
Vergadering BPF Bottelare op 26/01/2016 

Aanwezigen: 

Luc David, Joannes Foucart, Linda Depourcq, Rita Dierens, Marc De Martelaere, Kristien Weyts 

Verontschuldigd:  

Patrick Pisman 

Agendapunten: 

1) Brief aan de bewoners van de Koningin Astridlaan 
2) Planning en thema volgend bewonerscafé  
3) Bespreking nieuwjaarsreceptie 2016 
4) Overige Punten 

Beslissingen genomen in de vergadering: 

1) Brief aan de bewoners van de Koningin Astridlaan 

*De voorlopige datum die voorgesteld wordt voor het volgende bewonerscafé is 15 april 
2016. Alternatieven zijn: 1 april, 20 mei of 3 juni. 

*Het thema wordt de evaluatie van de veranderingen in het mobiliteitsbeleid rond 
Bottelare. Na de bewonerscafés rond mobiliteit in 2014 wordt er gekeken naar de concrete 
veranderingen in de verkeersituatie en in hoeverre de suggesties van bewoners werden 
opgevolgd. 

*Schepenen Rousseau en Vrijens worden uitgenodigd op de avond om vragen van de 
bewoners te beantwoorden. 

*Om alle bewoners van Bottelare maximaal de kans te geven om hun mening te geven over 
het mobiliteitsvraagstuk in de gemeente, krijgen zij op verschillende manieren de kans om 
een enquête te beantwoorden: 

A. De flyer wordt ditmaal in A4-formaat gemaakt en dubbel geplooid. Op de binnenkant 
van de flyer komen enkele JA / NEE vragen te staan met ruimte om het antwoord te 
motiveren. De bewoners kunnen deze vragenlijst dan binnenbrengen bij leden van 
het bewonersplatform of meebrengen op de avond zelf. 

B. Dezelfde vragenlijst wordt ook doorgestuurd per mail naar het adressenbestand. 
C. De vragenlijst zal ook beschikbaar zijn online via de site van het bewonersplatform. 

Dat wordt ook vermeld in de mail en op de flyer zelf. 

*De flyer wordt ditmaal vroeger gebust zodat de bewoners tijd hebben om de vragen te 
beantwoorden. Ten laatste rond 18 maart 2016 moet er begonnen worden met bussen. 

2) Bespreking nieuwjaarsreceptie 2016 

*De inkomsten van de nieuwjaarsreceptie 2016 worden geteld voor de volgende 
vergadering. 

*De planning van de afwas werd niet gevolgd op de nieuwjaarreceptie in 2016. Een betere 
opvolging voor volgend jaar is nodig. 



3) Overige punten 

*Het voorstel voor de Bottelaarse vijvers wordt in de week volgend op de vergadering 
doorgestuurd naar het gemeentebestuur. 

*Het bewonersplatform zal een uitdrukkelijk advies sturen naar de gemeente Merelbeke om 
in het volgende ruimtelijk uitvoeringsplan het woonuitbreidingsgebied rond de 
Edelarendries volledig te bevriezen, ook voor sociale woningbouw en projecten voor 
groepswoningen. Tijdens het vorige bewonerscafé rond ruimtelijke ordening kwam daartoe 
een duidelijk signaal van de aanwezige bewoners. 

*Linda Depourcq kreeg van enkele bewoners een vraag naar de mogelijkheid om extra 
gehandicaptenplaatsen te voorzien bij de lokale kleinhandelaars. Die vraag wordt gesteld op het 
volgende bewonerscafé. 


