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Bewonersplatform Bottelare: vergadering van 18 november 2014: 

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

Verontschuldigd:  

Agendapunten: 
1) Goedkeuren van het vorige vergaderingsverslag 
2) De website van het bewonersplatform 
3) Het bewonerscafé van 12 december 2014 
4) De nieuwjaarsreceptie van 2015 
5) De resultaten van de voorzittersvergadering van de lokale bewonersplatformen 
6) Meldingen en overleg 

Beslissingen genomen in de vergadering: 
 

1) Goedkeuren van het vorige vergaderingsverslag 

*Het verslag werd goedgekeurd.  
 

2) De website van het bewonersplatform 

*Benny en Kristien zullen samenwerken om de website met nieuwe foto’s te voorzien en om 
eventuele taal – en stijlfouten te verbeteren. 
 
*Er werden slechts twee verslagen van 2013 teruggevonden. Die worden gepubliceerd op de 
website. 
 
*De resultaten van “Dorp in zicht” zouden op de website zichtbaar moeten zijn. Die 
resultaten kunnen al via google teruggevonden worden. 
 
*Er mogen niet te veel hyperlinks in de tekst op de website staan. Links worden best boven 
of onderaan de pagina gegroepeerd. 
 

3) Het bewonerscafé van 12 december 2014 

*De flyer voor het bewonerscafé wordt voor de volgende week naar de drukker 
doorgestuurd. 
 
*De lichtkrant en het infoblad zijn verwittigd. 
 
*Er moet op het bewonerscafé worden gevraagd naar input voor de website en er moet 
geronseld worden om deel te nemen aan vergaderingen van het bewonersplatform. 
 
*Luc David zorgt voor een vertegenwoordiger van elke vereniging, indien mogelijk. 
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4) De nieuwjaarsreceptie van 2015 

*Vuurmanden werden te gevaarlijk gevonden voor de nieuwjaarsreceptie. Dit jaar zal er 
geen extra verwarming worden voorzien, wegens een te hoge kost. 
*De afwasploeg op de nieuwjaarsreceptie kan rekenen op warm water, verhit door een 
gasbrander. 
 
*Indien het te hard zou waaien, regenen of sneeuwen, kan de receptie doorgaan in de 
Patrokring. 
 
*Luc David zorgt voor de wijn op de nieuwjaarsreceptie. 
 

5) De resultaten van de  voorzittersvergadering van de lokale bewonersplatformen 

 
*Veel van de lokale bewonersplatformen hebben te maken met een gebrekkig draagvlak bij 
de bevolking. 
Sommige van de activiteiten die werden geprobeerd om dat draagvlak te vergroten waren: 
het schoonmaken van de stoepen, kinderopvang en werkgroepen. 
 
*Het idee van de buurtbanken werd positief onthaald op de voorzittersvergadering. Mogelijk 
kan het idee worden uitgevoerd in onderling overleg tussen meerdere bewonersplatformen. 
 

6) Meldingen en overleg 
 
*Luc David ging na hoeveel 1 bank voor het project in de buurt zou kosten. De kostprijs werd 
geschat op 3700 euro voor 1 bank. 
 
*Voor het bewonersplatform aan zo’n project zou beginnen, moet er bij verschillende 
buurtfeesten worden gevraagd naar het draagvlak van het project. 
 
*Er is nood aan “nieuw bloed” op de vergaderingen van het bewonersplatform, om het 
draagvlak te vergroten en problemen vanuit verschillende oogpunten te benaderen. 
 
*De verkeersborden ter hoogte van de tandarts en op het kruispunt met Ten Drieën werden 
aangepast door het gemeentebestuur. 

 


