
Verslag BPF Bottelare van 12 januari 2012 

 

Verontschuldigd: Patrick Pisman 

Aanwezig: Jo Mortier, Annelien Colson, Kristien Weyts, Linda De Pourcq, Luc David en Det De Schynkel 

 
Jo geeft bij deze de fakkel van voorzitter met een gerust hart door aan Luc, hij wil in de toekomst het BPF nog 

van wat verder volgen en mocht er een werkgroepje komen rond het fietstraject van de Qui Vive over de Stas de 

Richellelaan naar Lemberge, dan wil hij daar een trekkende rol in spelen. 

 

We klinken op het nieuwe jaar, dank je Luc! 

 

Luc kreeg naar aanleiding van het tragische ongeval in de Koningin Astridlaan een informele vraag om advies 

van de schepen….Wat nu? Jammer dat er eerst ongelukken moeten gebeuren…. 

De verkeerssituatie is ter hoogte van de versmalling aan de tandarts meteen veranderd qua parkeergelegenheid 

om meer zichtbaarheid te hebben. 

Naar aanleiding hiervan vragen we ons af hoe we hierop het best kunnen reageren. Hoe betrekken we de 

omwonenden? Hoe komen we tot een goeie concensus? Moeten we hier niet ook werken met deskundigen eerder 

dan met politici? We moeten zorgen dat we inzicht krijgen in de totstandkoming van plannen, de mogelijke 

problemen pro-actief inschatten en toetsen aan de mening van de omwonenden via een briefje in de bus…. 

. 

Luc was ook op een overleg op de gemeente met de verschillende voorzitters van de BPF van Munte, 

Schelderode, Melsen en Bottelare en schepen Vrijens , de burgemeester en Michiel Ouvry die als ambtenaar 

alles ivm. de BPF’s zal opvolgen... BPF’s zullen in de toekomst meer ingekaderd worden in de gemeentelijke 

werking en op elk schepencollege zal er ruimte gemaakt worden om dringende vragen van BPF’s te behandelen. 

Er zal ook een paar keer per jaar een overleg georganiseerd worden. We zitten nu wel in de bijzondere situatie 

van een verkiezingsjaar waarin toch iets gemakkelijker beloftes worden gedaan…. 

Deze samenwerking wordt normaal bekrachtigd op het schepencollege van 19/1/2012. 

Luc stuurt het verslag door. 

 

Om onze eigen vergaderingen iets gestructureerder te laten verlopen wordt er voorgesteld om te werken met een 

agenda die door Luc kort voor de vergadering aan iedereen doorgestuurd zal worden. Iedereen kan agendapunten 

aanbrengen door die aan Luc over te maken. 

Dit kan misschien ook een herinnering zijn voor iedereen dat er vergadering is en kunnen mensen die niet 

kunnen aanwezig zijn misschien toch over het één en ander hun mening doorgeven. 

 

Annelien bezorgt nog eens het formulier om onze werkingskosten aan te vragen, Kristien volgt op. 

 

Open bewonersvergadering van 2 maart 
 
Promotie: 

De affiches zijn klaar en worden verdeeld onder de aanwezigen, we hangen ze op vanaf ongeveer midden 

februari. We sturen de affiches ook door naar alle verenigingen van Bottelare om een oproep te doen bij hun 

leden om te komen. 

Het artikel voor het infoblad is doorgestuurd en Kristien maakt nog eens een A5-flyertje om in enkele winkels 

te leggen (bakker, beenhouwer, De Mil?) met daarop nog eens de aankondiging en iets over de inhoud van deze 

bijeenkomst. Ook plaats voor 1 belangrijke vraag die mensen hebben! Ze kunnen dit flyertje dan meebrengen 

op 2 maart en zo hun vraag bij aankomst afgeven. Zo kan de discussie achteraf gemakkelijker op gang worden 

gebracht en ook wat worden gestructureerd. 

Verder bekijken we of we nog iets kunnen schrijven voor de lokale pers (parochieblad, de beiaard, het 

nieuwsblad, UIT in Merelbeke…) Volgende keer verder af te spreken. 

 

De avond zelf inhoudelijk: 

Voorstellen van wat een BPF is, Annelien stuurt de powerpoint hieromtrent door die men in Schelderode 

gebruikte. Luc werkt eraan. We willen geen klachtenbank zijn maar een denktank! 

Kort de mensen voorstellen die nu meewerken. We willen rustig beginnen en iets opbouwen, dit is ook voor ons 

allemaal nieuw. Nieuwe mensen kunnen zich ook aansluiten vanavond. Een oproep! 

