
Bewonersplatform Bottelare: vergadering van 18 oktober 2016: 
 
Aanwezig:  Rita Dierens, Luc David, Elie Saegeman, Joannes Foucart, Linda De 
Pourcq, Marc De Martelaere, Patrick Pisman, Luc Foucart 
 
Verontschuldigd: Lore 
 
Datum volgende vergadering: te bepalen 
 
Agendapunten: 

1. Voorstelling actie voedselteams in Bottelare 
2. Inhuldiging nieuwe trage weg op 16 oktober 
3. De organisatie van de nieuwjaarsreceptie van 2016-2017 
4. Overige 

 
Genomen beslissingen per agendapunt: 
 

1) Voorstelling actie voedselteams in Bottelare 

*Het bewonersplatform vraagt zich af waarom lokale landbouwers niet betrokken 
worden bij het project. 
 
*Er werd afgesproken om een link naar de website van de voedselteams te plaatsen op 
de website van het bewonersplatform en het project van de voedselteams kort voor te 
stellen. 

 
2) Inhuldigen nieuwe trage weg op 16 oktober 

*Er was een grote opkomst voor de inhuldiging van de trage weg, het bewonersplatform 
schat dat er minstens 200 aanwezigen waren. 

*Bij een volgend evenement van die omvang zou er een megafoon moeten worden 
voorzien voor de sprekers. 

*Het bewonersplatform zal vragen aan de gemeente wat hun huidige positie is over het 
verharden van de trage weg. Het BPF blijft standpunt innemen voor de verharding. 

 
3) Agenda voor de volgende vergaderingen van het BPF 
 
*Op de volgende vergadering zal het BPF de organisatoren van de actiegroep rond een 
verkeersveilig Bottelare uitnodigen om verslag uit te brengen van hun stand van zaken. 
 
*De volgende vergadering zal plaatsvinden op 15 of 22 november of in december. 
 
5) De organisatie van de nieuwjaarsreceptie van 2016-2017 



*De vergadering met de verenigingen vindt plaats op 20 oktober. Er wordt gerekend op 
een gelijkaardig engagement als bij de vorige editie. 

*Het bewonersplatform wil dit jaar een betere berekening maken van de onkosten en de 
nodige winstmarge op de dranken om de eindafrekening op zijn minst op een 
nuloperatie te laten eindigen. 

*Er werd nog altijd geen subsidie ontvangen voor de nieuwjaarsreceptie. Het 
bewonersplatform stelt ook vast dat de subsidie  beduidend lager is dan het vorige jaar. 

*Normaal gezien wordt zoals afgesproken de fakkel van de organisatie doorgegeven aan 
een andere vereniging. Dat wordt besproken op de vergadering van 20 oktober. 

*Dit jaar moet er een vast kassateam worden aangesteld. 

6) Varia 
 
*Het bewonersplatform overweegt om het gemeentebestuur flyers te laten aftekenen bij 
communicatie waarbij zij betrokken zijn. Dat zou meer gewicht geven aan die 
communicatie. Het voorstel wordt nog verder besproken op de volgende vergadering. 
 
*Het bewonersplatform wil samenwerken met de lokale scholen om wat animatie te 
voorzien op de trage wegen. Het idee om een actie te doen voor kinderen rond Pasen 
werd gelanceerd. 
 
*De verslagen zullen vanaf nu openbaar gemaakt worden op een google drivemap. Op 
die manier kunnen zij op elk moment geraadpleegd worden door het gemeentebestuur. 
 
*Marc was wel degelijk aanwezig op de vorige vergadering.  


