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Inleiding 
	  
	  
 

Het is goed om één keer per jaar alles even op een rijtje te zetten, om terug 

te kijken naar wat we in de tijdspanne van een jaar hebben gedaan. Onze 

organisatie hecht veel belang aan haar memorandum omdat dit het enige 

allesomvattende overzicht van onze werking is. 

 

Ook dit jaar kleurt de kaart weer mooi vol verhalen van mensen die zich 

inzetten voor het algemeen belang en de leefbaarheid van ons dorp. Ze 

illustreren hoe rijk onze samenleving is aan inzet en engagement. 
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	   	   	   	   	   	   	   Algemene Werking 
 

 

Gedurende het jaar 2014 heeft het bewonersplatform zich volledig 

geconcentreerd op de uitbreiding van het draagvlak binnen het dorp. 

We hebben het nodig geacht om het overleg met de bewoners en de 

betrokkenheid bij het beleid centraal te plaatsen in onze activiteiten. 

We vonden het ook belangrijk om ons , als organisatie, in te zetten bij 

o.a. activiteiten van andere verenigingen. Dit leidde tot ” elkaar beter 

leren kennen”  en zodoende ook tot een betere communicatie. 

 

Naast de formele bijeenkomsten met de inwoners en het 

schepencollege, organiseerden we ook bewonerscafés.  

Hier kunnen de mensen terecht om kennis te maken en overleg te 

plegen met het bewonersplatform en met andere Bottelarenaren. Een 

bewonerscafé staat meestal in het teken van een vooraf bepaald 

thema, maar er is natuurlijk ook ruimte voor een gewone babbel. 

 

Het eerste bewonerscafé in februari was een beetje een gok. Maar 

met een 45-tal bezoekers hebben we dan toch allemaal samen een 

prioriteitenslijst van thema’s kunnen opmaken om verder te werken in 

de nabije toekomst.  

 

Het tweede bewonerscafé in juni was een schoolvoorbeeld van een 

bewonerscafé: gezellig “samenzijn” en tegelijkertijd de mobiliteits - en 

verkeersknelpunten aankaarten samen met de schepen van mobiliteit  
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en de verantwoordelijke  politie-inspecteur . Mede door de 

aanwezigheid van schepen en politie was het een uiterst geslaagde 

avond omdat er een professioneel antwoord kon worden gegeven op 

verschillende vragen. 

Op resultaten, acties en oplossingen hebben we dan ook niet lang 

moeten wachten.  

Echte participatie, partnership in het beslissingsproces. 

 

De tragewegenwandeling in 

augustus was weer een succes. 

Gemiddeld hebben we over de 

jaren heen zo’n 40-tal 

deelnemers op een 

zondagmorgenwandeling. Samen 

met de voorstelling van het 

vernieuwde Bottelaars bier op “Bottelare Swingt” tijdens het weekend 

van de augustuskermis, blijven we meer en meer mogelijkheden 

aanwenden en onderzoeken om het draagvlak van het 

bewonersplatform uit te breiden. 

 

Voor het derde bewonerscafé in 2014 hebben we gekozen om onze 

eigen website voor te stellen. We hadden vanuit de bevolking reeds 

verschillende vragen daaromtrent gekregen. Dit opent natuurlijk 

andere perspectieven en mogelijkheden.   

http://www.bewonersplatformbottelare.be. 

Eén voorbeeld:  de “algemene dorpskalender”, met alle activiteiten 

van alle verenigingen voor het ganse jaar.  
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Ten slotte hebben we ook de organisatie van de 4de editie van de 

nieuwjaarsreceptie op het dorpsplein voor onze rekening genomen; 

een organisatie die de samenwerking vraagt van vele verenigingen in 

Bottelare.  

Met veel vrijwilligers, geduld en goede wil, want we blijven het toch 

allemaal doen voor het goede doel, hebben we een mooie gezellige 

avond kunnen realiseren ondanks de slechte weersomstandigheden.   

Mensen bijeen brengen, altijd een positief verhaal. 

 

 
 
Interne organisatie 

We hebben nog steeds een goede interne werking en we blijven onze 

maandelijkse bijeenkomsten behouden. De kerngroep bestaat uit acht 

personen, mensen met een grote inzet. We kunnen dan ook spreken 

van een ”team”.  

Bij initiatieven van korte duur, voor bepaalde gelegenheden, voor de 

(bestaande) werkgroepen, kunnen we steeds beroep doen op een 

groeiend aantal losse medewerkers"  
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Het leerproces 
Er is nog steeds een goed en stevig engagement vanwege het 

gemeentebestuur, maar soms zit er een spreekwoordelijke ”prop” aan 

de kant van het gemeentehuis. 

De geloofwaardigheid en het draagvlak van een bewonersplatform 

hebben veel te maken met de behaalde resultaten. Daarom zijn 

beslissingen en een snelle uitvoering soms bijzonder belangrijk.  

We hopen op een snellere gemeentelijke aanpak in 2015. 

 
De vervangende nieuwe contactambtenaar is een echte aanwinst en 

werkt vooral pro-actief. Dit kunnen we alleen maar toejuichen en het 

zal de spreekwoordelijke “prop” helpen ontstoppen. 
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S.W.O.T. 

 
 Sterktes:  

 Excellent team van kernleden maar ook van losse medewerkers. 