Luc bekijkt om een eigen mailadres aan te maken waar vragen, voorstellen, opmerkingen kunnen gepost worden. 

Die kunnen wij dan maandelijks bekijken en doorgeven aan de gemeente. Opvolging zal hier belangrijk zijn! 



Hij bekijkt ook de mogelijkheid om een eigen website te maken, Annelien bekijkt nog eens de mogelijkheid om 

dit te doen via de gemeentelijke website. 

 

Naar inhoud keren we nogmaals terug naar de resultaten van de enquête. 

We zullen kort de top 5 nog eens voorstellen….Verkeer ( te veel, te snel en te weinig fiets en voetpaden,we zijn 

echte autogebruikers , er wordt weinig gefietst wegens onveilig), ruimtelijke ordening (landelijk karakter zeker 

bewaren maar iets doen aan een toch  ongezellig dorpsplein , weinig kindvriendelijk, de aanwezigheid van de 

school is een pluspunt, stop de verstedelijking en de bouw van te grote woonprojecten), sociaal leven (sterk 

verenigingsleven, vraag naar een activiteitenkalender, infoblad van de gemeente wordt goed gelezen), er is 

voldoende winkelaanbod en gezondheidsdiensten, de trage wegen scoren zeer goed en er is vraag naar 

zitbanken  
Als grootste knelpunt kwam daar de verkeerssituatie naar voor in ons dorp: de snelheid, het doorgaand verkeer 

en het gebrek aan veilige fiets en voetpaden. De schepenen Jonckheere en Van Huffel zullen aanwezig zijn om 

hierover de uitleg te doen die ze ook reeds aan ons deden….(Mobiliteitsplan, aanpak Astridlaan…)We stellen 

voor dat de schepenen plaats nemen tussen het publiek en enkel naar voor komen om hun deel van de uitleg te 

geven. Dit dient ook strikt getimed te worden. Luc ziet het zitten om dit in goede banen te leiden. 

Als 2° werd de herinrichting van het dorpsplein op de agenda geplaatst, we zouden hier echter kunnen mee 

beginnen want met de informatie die we nu hebben zal dit punt eerder snel afgehandeld worden….Er zal in de 

komende jaren geen budget zijn hiervoor…Schepen Van Huffel kan dit toelichten. 

Op deze 2 punten zullen allicht veel vragen komen en een discussie ontstaan. Ook de vragen die bij aanvang 

ingediend zijn moeten hier een plaats krijgen nadat een paar mensen die al wat gesorteerd hebben. 

Het is belangrijk dat er een paar mensen notities nemen om achteraf te weten wat er allemaal aan bod 

kwam….ook op het moment zelf naar een vorm zoeken om hierop verder te gaan naar oplossingen toe. 

Werkgroepjes?…. 

 

Op langere termijn denken we eraan om te werken rond het behoud en proper houden van de trage wegen in 

Bottelare. Oproep naar geinteresseerden! 

Op de vraag naar een gemeenschappelijke activiteiten kalender bekijkt Det eens of de UIT in Merelbeke 

hiervoor kan dienen…Zo ja, maken we de mensen hier wegwijs.  

We hebben ook een lijst ter beschikking van de Bottelaarse verenigingen. 

 

We zitten nog een beetje met de vraag hoe deze bijeenkomst luchtig, prettig maken….leuke tussendoortjes? 

 

Praktisch: 

We beslissen om geen koekjes of knabbeltje aan te bieden, iedereen krijgt een drankbonnetje voor om het even 

welk drankje (Det zorgt voor bonnetjes). 

We zorgen voor een onthaal zowel buiten als binnen….De mensen die met de fiets of te voet komen worden 

buiten extra bedankt! Zorgen voor voldoende plaats bij de ingang om de fietsen te stallen. 

Binnen kunnen mensen hun vraag afgeven en krijgen ze een drankbonnetje. 

Om de bar te bemannen/vrouwen vragen we losse medewerkers als Peter Heinen, Luc Van de Kerckhove, Linda 

wil hier ook helpen….Kristien zorgt voor wisselgeld. 

Luc zorgt voor de technische dingen als een loopmicro, een projector van de gemeente via Michiel. 

Luc bevestigd ook nog eens de patrokring voor die avond en zorgt dat het scherm op de juiste plaats hangt. We 

starten om 19u om alles klaar te zetten. 

 

Volgende vergadering: 

 

Donderdag 16 februari 2012 

Om 20u in de patro (Luc vraagt zaaltje aan) 

 

Graag een seintje als je niet kan bijzijn. 


