de Poelstraat, waar onvoldoende signalisatie aanwezig is. 

*Het parkeerprobleem langs de Stas de Richellelaan. Dat zorgt voor een flessenhalseffect. 

*Het langdurig parkeren voor de visitatieschool te Bottelare. Die zone is eigenlijk bedoelt als 
een Kiss & Ride, maar er wordt toch druk geparkeerd. 

*De gebrekkige signalisatie op het kruispunt van de Vredestraat, de Pontstraat en de 
Roodbeeldekensstraat. Alsook de heel smalle rijstroken in die straten, ondanks veelvuldig 
passeren van zwaar verkeer. 

*Het zichtbaarheidprobleem en het gebrek aan signalisatie op het kruispunt tussen de 
Roodbeeldekensstraat en de nieuwe wijk Ten Drieën. 

*Het zichtbaarheidprobleem ter hoogte van de Sint-Annakapel: geparkeerde voertuigen op 
het einde van de Koningin Astridlaan benemen bestuurders het zicht op naderend verkeer. 

*De gebrekkige wegmarkering op de Poelstraat, ter hoogte van de grens met de gemeente 
Moortsele.  

*De melding van overdreven snelheid in de Lindestraat. 

*De overdreven snelheid op de Edelarendries en in de Sint-Annastraat. Uit politiemetingen 
blijkt dat 85% van de bestuurders op die wegen meer dan 10 kilometer per uur te snel rijd.  

*De aanwezigheid van mountainbikeclubs op de trage wegen in Bottelare. 

4) Overige punten 

*Uit de resultaten van de recente politiemetingen in het dorp blijkt dat de snelheid van 85% 
van de bestuurders op onze wegen niet ver over de snelheidslimiet gaat. Enkel op de 
Edelarendries en in de Sint-Annastraat ligt de snelheid binnen die groep ver boven de limiet. 
De snelheid op de Koningin Astridlaan is gedaald ten opzichte van vorige metingen. 

*Het bewonersplatform kan mogelijk op sponsoring van de Koning Boudewijnstichting (5000 
euro) rekenen als er een sterk project in de touwen wordt gezet. De leden van het 
bewonersplatform worden opgeroepen om ideeën te lanceren. 

*Het volgende thema dat het bewonersplatform aanpakt zal dat van leefmilieu en 
verstedelijking zijn. 

*De lijst met brievenbussen voor de verdeling van flyers en ander drukwerk van het 
bewonersplatform moet bij een volgende vergadering geüpdatet worden. 
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