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KKiieess  jjee  ffaavvoorriieettee  ttrraaggee  wweegg  
Een zondagse keuring 

van Bottelaarse paden en kerkwegels 
 

 

 

Zondag 12 augustus 2012 
 

 

 

 
 

Vertrek: 9u30 Patrokring 
Aankomst: 11u30 -12u Patrokring 

Een rustpauze in het 
Bottelaarse feestgedruis 
voor families, natuur- en 
erfgoedliefhebbers, 
vroege vogels en late 
feestvarkens, 
nieuwsgierigen naar wat 
hun dorp te bieden 
heeft, … 

Trek best je 
stapschoenen aan. 
Onder deskundige 
begeleiding. 

Tijdens de wandeling maak 
jij een persoonlijke top 5 – 
selectie uit 12 trage 
wegen. Breng eventueel 
een balpen mee. 

Gratis 
drankje na 
de 
wandeling 
 

Bij de start van de wandeling kan je 
desgewenst een Tragewegenkaart kopen 
aan een zacht prijsje van 1 euro. 
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 Nieuwsbrief van het Bewonersplatform Bottelare (BPF) – augustus 2012  

 Werkgroepen  
o Samen voor verkeersveiligheid: het BPF, het oudercomité en de 

directie van de Visitatieschool, formuleerden voorstellen die werden 
voorgelegd aan het schepencollege. 

o Leefbaar dorp: het BPF en de Werkgroep Molenhoek slaan de 
handen in elkaar ivm het bouwproject aan de Molenhoekstraat  

o Trage wegen: het BPF wil erfgoed-, recreatieve en functionele 
waarde (fietstracé?) benadrukken door organisatie van wandeling  

o Samen sterk: de voorzitters van alle BPF-en overleggen met het 
gemeentebestuur en de politie. 

 Geplande maatregelen als gevolg van interactie met het BPF :  
o In de Koningin Astridlaan zullen bestaande bermen geasfalteerd en 

ingericht worden als gemengd fiets- en voetpad. Over het gehele 
traject zullen een aantal wegversmallingen gerealiseerd worden om 
het gestelde snelheidsregime af te dwingen.  

o Verbod voor voertuigen van 3,5 ton en meer in de 
Roodbeeldekenstraat.  

o Verwijdering van elektriciteitspaal aan nr 11 in de Kon. Astridlaan  
o Het voorzien van fietssuggestiestroken aan beide zijden in de Stas 

de Richellelaan. Ook enkele wegversmallingen. De bomenrijen 
blijven staan. 

o Handhaving opgelegde maatregelen. 
 Resultaten :  

o Afbakening zone 30 in de dorpskern  
o Organisatie van Trage Wegenwandeling op 12 augustus 2012  
o Regelmatig overleg voorzitters bewonersplatformen Merelbeke, 

gemeentebestuur en politie. 
o Opvolging Bouwproject Molenhoek en samenwerking voor 

infoavond op 21 september 2012.  
o Duidelijk engagement van het gemeentebestuur ivm beloftes en de 

uitvoering ervan. 
o  

Goesting gekregen om mee te werken aan een leefbaar Bottelare? Je bent 
heel welkom! 
Contactpersoon: Luc David, Groenstraat 16 -  lucdavid2000@yahoo.com 

 

 

 


