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Bewonersplatform Bottelare: vergadering van 20 september 2016: 

Aanwezig:  Rita Dierens, Luc David, Elie Saegeman, Joannes Foucart, Patrick Van Den 
Broeck, Bart Holvoet, Linda De Pourcq, Marc De Martelaere 
 
Verontschuldigd: Patrick Pisman 
 
Datum volgende vergadering: 18/10/2016 
 
Agendapunten: 

1. Voorstelling actiegroep “verkeersveilig Bottelare” 
2. Inhuldigen nieuwe trage weg op 16 oktober 
3. Opstart van de facebookpagina 
4. Bepalen van het volgende bewonerscafé 
5. De organisatie van de nieuwjaarsreceptie van 2016-2017 
6. Varia 

 
Genomen beslissingen per agendapunt: 
 

1) Voorstelling actiegroep“Verkeersveilig Bottelare” 

*Op de vergadering van 20 september 2016 werd het bewonersplatform ingelicht over het 
buurtinitiatief voor een verkeersveiliger Bottelare. 

*Het initiatief wil aankaarten dat de verkeerssituatie in Bottelare onveilig blijft ondanks de 
maatregelen die het gemeentebestuur al  nam. Ook vinden de organisatoren van “Verkeersveilig 
Bottelare” dat er te weinig originele oplossingen worden bedacht om de problemen het hoofd te 
bieden. Zij vragen een concreet plan van het gemeentebestuur. 

*Het bewonersplatform zal de grieven van het buurtcomité overmaken aan het gemeentebestuur. 
Mogelijk wordt er een werkgroep ingericht binnen het bewonersplatform om de problematiek in 
detail op te volgen. Verdere beslissingen hierrond worden op de volgende vergadering genomen. 

*Het bewonersplatform laat de actiegroep zelf zijn weg bepalen, maar werkt contructief mee om het 
engagement te ondersteunen. 

 
2) Inhuldigen nieuwe trage weg op 16 oktober 

*Op 16 oktober 2016 wordt de nieuwe trage weg aan de Driesbeekvallei ingehuldigd. Als naam werd 
er gekozen voor de “Boelaerewegel”. De andere kant van de trage weg wordt de “Vijverdam” 
genoemd. 

*Hoewel Natuurpunt tegen het verharden van de trage weg blijft, zal het Bewonersplatform toch het 
advies geven om het pad te verharden. Dat zal volgens het BPF helpen bij het onderhoud van het 
stuk bos dat naast de wegel wordt aangeplant. 

*Er komt een artikel van een halve pagina in het infoblad van Merelbeke over de nieuwe trage weg. 
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*Een open bewonersbrief die de opening van de trage weg aankondigt zal worden verspreid door de 
leden van het bewonersplatform. 

3) Opstart van de facebookpagina 
 

*Luc David bekijkt de mogelijkheid om een facebookpagina op te richten voor het bewonersplatform. 
Een verdere voorstelling volgt op de volgende vergadering. 
 
4) Bepalen van het volgende bewonerscafé 
 
*Het volgende bewonerscafé zal niet voor 2017 vallen.  

*Het bewonersplatform houdt rekening met twee data per jaar voor een open bewonerscafé of –
vergadering. 

*Als werkthema voor volgend jaar werd er gekozen voor “mobiliteit”, gezien de op handen zijnde 
acties rond het thema.  

 
5) De organisatie van de nieuwjaarsreceptie van 2016-2017 

*De subsidie voor de nieuwjaarsreceptie werd nog niet gestort, hoewel die wel in de boeken werd 
geschreven. Het bewonersplatform brengt het gemeentebestuur hiervan op de hoogte. 

*Een verdere vergadering over de nieuwjaarsreceptie volgt op een latere datum, naar analogie van 
het vorige jaar. De uitnodigingen naar de verenigingen is verstuurd. 

 
6) Varia 

*Een verbodsbord voor motorvoertuigen werd door vandalen in de Driesbeek gesmeten. Het 
bewonersplatform vraagt aan het gemeentebestuur om de schade te herstellen en het verbod te 
handhaven. 

*Op de volgende vergadering zal het BPF de organisatoren van een initiatief rond voedselteams in 
Bottelare ontvangen. 
 

* Er werd voorgesteld om in het volgende werkingsjaar niet meer elke maand te vergaderen, maar 
enkel wanneer er voldoende dringende zaken op de agenda staan. De rest van de communicatie zou 
per mail gebeuren. 

 
 
 


