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Op 8 juli 2011 had hij een dertigtal jongeren, 
persoonlijk uitgenodigd op een activiteit in het 
OC. ,uiteindelijk kwamen er een zeven tal 14- tot 
18-jarigen er op af. De datum was wegens het 
verlof niet  ideaal,  maar de opkomst was toch 
bevredigend. 
De jongeren werden in groepjes verdeeld en met 
een fototoestel op pad gestuurd in ons dorp. De 
opdracht was : maak enkele foto’s van wat je 
goed en slecht vindt in ons dorp.
De foto’s en bijhorende uitleg waren opmerkelijk.
Goed: we hebben een rustig dorp waar er nog 

een school, winkels en een jeugdbeweging 
is. Waar er nog een bus langs komt en 
waar er toerisme is. Wel vinden ze de 
huifkarren irritant. 

Niet     goed  : ze missen een speelplein of plaats 
waar ze kunnen “rondhangen” met 
vrienden. Ook met de doorgang van de 
hanenkamp wegel hadden ze een 
probleem. Bij de verloedering aan de 
Franse kant en de taalbarrière met de 
Franse inwoners hadden ze bedenkingen.

Dit was een proefproject die in Abele werd 
uitgetest. Het was de bedoeling om de jongeren 
bij het dorpsleven te betrekken, een soort 
bewonersplatform voor jongeren. De resultaten 
waren bevredigend en worden in de jeugdraad 
verder bekeken. Het is de bedoeling om deze 
activiteit twee maal per jaar te herhalen. De 
volgende activiteit is gepland in de 
krokusvakantie. Ook worden de andere dorpen 
van groot Poperinge bij dit project betrokken. 
Wannes beloofd ons op geregelde tijdstippen op 
de hoogte te houden over de evaluatie van dit 
project. Er werd gevraagd of de foto’s die de 
jongeren gemaakt hebben ergens kunnen 
geplaatst worden zodat ze voor iedereen 
zichtbaar zijn. Er wordt gekeken om ze op de site 
van het Bewonersplatform Abele te plaatsen. 

Aanwezig: Marc Dehouk, Martin Hardeman, 
Marc Verdonck, Martin Samyn , Patrick Samyn, 
Pascal  Vermeersch, Wannes Vandenaweele, Nico 
Debuysere, Lies Regheere, Kathy Helsen, Filip 
Dejaegher, Alexander Tytgat

Verontschuldigd: Remy Canele, Ghislain 
Deraedt, Huysentruyt Eveline, Josianne Lesage

Filip Dejaegher (maatschappelijk werker bij het 
OCMW Poperinge) en Alexander Tytgat 
(welzijnsconsulent), de vervangers van Katrien 
Lagae, kwamen zich voorstellen en 
verduidelijkten wat hun taak  is.
Filip wordt belast met het opvolgen van de 
werking van de 9 bewonersplatforms. Hij zorgt 
voor de doorstroming van de info tussen de 
bewonersplatforms en de stad en omgekeerd. Hij 
is onze rechtstreekse contactpersoon en 
organiseert ook het coördinatoren overleg. Het is 
zijn bedoeling om één BWP per jaar, per dorp bij 
te wonen. Ook zal hij op bepaalde tijdstippen de 
werking van de BWP evalueren.
De heer Alexander Tijdtgat is de contactpersoon 
tussen de bewonersplatforms en het 
schepencollege. Hij zorgt er voor dat onze vragen 
bij de juiste persoon of dienst geraken en dat de 
antwoorden op tijd terug bij ons zijn voor de 
volgende vergadering.

