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Het Bewonersplatform FLORA is een open en niet 
partijpolitiek overlegorgaan voor de bewoners van onze 
wijk. Het doel van dit platform is de bewoners van Flora 
te verbinden en het algemeen welzijn van de burgers 
van Merelbeke Flora te bevorderen door constructief 
overleg met het gemeentebestuur. 

Het Bewonersplatform FLORA bestaat ondertussen 
al bijna 10 jaar en kan terugblikken op een actieve 
werking. Wie herinnert het zich nog:
- nieuwjaarsrecepties, 
- zwerfvuilacties,
- infoavonden over duurzaamheid, ruimtelijke ordening,
- installatie van de gratis boekenkast free little library, 
- affichecampagne voor zone 30,
- fietsbibliotheek Op Wielekes,
- aanwinst van het Anthospark, 
- werkgroep die meer dan 100 mondmaskers maakte,
- de jaarlijkse quiz,
- ...

Alle inwoners van Flora kunnen hun stem laten horen!

Nieuwsbrief van Bewonersplatform FLORA

Welkom in onze wijk! 

Het Bewonersplatform 
FLORA houdt maandelijkse 
bijeenkomsten waar ALLE 
buurtbewoners het woord 
kunnen nemen of komen 
luisteren.

De volgende vergaderingen 
vinden plaats op 15/09, 
21/10, 15/11 en 21/12.

In Coronatijden gebeurt 
dit tijdens een online 
vergadering. Deze zijn vrij 
toegankelijk. Stuur ons een 
mailtje om een uitnodiging te 
ontvangen.

Wil je graag meehelpen om 
de FLOkRAnt te bussen? 
Laat maar horen!

E-mail: bpf.flora@gmail.com

Website: https://www.bpflora.be

Facebook: 
https://www.facebook.com/
florabewonersplatform/

Hoplr:
https://www.hoplr.
com/profile/82882/
bewonersplatform-flora

Even voorstellen: BPF FLORA
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Het kruispunt

VU.: Fatima Snoussi,
Kon. Elisabethlaan 27,
9820 MERELBEKE

HET VERHAAL VAN

wijlen Paul Martens. 
Allereerst onze deelneming 
aan de familie van de heer 
ereschepen Paul Martens die 
begin dit jaar is overleden op 
de leeftijd van 86 jaar.

In de krant stond een zeer 
toepasselijke titel over Paul 
Martens: “Niemand in Merelbeke 
dacht zo ver vooruit”.

Wist u dat er twee boeken 
zijn verschenen over deze 
politieker-natuurliefhebber?
- “Het verhaal van het 
Liedermeerspark” door Paul 
Martens zelf geschreven en 
uitgegeven in eigen beheer.
- Paul Martens: “Portret van 
een groene flamingant – 
Politicus in hart en nieren” 
uitgegeven in 1997 door 
Volksunie Merelbeke.

Het schetst een beeld van 
wie deze politicus was en 
hoezeer hij decennia geleden 
al begaan was met ons milieu, 
waarbij hij de gemeente heeft 
behoed voor de vervuilende 
impact van Gentse industrie. 
Het Liedermeerspark mag 
terecht als zijn levenswerk 
beschouwd worden. Som de verschillen op tussen 

beide foto’s van het kruispunt. 
Stuur ze door vóór 31/08/2021 
naar communicatie.bpf.
flora@gmail.com of via 
Katleen Spitaels, Koningin 
Elisabethlaan 1a 104 en maak 
kans op een bon van € 25,00.

De gemeente heeft bij de herinrichting van het 
kruispunt grotendeels positief gevolg gegeven aan 
onze voorstellen.

Op onze website https://www.bpflora.be vind je een 
gedetailleerd overzicht van de positieve punten, 
de punten waar nog verbetering mogelijk is en de 
negatieve punten.

Samengevat zijn er belangrijke verbeteringen 
voornamelijk op vlak van veiligheid en duidelijkheid. Er 
zijn echter nog wat kleine aanpassingen nodig om het 
met name de fietsers wat comfortabeler te maken. Het 
Bewonersplatform FLORA dankt het gemeentebestuur.

Lees meer over de zwerfvuilactie op pagina 2.

Herinrichting kruispunt Hundelgemsesteenweg – Van 
Goethemstraat – Lange Streepweg: de mening van 
het Bewonersplatform FLORA

Vóór herinrichting Na herinrichting
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Warme Flora EINDEJAARSACTIE + QUIZ

Tussen kerst en nieuwjaar 
hebben jullie een envelop in 
de bus gevonden met een 
theelichtje voor de donkere 
dagen, een nieuwjaarswens 
én een uitnodiging voor de 
FLORAQUIZ.

Deze keer geen fysieke 
bijeenkomst in het 
Ontmoetingscentrum, maar 
wel een geslaagde online 
huiskamer editie. 