 Goede resultaten in de “ mobiliteit/verkeersveiligheid ”. 

 Engagement van het gemeentebestuur. 

  
Zwaktes: 

 Draagvlak. 

 Communicatie met de burger. 

 

 Opportuniteiten: 

 Participatiekennis bij andere groepen. 

 Netwerking. 

 Nieuwe kernleden. 

 

 Bedreigingen: 

 Waardering en correcte inschatting van de inwoners van Bottelare. 

 Perceptie ambtenaren. 
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Samen sterk 

De vergaderingen met de voorzitters van de verschillende 

bewonersplatformen zijn en blijven belangrijk. Daarom hebben we het 

initiatief genomen enkele vergaderingen met de voorzitters te 

organiseren. 

Ziehier een evaluatie en enkele opmerkingen van de verschillende 

platformen : 

 

Lemberge 

In 2014 is het BWP-Lemberge erin geslaagd een dorpsfeest te 
organiseren (net zoals vorig jaar) in samenwerking met de mensen 
van De Heide en de Landelijke Gilde. 
Zo'n dorpsfeest was namelijk één van de 'verzuchtingen' van de 
Lembergenaren (kwam uit de resultaten van de enquête van 2011-
2012) 
Tevens is er op een zeer constructieve manier samengewerkt met de 
gemeente rond de mobilteitsproblemen van Lemberge, nl. de 
verkeersveiligheid rond het nieuwe schoolgebouw met het oog op de 
kinderen en de vlotte doorgang van het verkeer op die plaats, het 
verkeersveiliger maken van enkele hoofdstraten ( 
Burg.Maenhautstraat en Burg. Van Gansbergelaan), alsook het 
aanpakken van de geluidsoverlast op de daarnet genoemde straten 
door het toegenomen verkeer van de laatste jaren. 
De uitvoeringswerken om dit alles te realiseren zijn deels gebeurd en 
zullen in 2015 grotendeels worden aangepakt. 
Algemeen: veel losse medewerkers, goed draagvlak. De 
communicatie is goed en we worden meer “au serieux” genomen. 
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Schelderode 

De communicatie i.v.m. de werken op de Gaversesteenweg verloopt 
goed. Samenwerking met de Schepenen Bertrand Vrijens en Pascal 
Rousseau is optimaal.  
Het project van Scheldimmo (70 woningen op het voormalig terrein 
van Van De Cauter) zal worden besproken op een 
bewonersvergadering. (met het thema : verstedelijking) 
Werving van leden voor het bewonersplatform is een permanent 
probleem. 
 
Melsen 

Laatste 4 maanden met het project van de Gaversesteenweg is de 
communicatie heel goed. De samenwerking met Schepenen Bertrand 
Vrijens en Pascal Rousseau is heel goed. 
Algemeen : geen losse medewerkers en de kern is en blijft te klein. 
Werving van leden is een permanent probleem. 

 
Munte 

Communicatie met de nieuwe contactambtenaar verloopt heel goed. 
Er zijn positieve resultaten in 2014. 
“De Lijn” en de site “Munte” blijven actuele problemen. 
Bewonersinfo zal worden doorgegeven op de nieuwjaarsreceptie. 
 
Flora 

Er zijn 8 kernleden en 3 actiegroepen. Het bewonersplatform van de 
wijk Flora maakt veel gebruik van flyers voor de communicatie met de 
bewoners en organiseert verschillende activiteiten rond bepaalde 
thema’s, maar vooral willen ze mensen bij elkaar brengen rond 
bijvoorbeeld, een ontbijt, trage wegen, “propere Flora”, ruimtelijke 
ordening.  
 “Thuis-voor-een-beeld-2014” was een groot succes en op de open 
bewonersavond kon men een 70-tal personen begroeten. 
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Blijven werken aan participatie 
   

Een echte participatiesamenleving is mogelijk. Dat is dus een stap verder 

dan inspraak organiseren. Dit vraagt ook grote inzet van burgers die hun 

verantwoordelijkheid opnemen en meedenken over de leefbaarheid en 

ontwikkeling van hun woon- en leefomgeving en niet altijd naar de overheid 

verwijzen om problemen op te lossen.  

Het bewonersplatform is geen eiland, maar zoekt verbinding met andere 

initiatieven en netwerken. Dat is nodig om dynamiek te creëren en inspiratie 

te genereren. 

We blijven er dus naar streven om een groot draagvlak uit te bouwen, ons 

verhaal nog grondiger te onderbouwen en blijvende aandacht te geven aan 

alle aspecten van de samenleving : wonen, werken, vrije tijd, mobiliteit, 

vriendschap en relaties. We willen graag vooruitblikken op de werking 

gedurende het jaar 2015 en het is ons voornemen om opnieuw 

bewonerscafés te organiseren teneinde de plaatselijke bevolking samen te 

brengen rond plaatselijke problemen en de oplossing ervan samen met het 

gemeentebestuur te helpen realiseren in het algemeen belang. 

Een grote “ DANK U “ is aan de orde voor onze leden en losse 

medewerkers van het bewonersplatform; jullie zijn en blijven “de beste” ! 

Dank vooral ook aan het gemeentebestuur voor het engagement en de 

geleverde inspanningen, we hopen opnieuw op een goede samenwerking in 

2015 te mogen ervaren. 

 

Luc David 

Voorzitter Bewonersplatform Bottelare 