Jaarthema      2011     '     Jeugd'  
Wannes Vandenaweele kwam uitleg geven over 
de stand van zaken rond het jeugdproject 
waarrond we dit jaar gewerkt hebben.



opmerkingen rond de schrijfwijze van deze 
slogan. Volgens de Franse schrijfwijze moet ”L’a” 
“La” zijn. De reden waarom de schrijfwijze zo 
opgesteld werd, is de volgende: als de Fransen 
spreken over Abele zeggen ze “l’Abelle”. In de 
slogan wordt “l’A/belle” gesplitst en zodoende 
ontstaat “L’a belle Abele”. Een dichterlijke 
vrijheid dus. Het heeft ook wat het karakter van 
de Abelenaars weer, eigenzinnig, tegendraads. 
Tijdens deze vergadering werd rond deze 
schrijfwijze een pittige discussie gevoerd en werd 
er uiteindelijk tot een stemming overgegaan.  Zes 
personen waren voor de voorgestelde schrijfwijze, 
één persoon tegen en er waren drie 
onthoudingen.

Dorpskalender :
Er wordt gekeken om een dorpskalender te 
maken voor Abele. Het is de bedoeling om alle 
activiteiten die in ons dorp georganiseerd worden 
te bundelen in een kalender. Ook worden alle 
verenigingen vermeld op deze kalender. Patrick 
Samyn zal dit samen met Marleen Hennin nog 
proberen te verwezenlijken. Deze kalender wordt 
bedeeld onder alle inwoners en iedere nieuwe 
inwoner in Abele krijgt deze ook uitgereikt om zo 
de  integratie  te bevorderen.  Het 
bewonersplatform vraagt aan de stad of ze deze 
kalender kunnen drukken.

300     jaar     Frans     Belgische     grens/20     jaar     ontgrenzing  
2013 wordt een belangrijk jaar voor Abele. Dat 
jaar wordt het 300 jarig verdrag van Utrecht 
gevierd als ook 20 jaar ontgrenzing. Alles draait 
dus rond de grens. Op 11 april 2013 wordt het 
startschot van alle activiteiten in Abele gegeven. 
Wat dit juist inhoud is nog niet duidelijk. Ook 
wordt er een theaterwandeling in ons dorp 
georganiseerd met hetzelfde thema rond de 
grens. Ook is het terug het jaar van 'Dorp met 
toekomst'. Daarom is het belangrijk dat we op 
tijd beginnen met de voorbereidingen van dit 
nieuwe project. Het zou vanzelfsprekend zijn 
mochten we ook rond het thema grens kunnen 
werken. Het feestcomité is bereidt om in deze 
uitgave de drijvende kracht te zijn. Eerstvolgende 
vergadering van het BWP kan er al wat 
gebrainstormd worden over deze organisatie.

Zitbanken

 Nieuwstraat     wegel   
Hierover  werd de vraag  gesteld hoe het stond 
met de herstelling . We konden doorgeven dat 
deze ingepland stond bij de groendienst en ging 
één dezer dagen uitgevoerd worden. Inmiddels 
kunnen we zeggen dat de groendienst de werken 
hebben aangevat en de wegel hebben afgewerkt. 
Er werd echter opgemerkt dat  de wegel (vanaf 
het einde van de bebouwing tot aan eethuis De 
Hanekamp) ook in zeer bedenkelijke staat is. Kan 
ook hiervoor een oplossing gezocht worden?

Het     heksenhuisje  : 
Volgens de laatste berichten is het huisje aan het 
Helleketelbos in eigendom van het Gewest, Bos 
en Groen. De plannen, die in samenwerking met 
het regionaal landschap werden uitgetekend, 
voorzien in een herbouw en uitbreiding van het 
gebouw. Het gebouw is echter een beschermd 
monument. Het is onduidelijk in hoeverre de 
uitgewerkte plannen kunnen vergund worden, 
dan wel of aan nieuwe plannen gewerkt wordt. 
Het is wenselijk om een huidige stand van zaken 
van het dossier te krijgen.

