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Met: Luc, Elie, Patrick, Annelien en Det 
Verontschuldigd: Kristien 
 
Evaluatie avond met de verenigingen van 8 maart ll. 
 
Ondanks het feit dat er een mooie input kwam van de aanwezigen, blijft toch de vraag 
waarom zoveel mensen die zouden komen er niet waren….? We kunnen dit gedeeltelijk wel 
wijten aan de foute mededeling in het infoblad maar misschien is er meer… 
Om dit te weten te komen neemt ieder van ons opnieuw contact met de vereniging die door 
hem/haar werd aangesproken en er niet was (Luc: OKRA, Femma, patro, KWB, de Padre, 
Voetbalclub; Patrick: werkgroep erfgoed; Elie: toneel; Det: school)   
Misschien overwegen om in de toekomst naar de bestuursvergaderingen van de 
verschillende verenigingen te gaan ipv. hen uit te nodigen bij ons… 
Nochtans is ook de uitwisseling belangrijk… 
Det maakte een verslagje van deze avond (de verbeterde versie in bijlage bij dit verslag). 
Luc maakt op basis hiervan een bericht om door te sturen aan alle aanwezigen en aan alle 
verenigingen die er niet waren met de duidelijke vraag naar input voor de open 
bewonersvergadering van 24 mei 2013.  
Kunnen we de komst van het voltallige schepencollege aankondigen? Enkel bevestigd door 
een sms van één schepen….Zeer officieel lijkt ons dat niet. 
Luc stelt in dit bericht ook kort het nieuwe gemeenschapsproject 2013 van Merelbeke voor 
waarin tijdens een weekend van eind september de tour van Merelbeke wordt gedaan. Alle 
deelgemeenten worden aangedaan en overal kan er vanalles georganiseerd worden. Wie wil 
meewerken en welke ideeen zijn er voor Bottelare? 
Dit zal ondersteunt worden door de gemeentelijke cultuurdienst en als BPF willen we voor 
Bottelare een coördinerende rol spelen. 
 
Project AQUAFIN tussen Poelstraat en Diepestraat 
 

 
Luc en Elie waren op de gemeenteraadscommissie daarrond en Elie heeft zich hier wat verder in 
verdiept… 
Aquafin vraagt toelating aan de gemeente, de gemeente raadpleegt de omwonenden. Het gaat over 
een systeem om het afvalwater van Bottelare te verzamelen in collectoren en daarna voor zuivering 
verder te pompen naar Scheldewindeke. Men zou starten in de hoek van de Diepestraat ter hoogte 
van de Bottelare Vijverswegel en zo via een deel van de Kolbergwegel door te steken naar de 
Poelstraat. 
Men zou dan met deze werken uitkomen ter hoogte van een huizenrij aan de overkant van de 
Poelstraat….veel van de mensen die hier wonen herinneren zich nog herhaalde problemen met het 
rioolstelsel hier en zullen dan ook bezwaar indienen tegen deze werken omwille van de broosheid van 
het rioolstelsel hier. (historiek in bijlage) 
Elie stelt voor om contact te nemen met de werkgroep trage wegen in merelbeke met de vraag een 
alternatief voorstel te doen hiervoor waarbij meteen ook een in onbruik geraakte trage weg in ere zou 
herstelt worden…Dit kan door de aftakking van de kolbergwegel naar de Poelstraat enkele 10-tallen 
meters verder te maken, ter hoogte van deze trage weg/dreef warbij je ook uitkomt voorbij het fragiele 
stuk riolering en de op een stuk waar geen huizen staan… 
 



Met het BPF beslissen we volmondig om de werkgroep trage wegen hierin te ondersteunen. Dit zou 
de aanzet kunnen zijn tot het herstel van een mooie trage weg/dreef rond de Bottelaarse Vijvers en 
men zou een nieuwe dreef kunnen heraanplanten met waardevolle bomen…Deze werden begin jaren 
‘90 zonder vergunning neergehaald.  
Elie en Luc volgen dit verder op. 
 
Voorbereiding open bewonersvergadering/ stilzwijgen vanuit de gemeente, wat te doen… 
 
Op de vergadering van 8 maart klregen we al wat input voor de bijeenkomst van 24 mei. 
Zelf zullen we tegen dan ook alle onbeantwoorde vragen nog eenqs oplijsten en voorleggen, en 
dringend antwoord of uitvoering vragen. We stuurden onze laatste brief op 17 oktober en sindsdien 
kwam er geen enkel antwoord. 
Dit is geen bemoedigende gang van zaken…Er is nog steeds geen goed werkend communicatie 
systeem om zaken efficient op te volgen, ook niet binnen het gemeentehuis hebben we de indruk…. 
Deze indruk/vaststelling werd ook versterkt op de bijeenkomst voor adviesraden ”rond de tafel” van 18 
maart. 
Luc stuurt zoals hierboven reeds vermeld een bericht aan alle verenigingen om nog meer input voor 
24 mei. Hij kondigt hierin ook het gemeenschapsproject “gordel rond Merelbeke” aan en vraagt  
om ideeën of/en medewerking.  
Annelien zorgt voor een aankondiging in het gemeentelijk infoblad van onze open 
bewonersvergadering van 24 mei om 20u in de Patrokring. 
Op onze volgende vergadering spreken we af wie een flyer maakt en vermenigvuldigd. We zullen die 
huis aan huis bussen ekelen weken vooraf. 
 
Round Table 
 
Financies: Kristien liet weten dat er 500€ werkingskosten gestort zijn voor 2013. ze vraagt ook een 
toelage voor de bijeenkomst met de verenigingen op 8 maart, later ook een toelage aan te vragen 
voor 24 mei. 
 
Data volgende vergaderingen: 
 
-Vergadering BPF: dinsdag 16 april in de Patro om 20u 
-Voorbereidende vergadering BPF voor 24 mei: dinsdag 14 mei om 20u. in de Patro,  
         we nodigen hierbij schepen Vrijens uit.  
-Open bewonersvergadering: vrijdag 24 mei in de Patro om 20u. 
 
Verslag: Det 


