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Bewonersplatform Bottelare: vergadering van 18 maart 2014: 

Aanwezig: Luc David (voorzitter), Joannes Foucart, Elie Saegeman, Linda Depourcq, Marc De 
Martelaere, Irmine Remue, Rita Dierens 

Verontschuldigd : Patrick Pisman, Kristien Weyts 

Agendapunten: 

1. Evaluatie van het bewonerscafé en de volgende stappen. 
2. Aanpassing van artikel 14 van het reglement van intern bestuur van Merelbeke. 
3. De trage wegen wandeling in augustus 2014. 
4. Bespreking van de overige thema’s die voortkwamen uit het bewonerscafé en 

brainstormmoment. 

 
Genomen beslissingen per agendapunt: 

1. Evaluatie van het bewonerscafé en de volgende acties van het bewonersplatform. 

*Het bewonerscafé was een succes: een vijftigtal bewoners kwam uiteindelijk opdagen, 
waarvan de meesten lovend waren over de gezellige sfeer. 

*Als datum voor het volgende bewonerscafé werd 20 juni 2014 voorgesteld. Die datum 
wordt nog afgetoetst bij de verschillende genodigden. 

*31 mensen vulden een enquêteformulier in. 

*Het thema “verkeer & mobiliteit” kwam als belangrijkste uit de bus bij zowel de 
meerkeuzevraag als de open vraag naar thema’s in de eigen buurt. Overdreven snelheid 
werd zeer vaak als probleem aangegeven. 

*Een grafiek met de resultaten van de bevraging wordt door Luc David aangemaakt. Die 
grafiek zal naar de contactenlijst worden verstuurd met enige uitleg erbij. 

*Het volgende bewonerscafé heeft plaats in juni en krijgt als thema dus ook “verkeer & 
mobiliteit”. Er werd geopteerd voor slechts één thema per bewonerscafé, om een goede 
focus te behouden. 

*De schepen van mobiliteit (Bertrand Vrijens) van de gemeente Merelbeke en de ambtenaar 
voor mobiliteit zullen op het volgende bewonerscafé worden uitgenodigd. Daar zorgt Luc 
David voor. 

*Er zal een panelgesprek worden georganiseerd op het volgende bewonerscafé. Hierbij gaan 
de schepen en de ambtenaar van mobiliteit in gesprek met bewoners uit Bottelare die 
kennis van zaken hebben over een knelpunt qua verkeer in het dorp. Indien de bewoner(s) 
niet bereidt is om in het publiek te praten, neemt een lid van het bewonersplatform het 
over. Ook zal het bewonersplatform optreden als moderator in het gesprek. 

*De komende weken zal er gezocht worden naar bewoners die bereidt zijn om te praten 
over knelpunten qua verkeer. Hiertoe zal er een kaart worden verspreid onder de bewoners 
van het dorp met daarop de knelpunten. Zo worden de thema’s visueel voorgesteld. 
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*Luc heeft een dergelijke kaart in bezit, waarop de juiste knelpunten kunnen worden 
afgebeeld. 

*De lijst van knelpunten wordt door het bewonersplatform samengesteld. Er wordt hierover 
per email gecommuniceerd met elkaar. Voor de volgende vergadering van het BPF, op 15 
april, zal er ook worden gecorrespondeerd met de contactenlijst. Op die manier kan er bij de 
bewoners zelf ook gepolst worden naar knelpunten. 

*Ook wordt er een lijst met ondertussen verwezenlijkte projecten van de gemeente 
samengesteld. Daardoor kan het volgende bewonerscafé en het panelgesprek met een 
positieve noot starten. 

*Het panelgesprek moet ongeveer een uurtje in beslag nemen op het bewonerscafé. Er 
moet voor worden gezorgd dat het concept van dat gesprek de gezellige sfeer niet aantast. 

*Op de vergadering van het BPF op 15 april wordt de praktische uitwerking en de 
aankondiging van het volgende bewonerscafé besproken.  

*Bij het volgende bewonerscafé moet er zeker een fotograaf van dienst worden 
aangesteld. 

2. Aanpassing van artikel 14 van het reglement van intern bestuur van Merelbeke. 
 
*Het artikel 14 van het reglement van intern bestuur is definitief aangepast. Het BPF 
reageerde hier positief op. 
 

3. De trage wegenwandeling in augustus 2014. 
 

*Er zal onderzocht worden of het mogelijk is om de mobiliteitsambtenaar mee te nemen op 
de wandeling. Om hem te wijzen op problemen bij het onderhoud en de slechte staat van de 
trage wegen door het gebruik van mountainbikes. 
 
*Op de volgende vergadering wordt de heer Frank Monsecour uitgenodigd om te helpen bij 
het uitstippelen van de route van de wandeling. 
 
*Er wordt contact opgenomen met de vzw trage wegen om te praten over de problematiek 
van mountainbikes op de trage wegen in Bottelare. 

 

4. Bespreking van de overige thema’s die voortkwamen uit het bewonerscafé en 
brainstormmoment. 
 

*Interessante eigen thema’s, los van de overige, die uit de bevraging op het bewonerscafé 
voortkwamen waren:  

 De vraag naar een systeem van ruilen van goederen / carpoolen via een advalvasbord of een 
website. 

 Over het algemeen de vraag naar meer sociaal contact tussen bewoners van het dorp. 

 De negatieve ervaringen met sluikstorten ter hoogte van de Groenstraat en het Kyotobos 

 
*De factuur van de Patrokring voor de activiteiten van het BPF voor het jaar 2013 bedroeg 
140 euro. De facturen voor de wijn op het bewonerscafé heeft Kristien. 
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*Joannes Foucart zorgt voor een korte voorstelling van de activiteiten van het BPF Bottelare 
in het kader van de Oost-Vlaamse Dorpsbelangen. 
 
*Betreffende de geplande website van het bewonersplatform zal Luc informatie winnen bij 
een kennis. Die site zou moeten lijken op de site van de Oost-Vlaamse Dorpsbelangen en een 
agenda van de Bottelaarse verenigingen moeten bevatten. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


