
Verslag BPF Bottelare van 9 oktober 2012 

 

Met Luc, Patrick, Kristien, Det, Elie en Annelien. 

Linda is verontschuldigd wegens ziekte, we wensen haar een spoedig herstel! 

 

Nieuwe leden 

 

We verwelkomen Elie Saegeman als nieuw permanent lid van het bewonersplatform en dit naast zijn 

engagement in de werkgroep Molenhoek. Hij is ook al jaren actief in de milieuraad.  

Verschillenden onder ons hadden ook contact met Lut Govaert, maar zij kon niet aanwezig zijn en is 

eigenlijk meer geïnteresseerd in de werkgroep Molenhoek dan in de ruimere werking van het 

bewonersplatform hebben we begrepen. 

 

Molenhoek 

 

Elie schetst nog even het ontstaan van de werkgroep Molenhoek waar zich snel 44 gezinnen bij 

aansloten. Het is een sterke en complementaire buurtgroep die waakt over het behoud van dit landelijk 

en authentiek hoekje van Bottelare.  

Logisch dan ook dat het BPF deze werkgroep in zijn rangen sloot en tot samenwerking werd 

overgegaan. Het gaat hier over het algemeen belang en over een thema dat in de enquëte bij de 

inwoners naar voor kwam als een belangrijk thema en aandachtspunt. 

Op 21 september werd samen met het BPF een infoavond georganiseerd om over de huidige situatie  

te informeren.  

Door het negatief advies op de vorige plannen heeft de bouwpromotor zich teruggetrokken en is het 

aan de oorspronkelijke en huidige eigenaar om een nieuw plan voor te leggen. Hij heeft dit gedaan 

kort voor de infovergadering. Bij nader toezien is dit plan sterk gelijkend op het vorige dat werd 

afgewezen. Men wil nog steeds overgaan tot het bouwen van 6 woongelegenheden op een oppervlakte 

van 1400m2. Het bouwteam zegt te werken conform de andere kavels in Bottelare. 

De werkgroep heeft naar aanleiding hiervan eens bekeken hoe andere kavels in Bottelare eruit zien. 

Zowel in de wijk kort bij het dorp (Nieuwstraat, Vredestraat, Vrijheidsstraat…) als langs de Pontstraat 

is de gemiddelde opp. van een kavel ongeveer 700m2 per woongelegenheid. Overal is er ook 

parkeerplaats op de kavels. 

De nieuwe plannen kunnen dan moeilijk aanvaard worden als vergelijkbaar… 

Er werd door de werkgroep dan ook een voorstel geformuleerd met aanbevelingen naar de gemeente 

toe bij het vergunnen van bouwaanvragen. (zie bijlage) Deze aanbevelingen kunnen ook nuttig zijn bij 

bouwprojecten op andere plaatsen in Bottelare. 

Dit voorstel wordt besproken in het BPF en we beslissen unaniem om dit goed te keuren en in een 

brief door te sturen naar het schepencollege. 

Ondertussen was er ook contact met de bouwpromoter aan de voormalige Rembrandt die spontaan zijn 

plannen voorlegde. Deze plannen volgen de aanbevelingen die in dit document vooropgesteld worden. 

 

Luc zal bij gelegenheid ook eens contact nemen met de huidige eigenaar van de gronden aan de 

Molenhoek om voorgaande te verduidelijken. 

 

Nav. onze werking rond de Molenhoek kreeg Luc het bezoek van schepen Rousseau. Deze 

suggereerde dat we in deze partij-politieke belangen zouden hebben…Luc heeft dit als zeer 

onaangenaam ervaren en we zijn het erover eens dat dit niet gepast was.  

We waken erover om als BPF neutraal te blijven en hanteren de resultaten van de enquëte als leidraad 

bij onze werking. We hebben ons tot nu toe ook steeds constructief en open opgesteld. 

 

Mobiliteit en verkeer 

 

Officieel kwam er nog geen antwoord op onze brief rond mobiliteit en de verkeersveiligheid. 

 

 



 

 

Op de gemeenteraad van 25/9 kwam er een goedkeuring om de as Kon. Astridlaan en Stas De 

Richellelaan samen aan te pakken. Er komen voet/fietspaden en asverschuivingen. 

Ondertussen is er ook een wijziging in het politiereglement goedgekeurd zodat het bord om zwaar 

verkeer te weren in de Roodbeeldekesstraat/Pontstraat kan geplaatst worden. 

Op de suggesties die we doorgaven voor de schoolomgeving daar kwam geen reactie op. De school 

nam zelf het initiatief om ouders te vragen om op bepaalde plaatsen die hinderlijk zijn voor fietsers en 

voetgangers niet te parkeren. 

Via Michiel werden onze suggesties doorgegeven aan de mobiliteitsambtenaar die zijn best deed om er 

rekening mee te houden en voorstellen te formuleren. 

Volgens Annelien is dit onlangs besproken op het schepencollege. 

We kregen van verschillende inwoners van de Kon.Astridlaan de vraag hoe dit nu concreet zal 

verlopen? 

Via Annelien en Michiel zoekt Luc uit wat er mogelijk is om de inwoners van de betrokken straten te 

informeren. We zouden dit het liefst nog voor het eindejaar doen en stellen voor om op een 

vergadering van het BPF de inwoners én deskundigen uit te nodigen om hierover concrete info te 

geven over de aard en timing van de werken.  

