
Verslag bewonersplatform Bottelare van 16 april 2013 

 

Aanwezig: Luc, Patrick, Kristien, Elie , Det en Annelien 

 

Evaluatie email verenigingen/burgers, volgende stappen 

 

Er kwam enkel een reactie van de chiro jongens met de melding dat zij geen bijkomende 

vragen hebben voor de open bewonersvergadering en dat ze eind september niet kunnen 

meewerken aan het gemeenschapsproject van Merelbeke met alle deelgemeenten omdat ze 

zelf startdag hebben dan. 

Luc had ook nog contact met een aantal mensen die afwezig waren op de vergadering met de 

verenigingen en iedereen had een reden, iets tussengekomen…. 

Enkel van Gerard Lemmens hoorden wij dat hij er van overtuigd was dat de bijeenkomst niet 

doorging op basis van wat hij in de infokrant las. 

We denken dat we voor de promotie van de open vergadering van 24 mei nu best werk maken 

van huis aan huis flyers, mondelinge reclame en aankondigingen in allerlei mediakanalen… 

De aankondiging voor het infoblad is doorgegeven door Annelien. 

Kan er ook iets via facebook? 

 

Project Aquafin – collector – advies aan gemeentebestuur 
 

Rond dit project kwamen er na info en contacten in de buurt verschillende (aantal 

vergeten…..) bezwaarschriften waarbij toch een 40-tal inwoners betrokken zijn.  

Vanuit het BPF vertrok een brief aan de gemeente met een alternatief voorstel ivm dit project, 

dat ons zeer constructief lijkt. 

Tot vandaag kwam hierop geen reactie. 

 

Aankondigen van vergaderingen van het BPF via… 

 

Om onze draagkracht te vegroten en nieuwe mensen aan te trekken, is er de idee om onze 

vergaderingen aan te kondigen via het parochieblad, andere kranten, facebook… 

In afwachting van een website is het misschien ook mogelijk om de activiteiten van de 

Bottelaarse verenigingen te verzamelen en dit ook door te geven via het parochieblad….(cfr. 

Munte)  

De verantwoordelijke voor aankondigingen in het parochieblad voor Bottelare is Tini Bauters, 

tini.bauters@pandora.be 

Verder wordt Caroline Simoens eens aangesproken door Elie en Kristien om lid te worden 

van het BPF, Luc neemt nog eens contact met Johannes Foucart. 

Als we echt gekend willen worden in Bottelare zullen we moeten investeren is persoonlijke 

contacten, gaan spreken op vergaderingen bij de verenigingen…. 

Uit contacten blijkt dat er nog steeds mensen zijn in Bottelare die het BPF niet kennen. 

 

Huishoudelijk regelement/ project rond de Rembrandt 

  

We kregen de opmerking door dat op de laatste gemeenteraad door schepen Rousseaux in een 

discussie rond het bouwproject aan de vroegere Rembrandt,  gesuggereerd werd dat er geen 

bezwaarschrift werd ingediend hierrond door het BPF en dat hij dit dan beschouwde als een 

teken van goedkeuring.  

Deze handelswijze strookt niet met de rol die een BPF heeft, even verduidelijken: 

Een BPF kan geen bezwaarschrift indienen maar wel advies geven.  

mailto:tini.bauters@pandora.be


De gemeente heeft in deze kwestie geen advies gevraagd aan het BPF. 

We gaven vorig jaar wel reeds onze aanbevelingen door ivm. bouwaanvragen nav. het project 

aan de Molenhoek en vanuit de bekommernissen die bij de bewoners leven rond 

verstedelijking en het behoud van het landelijk karakter….  

Tot vandaag hebben we daarop van de gemeente geen reactie gekregen. 

Welke criteria dus gebruikt worden bij het beoordelen van aanvragen, is ons momenteel niet 

duidelijk 

Verder weten we dat er verschillende bezwaarschriften werden ingediend door omwonenden 

van de Rembrandt. We hopen dat het bestuur deze bezwaarschriften ter harte zal nemen en 

een gemotiveerde beslissing zal nemen op basis van duidelijke criteria die ook wij graag 

zouden kennen. 

  

Nav. deze opmerking zullen we dan ook ons huishoudelijk reglement aanpassen, om onze rol 

in dergelijke zaken nog duidelijker te stellen.  

Luc stuurt een voorstel van aangepaste versie door aan iedereen. 

Op vraag van Patrick zorgt hij er ook voor dat elk lid zijn eigen exemplaar mee kan 

ondertekenen.   

 

Bezoek van D. Verhauwen ivm. plannen Molenhoek 
 

Luc kreeg de Heer Verhauwen, eigenaar van de gronden aan de Molenhoek, op bezoek met de 

plannen voor het bouwproject aldaar. Aangezien het vorige project/plan volledig nietig werd 

verklaard, dient hij hier dus van nul terug te beginnen met aanvragen en plannen….  

