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Bewonersplatform Bottelare: vergadering van 17 februari 2015: 

Aanwezig: Luc David, Joannes Foucart, Elie Saegeman, Marc De Martelaere, Kristien Weyts, 
Rita Dierens, Jan Van De Vijver, Isabelle Van Meervenne 

Verontschuldigd: Linda Depourcq 

Agendapunten: 
1) Goedkeuren van het vorige vergaderingsverslag 
2) Melding van het bouwen van een loodsencomplex nabij het Gentbos 
3) Het volgende bewonerscafé met als thema “Ruimtelijke ordening”. 
4) De website van het bewonersplatform 
5) Meldingen en overleg 

Beslissingen genomen in de vergadering: 
 

1) Goedkeuren van het vorige vergaderingsverslag 

*Het verslag werd goedgekeurd. Patrick Pisman was verontschuldigd in de vorige 
vergadering. 
 

2) Melding van het bouwen van een loodsencomplex nabij het Gentbos 

*Het bewonersplatform neemt akte van de bezorgdheid van de bewoners uit de omgeving 
van het Gentbos over de bouw van een nieuw loodsencomplex voor landbouwdoeleinden op 
korte afstand van het provinciaal natuurgebied “Het Gentbos”. 

*De bewoners uitten bezorgdheid over de mobiliteitsproblemen die het project met zich kan 
meebrengen door de passage van zware landbouwvoertuigen over smalle en in slechte staat 
verkerende landwegen. Ook zouden de voorbijrijdende voertuigen hinder kunnen 
veroorzaken op het kruispunt van de Poelstraat en de Stas de Richellelaan. Volgens de 
bewoners is de vooropgestelde hoeveelheid voertuigbewegingen van vier tot vijf per dag te 
optimistisch. 

*Er is ook bezorgdheid over de milieuimpact van het project op het nabijgelegen 
natuurgebied “Het Gentbos”. 

*De bewoners meldden dat er nog een procedure bij de Raad  van Vergunningsbetwistingen 
lopende is. Toch zijn de werkzaamheden op de site al gestart. 

*De bewoners schetsten in het kort de geschiedenis van het dossier, dat al lopende is vanaf 
het jaar 2002. 

*Het bewonersplatform verbindt zich ertoe om het gemeentebestuur op de hoogte te 
brengen van de bezorgdheid van de bewoners, maar neemt verder geen inhoudelijk 
standpunt in. 
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3) Het volgende bewonerscafé met als thema “Ruimtelijke ordening”. 

*Schepen van ruimtelijke ordening, Tim De Keukelaere liet weten dat hij op 24 april 
beschikbaar is. Ook de nieuwe ambtenaar bevoegd voor ruimtelijke ordening zou die dag 
aanwezig kunnen zijn op het bewonerscafé. 

*Het volgende bewonerscafé gaat dan ook door op 24 april 2015. 

4) De website van het bewonersplatform 

*Elke eerste dinsdag van de maand wordt er een update van de site uitgevoerd door 
webmaster Benny. Alle mogelijke content die leden van het bewonersplatform kunnen 
verzamelen voor de site moet voor die datum worden doorgestuurd. 

5) Meldingen en overleg 

*Een aanwezige bewoner bracht het idee om een “Ken uw buren” – actie te lanceren in het 
dorp. Hierbij worden de bewoners aangemoedigd om eens bij hun eigen buren aan te bellen 
en elkaar beter te leren kennen. 

 

 

 

 

 

 