Luc herhaalt in zijn brief aan het schepencollege rond de Molenhoek ook nog eens een aantal vragen 

rond mobiliteit waarop we nog geen antwoord kregen of uitvoering van zagen.  

 

Trage wegen 

 

Luc stuurt een doodle rond om een moment af te spreken om samen met Frank Monsecour de evalutie 

van de wandeling van 12 augustus te maken en te zien welke aanbevelingen we kunnen distileren uit 

de fiches die de deelnemers invulden. 

Wordt vervolgd…. 

Verder zat hij samen met de voorzitters van andere BPF’s en is er een voorstel van “ring rond 

Merelbeke” over trage wegen. Het is een traject van ongeveer 40 km dat werd uitgewerkt door Joost 

de Clercq uit Melsen.(zie link die Luc doorstuurde) 

Hieraan wordt verdergewerkt op 7 november op een vergadering in het gemeentehuis. Verdere info 

volgt. 

Het is de bedoeling om met dit traject de trage wegen in onze gemeente te promoten. 

Trage wegen zijn in bijna elk BPF een belangrijk onderwerp. 

 

Financies 

 

Kristien meldt dat de financies vorige keer niet correct zijn doorgegeven. 

De consumpties van de wandeling op 12 augustus moesten nog afgetrokken worden van die 580,65€ 

en ook de 30€ voor de zaal op de infovergadering van 21 september is ondertussen betaald.  

Saldo is dus een 100€ minder dan 580,65€ 

Kristien zoekt uit wanneer ons werkjaar juist start en zorgt ervoor een aanvraag te doen voor de 

werkingskosten hiervan. 

Verder hebben we gemerkt vanuit het document dat Michiel onlangs doorstuurde dat we alles kregen 

waar we recht op hadden in ons 1° werkjaar, weliswaar kregen we voor onze open vergadering het 

exacte bedrag van de onkosten en niet de vooropgestelde 500€.  

Zolang er geld in de kas zit kunnen we hiermee leven. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Praatcafés in Munte en Lemberge 

 

In Lemberge een goeie opkomst en veel interactie. 

Ook in Munte een goeie opkomst maar iets meer politieke supporters… 

De hoofdthema’s zijn overal wat gelijklopend als bij ons: behoud van het landelijk karakter en het 

probleem van de mobiliteit en verkeersveiligheid. 

Veel van de thema’s waar we rond werken lezen we ook in verschillende verkiezingsblaadjes die 

momenteel overvloedig in de bus vallen…  

Elie stelt voor om de verkiezingsbeloftes en programma’s nu eens te bekijken en daaruit de grootste 

gemene deler te halen bij alle partijen. Dit kan later gebruikt worden als matrijs bij het beleid van de 

nieuwe bestuursploeg. Luc wil dit wel doen. 

 

Na de verkiezingen willen we onze werking terug voorstellen en aftoetsen of en hoe er verder kan 

samengewerkt worden met de nieuwe bestuursploeg. 

 

Nieuwe open vergadering/ Thema? 

 

We opteren ervoor om een nieuwe open vergadering te plannen ongeveer een jaar na de vorige. 

Ergens eind februari/begin maart 2013 dus. 

Aan iedereen om eens na te denken welk thema/onderwerp ditmaal voorop zal staan. 

Volgende keer maken we dan concretere plannen. 

 

Wereldwinkel/ oude pastorij 

 

Er kwam nog geen antwoord op de brief die half augustus verstuurd werd aan het schepencollege door 

de parochie, de harmonie en de wereldwinkel over het gebruik en behoud van de oude pastorij.  

Ondertussen zijn er wel contacten tussen de 3 organisaties om de pastorij te gebruiken onder het 

toezicht van de Padre. 

We stellen ook hier weer vast dat antwoorden op vragen van burgers of organisaties door de gemeente  

lang op zich laten wachten en betreuren dit. 

 

Roundtable 

 

Filip Derbaix, voorzitter van het BPF van Munte, stelt zijn mandaat ter beschikking wegens verhuis uit 

Merelbeke. 

Kristien vraagt om de agenda van de gemeenteraad doorgestuurd te krijgen. Luc zorgt ervoor. 

Ze vraagt ook of de website reeds aangepast werd? Dit is niet gebeurt en we betwijfelen ook een beetje 

of hier veel naar gekeken wordt. Blijkbaar zijn er intenties op gemeentelijk vlak om deze website te 

herbekijken… 

Det meldt dat er reeds een eerste bijeenkomst was op initiatief van de gezinsbond ter voorbereiding 

van een nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners begin januari (cfr. januari 2012).  

Er was weinig volk op deze bijeenkomst(6 mensen uit 4 organisaties). Wij kregen geen uitnodiging. 

Een nieuwe vergadering volgt…..Luc zal opvolgen. Det stuurt de adressen van alle verenigingen nog 

eens door aan Rika van de gezinsbond. 

 

Volgende afspraken 

 

Evaluatie wandeling 12 augustus: BPF-Bottelare + Frank Monsecour: volgens uitslag doodle 

Ring rond Merelbeke over trage wegen: 7/11 in gemeentehuis samen met andere BPF 

Volgende vergaderingen BPF- Bottelare: 13/11 en 11/12 

 

Verslag: Det 