Het   abele  plein-plein  :
Momenteel loopt een openbaar onderzoek voor de 
aanleg van het plein. Het plan voorziet in een 
plein met vooraan (aan de bestaande straat) een 
verblijfszone, met zitbankjes en groen. Op het 
dieperliggende deel van het plein zijn 
parkeerplaatsen voorzien, met groen. 
De vergunningsaanvraag voor de woningen werd 
ingediend en zal binnenkort ook aan een 
openbaar onderzoek onderworpen worden. Er 
worden 5 eengezinswoningen voorzien, 2 
gelijkvloerse appartementen geschikt voor 
bejaarden, en 2 duplex-appartementen op de 
verdieping. Elke woning heeft een tuin of terras 
en garage. Er is een extra garage voorzien voor 
een bewoner van Abele die nu al een garage heeft 
op het terrein. 
 Tijdens het openbaar onderzoek kunnen 
bezwaren op de plannen ingediend worden.

L'a     belle     Abele     :
Een tijdje terug werd er een onderzoek gedaan 
door een architecten bureau Maenhout naar onze 
dorpsidentiteit. Uit dit onderzoek kwam de 
slogan, “L’a belle Abele”. Er waren echter 
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In verband met dat stukje grond op de hoek van 
de Frans-vlaanderen weg en de 
Abelestationsplein, waar het BWP een voorstel 
heeft gedaan om er een rustplaats te voorzien en 
die eigendom is van de NMBS, vroeg het BWP 
zich af of de stad niet kon onderhandelen met de 
NMBS om dat stukje grond aan te kopen.

Straatverlichting
Wanneer de stad een budget voorziet om de 
voetpaden aan het OC her aan te leggen, zou er 
dan mogelijkheid bestaan om direct de 
straatverlichting aan te leggen?

Jaarthema     2012     -     Veiligheid  
Het jaarthema voor 2012 wordt veiligheid in al 
zijn aspecten. Veiligheid om en rond het huis; 
brandveiligheid, inbraak preventie en veiligheid 
op het internet. Veiligheid op de weg, van en naar 
de school of het werk. Mochten jullie nog andere 
onderwerpen omtrent veiligheid willen 
bespreken, kom dan naar onze volgende 
vergaderingen of stuur ons een mailtje of steek 
een briefje in de brievenbus aan de muur bij het 
OC.

Samenlevingsopbouw     West-Vlaanderen  
Regelmatig organiseert samenlevingsopbouw 
West-Vlaanderen trefmomenten om 
bewonersgroepen te ondersteunen met info, 
ervaringen uitwisselen onder elkaar en inspiratie 
opdoen voor de werking van de eigen 
bewonersgroep. Op 21 oktober 2011 was er in 
Torhout  zo’n trefmoment. Er waren 32 
bewoners, uit 16 bewonersgroepen, uit 12 
gemeenten waren aanwezig.
Er waren drie workshops waarvan je er aan twee 
kon deelnemen
- Haal meer uit je netwerk! 
Van weten wat er is (denk ruim!) tot meer 
gebruiken van wat er al is. 
- Stap voor stap naar een goed resultaat. 
Over evenwicht tussen denken en doen maar 
vooral ook doen! 
- Eerste hulp bij vergaderen. 
O.a. over hoe tafelschikking en/of zaalopstelling 
het gesprek heel sterk kunnen beïnvloeden. 

Coördinatorenoverleg
Op 5 december 2011 was er een coördinatoren 
overleg in Poperinge. Daar werden de vervangers 
van Katrien (Alexander en Filip) voorgesteld en 

werden hun taken omschreven. (zie eerder in dit 
verslag)
Ieder bewonersplatform stelde ook zijn projecten 
voor waar die momenteel aan werken. Een 
samenvatting volgt hier onder.

• Sint-Jan-Ter-Biezen

- De waterwerken zijn nog niet 
afgewerkt. Er zijn al 
verschillende data doorgegeven 
waarop de werken gingen 
plaatsvinden maar die bleken 
nooit te kloppen.

- De flitspaal staat er inmiddels 
maar ze is nog niet 
operationeel.

