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Beste inwoner van Bottelare, 
wist je dat... dit de prioriteiten van het bewonersplatform zijn: 

 
*.Verkeer en mobiliteit 
Voetpaden en fietspaden. Veilige schoolomgeving.  Snelheidsbeperking 
afdwingen. Bijstellen mobiliteitsplan. Permanente parkeerproblemen in de 
dorpskern. Verhoogde veiligheid voor de zwakke weggebruiker. Voetpaden 
vrij maken. Meer openbaar vervoer. 
*. Ruimtelijke ordening 
Verstedelijking tegengaan, cfr. suggesties 15/10/2012 rond 
bouwaanvragen. Duurzaam wonen en verbouwen stimuleren. Geen 
hoogbouw. Bewaken en signaleren van verloedering, van leegstand en 
bepaalde verwaarloosde sites in Bottelare en dit bekijken als mogelijkheid 
voor wooninbreiding.  
Inventariseren van het gemeentelijk patrimonium en voorstellen 
formuleren voor de  herbestemming  in functie van het dorp. 
*. Behoud van het landelijk karakter en bewaren van de 
dorpsidentiteit  
Mogelijkheden voor duurzame landbouw onderzoeken en ondersteunen. 
Behoud van groene zones en open ruimte. Recreatiemogelijkheden 
ontwikkelen zoals speelpleinwerking, activiteiten voor jeugd en cultuur. 
Ruimte voor ontmoeting.  
Aansluiting van het Gentbos en het St.Annabos bij Makkegembos en 
Parkbos zoals aangegeven in het ruimtelijk structuurplan. 
*. Voorstellen formuleren rond de herwaardering en onderhoud van 
het trage wegen net 
*. Communicatie 
Blijvende aandacht voor goeie communicatie met de burgers via oa. het 
BPF, communicatie tussen het bestuur en het BPF en omgekeerd. Het 
inzicht van participatie bij alle ambtenaren bevorderen. 
Tijdig betrekken en informeren van de inwoners en het BPF bij de start van 
nieuwe initiatieven en projecten. 
*. Samenwerking en ondersteuning van adviesraden en 
bewonersplatformen 
*. Herbevraging van de inwoners 
Evaluatie en zelfreflectie van de huidige manier van werken. 
 
Wil je op de hoogte blijven van Bottelaarse nieuwtjes en activiteiten via het 
bewonersplatform? Stuur dan een e-mail met je gegevens naar  
bpfbottelare@gmail.com of ludavid2000@yahoo.com 
 

Ja, ik wil op de hoogte blijven 
 

De Molenhoek bedreigd? 
 

STUUR EEN MAIL MET UW GEGEVENS AAN: 

ro.messens@telenet.be, lieve.mally@telenet.be, mieke.vandeputte@telenet.be, of 
saegeman.elie@telenet.be 

 
OF VUL IN EN STOP IN EEN VAN VOLGENDE BRIEVENBUSSEN: 

Molenhoekstraat 7A (Mieke) of St Annastraat 47 (Robrecht) 

 
Beste inwoner van Bottelare, 

Het plattelandsdorp Bottelare krijgt de laatste jaren met grote bouwprojecten te maken. 
Bouwprojecten die soms verantwoord zijn, maar soms ook niet. Een van de grote bouwprojecten 
waarvoor een verkavelingsaanvraag werd ingediend zou op de Molenhoek komen. Een verkaveling 
met rampzalige gevolgen voor de wijk en haar omgeving. In één van de weinige nog overblijvende 
authentieke hoekjes van het dorp zouden grote woonhuizen worden gebouwd, zonder rekening te 
houden met de verkeershinder in de smalle straten en het gebrek aan parkeerplaatsen in de 
onmiddellijke omgeving. Daardoor zouden ook de aanpalende straten met parkeerproblemen 
opgezadeld worden.   

Daarom hebben de omwonenden tegen deze verkavelingsaanvraag al talrijke bezwaarschriften 
ingediend. Maar omdat de dreiging van deze verstedelijking lang niet voorbij is, hebben we als 
buurtbewoners een werkgroep gevormd om vandaag en in de toekomst waakzaam te blijven. 

Er zullen zeker nieuwe aanvragen volgen, en ook op andere plaatsen van de buurt ligt grond die voor 
dergelijke projecten in aanmerking komt.  De ervaring heeft ons nu geleerd welke kant het kan opgaan. 

Onze werkgroep is niet gekant tegen opwaardering door nieuwbouw en renovatie, als dat gebeurt met 
respect voor de directe omgeving en het landschap. 

Daarom nodigen we u vriendelijk uit uw contactgegevens door te sturen. Zo kunnen we kennismaken, 
blijft u op de hoogte en kan u meehelpen als u dat wil. 

Dank bij voorbaat, in het belang van de Molenhoek en van Bottelare. 

De werkgroep. 

(Johan De Pandelaere, Mieke Van de Putte, Robrecht Messens, Fernand Daenekynt, Dominique Vercammen, Piet Saegeman, Roland 
Dierens, Jet De Vos, Jan Clement, Ilona Schwarzkopf, Freddy Van de Putte, Godelieve Mally, Elie Saegeman.)  

 

Ja, hier sta ik achter! Hou mij op de hoogte. 
Naam:  

Adres:  

9820 Bottelare Tel.:  

e-mail:  
(huurders kunnen de oproep ook aan de verhuurders / eigenaars overmaken!) 

 
 
VUL IN EN STOP IN EEN VAN DE VOLGENDE BRIEVENBUSSEN: 
   GROENSTRAAT 16  (LUC) 
   ROODBEELDEKENSSTRAAT 66     (KRISTIEN) 

 

v.u.: Luc David, Groenstraat 16, 9820 Bottelare 
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