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Bewonersplatform Bottelare: vergadering van 16 februari 2016: 

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

Verontschuldigd: Rita Dierens, Linda Depourcq, 

Agendapunten: 
*Advies voor de bevriezing van het ruimtelijk uitbreidingsgebied bij de Edelarendries 
*Bespreking van het volgende bewonerscafé in april 
*Discussie over de flyer voor het volgende bewonerscafé 
*Financieel verslag van de nieuwjaarsreceptie 
*Overige punten 
 
Beslissingen genomen in de vergadering: 
 

1) Advies voor de bevriezing van het ruimtelijk uitbreidingsgebied bij de Edelarendries 
 

*Voor een correcte formulering van het advies zal het bewonersplatform contact 
opnemen met mevr. Ann Pisman, specialiste in ruimtelijke ordening bij de universiteit 
Gent. 

 
2)  Bespreking van het volgende bewonerscafé in april 
 
*De voorlopige datum van het volgende bewonerscafé blijft 15 april 2016. 
 
*Het bewonersplatform zal het gemeentebestuur vragen of ook de mobiliteitsambtenaar 
en mogelijk de handhavingsambtenaar aanwezig kunnen zijn op het bewonerscafé. 
 
*Het bewonersplatform zal ook aan de gemeentelijke politie vragen om opnieuw 
snelheidsmetingen te houden in de periode voor het bewonerscafé plaatsvindt. De 
resultaten worden dan voorgesteld op de avond zelf. 
 
3) Discussie over de flyer voor het volgende bewonerscafé 
 
*Er werd beslist om de flyer toch te drukken in A5-formaat en dus niet in A4-formaat 
zoals beslist op de vorige vergadering. 
 
*Op de flyer komen 4 foto’s die een vergelijking tonen tussen de huidige en de vroeger 
situatie inzake mobiliteit in een aantal dossiers. 
 
*De flyer wordt verwacht vanaf 18 maart 2016, op 15 maart 2016 geeft Joannes Foucart 
een “progress report”. 
 
4) Financieel verslag van de nieuwjaarsreceptie 
 
*De kassa van de nieuwjaarsreceptie in 2016 gaat in het rood wegens de verwarming, de 
muziek en de frieten die geserveerd werden aan de bezoekers.  
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*De wereldwinkel moet nog haar rekening opsturen. 
 
5) Overige Punten 
 
*De aanvraag voor het budget van 2016 is ingediend bij het gemeentebestuur. 
 
 
 
 
 

 