- Kuisen van de grachten 

- Heraanleg fietspad.

• Krombeke

- Thema’s worden uitgewerkt in 
werkgroepen

- Er is een werkgroep RUP

- Ontwikkeling van een website

- Verkeersveiligheid : flitspaal !

- Toekomst : 
snelheidsremmende 
maatregelen

• ’t Vogeltje

- Infovergadering over de werken 
van eandis en aquafin

- Mobiliteitsplan

- Verwelkoming van nieuwe 
bewoners

- De jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie.

- Rommelmarkt

- Samenwerking met jeugd ivm 
het zomermuziekfestival.

- 2014 is belangrijk jaar (WO I)



• Haringe

- De ontwikkeling van een speel- 
en ontmoetingsruimte

- Aanpak overlast dorpshuis

- Uitwerking van een info-
brochure voor inwoners in 
samenwerking met Roesbrugge

• Proven

- Het initiatief 
straatmedewerkers. 
Straatverantwoordelijken die 
aanspreekpunt zijn voor 
vragen, problemen…

- Verkavelingen

- Mobiliteitsplan

- Lage opkomst op BP maar veel 
interesse bij de bevolking.

• Reningelst

- Open bewonersdag + 
nieuwjaarsreceptie.

- Info-moment over ‘De 
Fietseling’.

- Zwerfvuilactie

- Kinderopvang

- Opmaak kalender 
wielerkoersen

- Uitbreiding kinderopvang

- Toekomst : 3e wandelpad, 
dorpskernhernieuwing

• Watou

- Kunstzomer. Organisatie v 
gidsbeurt voor alle inwoners v 
Watou.

- Nieuwe bestemming van het 
rusthuis.
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- Heraanleg fietspad tussen 
Poperinge en Watou

- Verkeersstroom…

- Aanpak probleem van de 
bushalte. Door wijziging 
verkeerssituatie geen 
beschutte plaats voor mensen 
die wachten op de bus.

- Samenwerking met Franse 
buurgemeenten…

- Werken rond dorpsidentiteit

• Roesbrugge

- Recent is het BP heropgestart. 
De nieuwe coördinator is 
Kristof Couwet.

- In samenwerking met Haringe 
de uitwerking van een nieuwe 
onthaalbrochure.

- Mobiliteitsplan

- Huisvesting…

Er was ook nog een vraag omtrent de workshops 
die werden uitgevoerd door het 
architectenbureau Maenhout over de 
dorpsidentiteiten. Het resultaat ging in ieder 
dorp gevisualiseerd worden met een kunstwerk. 
Er werd hier naar de stand van zaken gevraagd. 
Als  antwoord kregen we dat dit dossier  nog 
steeds lopende is, maar de techniciteit van 
sommige constructies vertraagt de realisatie 
ervan. Wat wil zeggen dat hetgeen dat op papier 
staat soms praktisch en financieel niet haalbaar 
is.

Volgende vergadering op  

15 maart 2012
om 20 uur 

in OC d’Hoge Schole



Vragen aan stadsbestuur  naar aanleiding van de vergadering van het 
bewonersplatform van Abele op 12 december 2011

************************************************************

1) Kan de rest van de nieuwstraatwegel (tussen einde van de bebouwing en het eethuis 
'Hanekamp') ook hersteld worden ?

2) Kan er  een stand van zaken door gegeven worden  betreffende het 'heksenhuisje' ?

3) Kan het stadsbestuur instaan voor de kosten voor de druk van een dorpskalender ?

4) Kan het stadsbestuur onderhandelen met betrekking tot de aankoop van de grond naar de 
Frans-Vlaanderenweg zodat er een rustplaats kan voorzien worden ?

5) Is het mogelijk om bij de heraanleg van het voetpad  aan het OC D'Hoge Schole een budget 
te voorzien voor de aanleg van openbare verlichting (zelfde zoals in het dorp reeds aanwezig 
is) ?
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