We kunnen geen advies doorgeven in deze aan de Heer Verhauwen zolang we geen antwoord 

krijgen van de gemeente op de aanbevelingen die we vorig jaar reeds doorstuurden…. 

Onduidelijkheid troef dus! We willen er nogmaals op aandringen bij de gemeente om hierover 

hun standpunt over te maken aan het BPF. 

 

Toelage 2013 – onkostennota 

 

Kristien kreeg de factuur van de patro voor de bijeenkomst met de verenigingen op 8 maart, 

die bedroeg 123,85€. 

Omdat we dit beschouwen als een open vergadering vroeg Kristien via Michiel de 500€ op 

voor open vergaderingen. Die is tot nu toe nog niet doorgestort. 

 

Start planning activiteit in augustus – trage wegen wandeling noordelijke zijde Bottelare 

 

Iedereen wil graag een vervolg op de wandeling van vorige zomer, we plannen om dit jaar het 

noordelijk deel van Bottelare te verkennen via de trage wegen…  

We willen dit liefst terug koppelen aan het weekend van “Bottelare Swingt” en Luc zal dit 

dan ook zo voorstellen op de startvergadering hiervan volgende week. 

Dit zou dan doorgaan op zondagvoormiddag 11 augustus. 

Luc zal Frank Monsecour hierover aanspreken met de vraag om te helpen voorbereiden en 

gidsen…. 

Verder is er de idee om hierbij letterlijk met een platform te werken, om zo het BPF nog eens 

extra in de kijker te zetten. Er kan van dit moment ook gebruik gemaakt worden om een 

Bottelaars biertje te lanceren…Het brouwproces is opgestart, er moet nog overleg gepleegd 

worden rond de opstartmiddelen en de verdeling hiervan. Hiervoor wordt er gedacht aan de 

VZW Patrokring…Wordt vervolgd! 

 



Infoavond met inwoners en gemeentebestuur op 24 mei 
 

We kregen nog steeds geen officiële bevestiging vanuit de gemeente over wie aanwezig zal 

zijn op deze bijeenkomst met de inwoners.  

We zijn het wachten ondertussen beu, het getuigd niet van beleefdheid en een ernstige wil tot 

samenwerken. 

Sinds maart vorig jaar stelden we in officiële brieven aan het schepencollege met het BPF-

Bottelare 19 vragen of formuleerden we aanbevelingen rond verschillende onderwerpen (trage 

wegen, bouwaanvragen, memorandum….) Luc stuurt de oplijsting hiervan door. 

Tot vandaag zijn er 13 vragen onbeantwoord gebleven en van de 6 overige zijn er 3 die nog 

onderzocht worden….. 

Naar aanleiding van deze voor ons niet werkbare situatie heeft Luc een onderhoud met de 

burgemeester aangevraagd, voorlopig gepland op maandagmorgen 22 april. Deze afspraak is 

nog niet formeel bevestigd. We rekenen er toch op dat dit kan plaatsvinden. 

Luc zal daar spreken in naam van iedereen van het bestuur en duidelijkheid vragen over wat 

het schepencollege eigenlijk wil. Ondanks de gemaakte afspraken, de beloftes en de vorming 

met de “wakkere burger”, loopt de communicatie absoluut niet.  

Dit is voor ons niet werkbaar. 

Hoe gaan we verder en wat zal er gedaan worden om de werking van de BPF’s ernstig te 

ondersteunen en op te volgen? Het formele kader is er volgens ons, alleen het ernaar handelen 

gebeurt niet…. 

Zonder een goede en ernstige wisselwerking met het bestuur kunnen wij ook niet 

terugkoppelen naar de inwoners en verliezen we onze draagkracht, reden van bestaan…. 

We hopen dat dit overleg een positief vervolg heeft en schorten onze activiteiten in 

afwachting even op…. 

 

Round Table 

 

Luc zal Frank Monsecour vragen om een vorming rond trage wegen te geven voor dorpsraden 

en BPF’s voor de Oost-Vlaamse Verenigingen van dorpskernen. 

 

Voorlopig is er geen nieuws meer rond het nieuw gemeenschapsproject van de gemeente met 

de verschillende deelgemeenten samen. Luc volgt dit op en we hebben al wat ideeën: 

misschien zou het leuk zijn om voor die gelegenheid een soort lokale markt te organiseren 

waar de inwendige mens gesterkt kan worden….we denken aan biertje, plaatselijke jenever, 

kaas/broodmakers uit de omgeving….Dit zal wel wat werk vergen… 

 

 

Volgende afspraken 

 

Maandag 22 april: overleg van Luc met de burgemeester ivm. de verdere werking van het 

BPF. Luc houdt ons op de hoogte en afhankelijk van de inhoud van dit gesprek plannen we 

misschien tussendoor nog een vergadering. 

 

Dinsdag 14 mei: om 20u in de Patro, volgende bestuursvergadering 

 

Vrijdag 24 mei: open bewonersvergadering in de Patro 

 

Verslag: Det 


