
Bewonersplatform Bottelare  Verslag vergadering 15/04/2014 

Vergadering BPF Bottelare op 15/04/2014 

Aanwezigen: 

Luc David, Joannes Foucart, Linda Depourcq, Rita Dierens, Elie Saegeman, Patrick Pisman, Marc De 
Martelaere, Kristien Weyts 

+Frank Monsecour (uitgenodigd wegens expertise over de trage wegen te Bottelare) 

Agendapunten: 

1) Bespreking van de trage wegenwandeling met de heer Frank Monsecour 
2) De organisatie van het bewonerscafé op 20 juni 2014 met als thema mobiliteit en de 

knelpunten rond mobiliteit in Bottelare. 
3) Aankondiging over de website van het bewonersplatform 

Bespreking van de trage wegenwandeling met de heer Frank Monsecour 

 Er werd beslist om de mobiliteitsambtenaar van de gemeente Merelbeke en de schepen van 
mobiliteit, Bertrand Vrijens, te vragen om mee te stappen op de wandeling. Dat gebeurt bij 
voorbaat slechts één keer, bij voorkeur op de voorbereidende wandeling in mei 2014. 
 

 De voorbereidende wandeling gebeurt bij voorkeur op 15 of 22 mei. Aangezien Frank 
Monsecour op die data aanwezig kan zijn. 
 

 Het thema van de trage wegenwandeling wordt: “De ronde van Bottelare”.  Er werd gekozen 
voor dat onderwerp omdat het past binnen het kader van het volgende bewonerscafé en het 
de reeks van wandelingen over de trage wegen van Bottelare afsluit. 
 

 Tijdens de wandeling met de mobiliteitsambtenaar en / of schepen kan er ook naar 
gewandeld worden naar de verschillende mobiliteitsknelpunten in Bottelare, als de tijd het 
toelaat. Zo worden die aan de lijve ondervonden door de personen in kwestie. 
 

 Als thema voor een volgende wandeling werd: “Het verkennen van Bottelare 150 jaar 
geleden” voorgesteld. Tijdens die wandeling zouden verschillende locaties uit het verleden 
van het dorp bezocht worden en kan de vergelijking met het heden worden gemaakt. Het 
geschiedkundig werk van Frans De Potter en Jan Broeckaert kan als leidraad dienen. 
 

 Het gemeentebestuur moet attent gemaakt worden van de problematiek van 
mountainbikewedstrijden op de trage wegen. Die veroorzaken veel schade. Bij de wandeling 
met de schepen en de mobiliteitsambtenaar moet die kwestie zeker aangehaald worden. 

De organisatie van het bewonerscafé op 20 juni 2014 

 De resultaten van het vorige bewonerscafé moeten doorgestuurd worden naar de 
mailinglijst. Joannes maakt hiervoor een bericht van 15 lijnen op met de grafiek van de 
resultaten bijgevoegd. 
 

 Als start van het debat op het bewonerscafé moet de schepen gevraagd worden om uitleg bij 
het nieuwe mobiliteitsplan van de gemeente en wat dat concreet inhoud voor Bottelare. 
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 Woordvoerders voor de knelpunten moeten geïdentificeerd worden. Bij gebrek aan 
woordvoerders zullen leden van het bewonersplatform het debat zelf organiseren. 
 

 Praktisch werd er voorgesteld om de ruimte met partytafels te vullen en de aanwezigen niet 
te vragen om plaats te nemen rond een tafel. Vragen aan de schepen en de 
mobiliteitsambtenaar moeten vanuit het publiek worden gesteld. Wel moeten een aantal 
van die vragen op voorhand worden voorbereid.  
 

 De huidige lijst van de knelpunten is: de oversteek met de Poelstraat, de kruising van de 
Roodbeedekensstraat en de Pontstraat, de situatie op de Stas De Richellestraat, het 
kruispunt op het einde van de Molenhoekstraat, de vredestraat, het kruispunt bij de 
Vrijheidsboom en de Sint-Annawegel. 
 

 Het bewonersplatform werd attent gemaakt op een gevaarlijke situatie met snelle 
voertuigen in de Lindestraat.  
 

 Hoewel het bewonersplatform schriftelijk bevestigd kreeg dat bepaalde parkeerstroken op 
de openbare weg door de gemeente gesublimeerd zouden worden, werden die  
parkeerstroken opnieuw geschilderd. Het bewonersplatform zal de gemeente hiermee 
confronteren, mogelijk nog voor het bewonerscafé. 
 

 Tijdens het vorige bewonerscafé kwamen de verschillende verenigingen in Bottelare niet 
echt opdagen. Voor het volgende bewonerscafé zal het BPF de verenigingen dan ook direct 
aanspreken. 
 

 Joannes maakt een nieuwe flyer om het bewonerscafé van 20 juni aan te kondigen. Op de 
flyer worden mogelijke woordvoerders of vragenstellers betreffende de 
mobiliteitsknelpunten gevraagd om zich zo snel mogelijk te melden bij het BPF. De deadline 
voor het ontwerp van de flyer is 20 mei. 
 

 Het thema van de gebrek aan busverbindingen in Bottelare moet aan bod komen tijdens het 
bewonerscafé. 
 

 De schepen van mobiliteit, Bertrand Vrijens, heeft te weten gegeven dat hij op 20 juni 
aanwezig zal zijn op het bewonerscafé. 

Aankondiging over de website van het bewonersplatform 

 Het bewonerscafé krijgt een eigen website. Luc David stelt hiervoor een ontwerper aan. 
De kostprijs per jaar bedraagt 80 euro. 
 

 Op de website komt een dorpsagenda voor evenementen. De dorpsverenigingen krijgen 
tweemaal per jaar de kans om hun agenda door te geven, die wordt dan publiek gemaakt 
op de website. 
 

 Het idee om voordien een “Markt van verenigingen” te organiseren werd gelanceerd. 
Daarop zouden de verschillende verenigingen zich kunnen voorstellen. 
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Punten buiten de agenda 

 Er werd beslist om vanaf nu altijd een vertegenwoordiger van het bewonersplatform te 
sturen naar evenementen of manifestaties in de gemeente. 
 

 Luc David zal een bijeenkomst van de naburige bewonerplatforms van Merelbeke te 
organiseren samen met enkele vertegenwoordigers van succesvolle platforms elders. Het 
doel is om nieuwe ideeën op te doen. 
 

 De vraag om het sociaal huis van Merelbeke ook Bottelare te laten aandoen werd aan 
het bewonersplatform gesteld. 
 

 Aan de Bottelaarse vijvers wordt de trage weg bij de werken van Aquafin opgeschoven. 
Er komt een trage weg bij en het plaatselijk bos zal uitbreiden. De nieuwe trage weg zal 
een naam moeten krijgen, voorstellen van de bewoners zijn welkom. Frank Monsecour 
stelt de naam “Boulaerendries” voor, naar de nabijgelegen straat. 
 

 Het plan om de kerktoren van Bottelare bij wijze van evenement open te stellen voor het 
publiek werd gelanceerd. Op die manier zouden de bewoners het dorp ook van boven uit 
kunnen leren kennen. Luc David zal hierover contact opnemen met de burgemeester, 
Fillip Thienpont. De open monumentendag op 14 september zou hiervoor een geschikt 
moment kunnen zijn. 
 

 Er moet gemeld worden aan de gemeente dat de pomp aan het kerkhof van Bottelare 
niet meer werkt. Hiervoor wordt een meldingskaart gebruikt. 

 

 De volgende vergadering vindt plaats op 20 mei 2014. Tegen dan moet het ontwerp van 
de flyer af zijn. 

 

 

 

 

  


