
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Geachte, 

 

De concrete vragen in het verslag van de bijeenkomst van het Bewonersplatform Abele van 

10 maart 2011 werden besproken in zitting van het schepencollege van 13 april 2011. 

 

Het schepencollege bezorgt u graag volgende antwoorden: 

 

 

 Vragen - standpunten    Dossierbeheerder   Antwoorden 

 

 

Buurtweg Hanekampweg 

 

Niet enkel de breedte, ook de 

toestand van de wegel zelf is in 

bedenkelijke staat. Kan deze samen 

met de andere werken aan de 

wegel (verbreden) ook wat hersteld 

worden? Kan er op het einde van de 

wegel een paaltje voorzien worden 

zodat deze niet toegankelijk is voor 

quads? Is er een timing voor deze 

werken voorzien? 

 

 

 

 

Uitvoerende 

technische 

dienst 

 

  

De Hanekampweg kan beschouwd 

worden als een voetgangerswegel. 

De taak van het stadsbestuur 

beperkt zich tot het onderhouden 

van de buurtweg. Dit houdt in dat 

de stad instaat voor het maaien 

van het gras (minimum 3 keer per 

jaar), voor het overige dient de 

bestaande toestand van de 

voetgangerswegel gevrijwaard te 

worden.  

De plaatsing van het paaltje zal 

worden opgenomen in de 

werkplanning van de uitvoerende 

technische dienst. 

 

 

 

Wegmarkeringen + zebrapad 

Abeleplein en lagere school 

 

Intussen zijn de lijnen en ook de 

zebrapaden herschilderd, maar die 

op het kruispunt van de 

Abeelseweg-Abeleplein en 

Abelestationsstraat is er niet. Wat is 

er verkeerd gelopen? Kan er ook 

een witte doorlopende lijn voorzien 

worden in de bocht van het 

Abeleplein thv huisnummers 24-26-

27? Deze was vroeger aanwezig 

maar is sinds de herstelling van het 

Abeleplein nooit meer 

 

Uitvoerende 

technische 

dienst 

 

De wegmarkeringen op het 

kruispunt van de Abeelseweg-

Abeleplein en de 

Abelestationsstraat zijn 

ondertussen aangebracht. Voor het 

aanbrengen van een witte 

doorlopende lijn in de bocht van 

het Abeleplein is het Agentschap 

voor Wegen en Verkeer bevoegd. 

Er wordt contact opgenomen met 

het AWV om de situatie aan te 

kaarten. 
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heraangebracht. Op deze plaats zijn 

er op zondag nogal wat 

verkeersproblemen. 

 

 

Abelestationstraat + te smalle brug 

over de Vleterbeek aan de 

stationsstraat 

 

Zou het niet mogelijk zijn om een 

verkeersbord B21 te plaatsen? Het 

is er een smalle doorgang. Ook 

wordt gevraagd om de struiken 

tussen de bomen wat bij te snoeien 

zodat er een beter overzicht komt 

van het tegenliggend verkeer 

(graag deze vraag doorgeven aan 

gemeentebestuur van Boeschepe). 

 

 

Dienst mobiliteit 

+ Uitvoerende 

technische 

dienst 

 

 

 

 

De vraag omtrent het verkeersbord 

B21 wordt voorgelegd aan de 

Stedelijke Adviesraad voor 

Mobiliteit en Verkeer. Er wordt 

contact opgenomen met het 

gemeentebestuur van Boeschepe 

met de vraag of de struiken 

kunnen worden bijgesnoeid. 

 

Overlast water en modder in 

Vuileseulestraat  

 

Bij zware regenval verandert de 

Vuileseulestraat in een modderpoel. 

Na de regen blijft er modder op de 

weg kleven en bij vorst is de weg 

spiegelglad. Kan hier iets aan 

gedaan worden? 

 

 

 

Uitvoerende 

technische 

dienst 

De uitvoerende technische dienst 

heeft reeds heel wat stappen 

ondernomen om dit probleem op te 

lossen. Zo werd de gracht 

schoongemaakt en werd een 

nieuwe gracht getrokken op het 

landgoed van een landbouwer in de 

Vuileseulestraat. Het stadsbestuur 

is ervan overtuigd dat al het 

mogelijke werd gedaan en dat de 

situatie ondertussen al veel 

verbeterd is.  

 

Wandelnetwerk Hoppeland 

 

Het bewonersplatform vraagt zich 

af of Abele in deze plannen 

voorkomt en of er eventueel een 

koppeling gebeurt met Franse 

wandelpaden. Volgens Isabel Lebbe 

komt Abele wel degelijk voor in dit 

project. Op het 

coördinatorenoverleg van 15 maart 

2011 was echter niet duidelijk of dit 

zo was. Graag hadden we 

hieromtrent duidelijkheid gekregen 

van stad Poperinge. 

 

 

 

 

Dienst Toerisme 

 

Het wandelnetwerk loopt zeker 

door Abele en omgeving. De kaart 

in bijlage geeft reeds een idee van 

hoe het wandelnetwerk er zal 

uitzien. Er dienen echter wel nog 

enkele bijkomende knooppunten 

worden toegevoegd aan het 

netwerk. Voorlopig is er nog geen 

koppeling met Franse wandelpaden 

mogelijk, omdat er daar nog geen 

wandelnetwerk bestaat. Het 

wandelnetwerk Heuvelland zal 

echter wel aansluiting vinden met 

de Franse regio St. Janscappel, 

Bailleul. Daar bestaat aan Franse 

zijde namelijk wel al een 

gedeeltelijk netwerk.   

 

 

 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

     Namens het College van 

      Burgemeester en Schepenen: 

 

De Secretaris, De Burgemeester, 

 

 

Bernard ROELENS Christof DEJAEGHER 