Op zaterdagavond 16 
januari zaten er 80 gezinnen 
voor de computer, vol 
verwachting van wat zou 
komen, voorzien van eigen 
drank en snacks. 

De medewerkers van het 
bewonersplatform FLORA 
hadden alles tot in de 
puntjes voorbereid: de 
vragen, de beelden, de 
technische uitrusting om 
de stand van zaken bij te 
houden, enz.

Ook al waren we ver van 
elkaar, de sfeer zat goed en 
we hebben heel wat nieuwe 
mensen ontmoet!

Het Bewonersplatform FLORA telt verschillende 
werkgroepen. De werkgroep Warme Flora wil acties 
ondernemen om de bewoners van Flora dichter bij 
elkaar te brengen. 

Zo maakten enkele hulpvaardige buurtbewoners, 
die ook handig zijn met de naaimachine, een 100-tal 
mondmaskers tijdens de eerste golf.

Nu loopt er een project in samenwerking met een 
team van de Artevelde Hogeschool - waarvan één 
student in Flora woont. Via een online enquête willen 
ze vrijwilligers in contact brengen met bewoners die 
steun of hulp kunnen gebruiken: iemand om mee te 
praten of om samen een kleine wandeling te doen, 
eens bellen, hulp bij een werkje, ondersteuning 
bij huiswerk of lessen leren, een rit naar het 
containerpark, een zelfhulpgroepje opzetten, enz.
Heb je ook de enquête ingevuld? Dan ben je vast 
benieuwd naar de resultaten. Stuur ons een mailtje 
op communicatie.bpf.flora@gmail.com als je op de 
hoogte wilt gehouden worden.

Ondertussen hoef je niet te wachten om van Flora 
een warme buurt te maken: ga met een glimlach de 
straat op, begroet de buurtbewoners die je tegenkomt 
en maak een praatje met “onbekende bekenden”: dat 
zijn de mensen die je kent van zien.
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Onder de bewoners leefde het gevoel dat in bepaalde 
straten de opgelegde snelheden weinig werden 
nageleefd. Dit kwam ter sprake op één van onze 
vergaderingen begin 2020. Niemand kon echter 
concrete data leveren. De politie weigerde ons de data 
van de registraties van de gemeentelijke displays, in de 
buurt van scholen, te bezorgen.
In ons mobiliteitsgroepje maakten we daarna kennis met 
Telraam, een initiatief dat al in meerdere steden actief 
was. Telraam werkt met een camera aan het raam die 
gegevens verzamelt en doorstuurt zonder de wet op de 
privacy te overtreden. 

In de volgende vergaderingen bepaalden we enkele 
plaatsen waar een Telraam camera interessant 
zou kunnen zijn om ons de broodnodige data te 
verschaffen om juist te oordelen en daarna aan de 
gemeente te overhandigen. De camera’s werden door 
het bewonersplatform aangekocht en vanaf augustus 
2020 geplaatst bij lokale sympathisanten. Ondertussen 
leveren zij ons in die straten, in beide rijrichtingen, 
belangrijke informatie over aantallen, soorten vervoer en 
snelheden. Momenteel staan er in Flora camera’s op de 
Hundelgemsesteenweg, de Verlorenbroodstraat, de Van 
Goethemstraat, de Florastraat en de Gontrode Heirweg.

Het gemeentebestuur was erg gecharmeerd door ons 
initiatief. In februari 2021 besloot de gemeente aan te 
sluiten bij de grote Telraam groep. Zo bouwen zij het 
door ons opgestarte systeem verder uit. Natuurlijk zullen 
wij met hen samenwerken om het verdere succes te 
verzekeren.

TelraamZWERFVUILACTIE

De werkgroep Propere 
Flora organiseerde op 
zondag 25 april opnieuw 
een zwerfvuilactie, een 
sociale activiteit die perfect 
coronaveilig kan gebeuren. 

Gewapend met grijper en 
blauwe en witte zakken, 
handschoenen en fluohesje 
gingen de Floranaren op pad.

“Jong geleerd is oud gedaan” 
zegt het spreekwoord. 
Inderdaad, 10 kinderen en 23 
volwassenen verzamelden 
samen meer dan 80 kg afval.
Bedankt aan alle vrijwilligers!

Erger jij je ook aan het 
zwerfvuil dat je ziet liggen 
tijdens je wandelingen? Je 
kan individueel het hele 
jaar door meehelpen aan 
een propere Flora. Neem 
daarvoor contact op met 
de dienst Afvalbeheer 
van de gemeente via 09 
210 35 10 en je kan gratis 
zwerfvuilzakken bekomen.

In het najaar organiseert het 
Bewonersplatform FLORA 
opnieuw een zwerfvuilactie. 
Doe jij dan ook mee?
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