Bewonersplatform Abele
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Verslag vergadering
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De zitting werd geopend met de antwoorden van de stad op de door ons gestelde vragen
op de vorige vergadering. er waren wel enkele opmerkingen op de antwoorden;
A) De nieuwstraat wegel: de landbouwer die het aanpalende stuk land gebruikt is er
mee akkoord om in het najaar, na de oogst van de maïs, toelating te geven om de “rug”
van de wegel te laten afslepen en dit op zijn land te verspreidden. Ook het begin van de
wegel, vanaf de Hanekampweg, is in zeer bedenkelijke staat en kan bijna niet meer
fietsend gebruikt worden . De ondergrond, bestaande uit asfalt , is vol putten en een
deel van de wegel is verzakt in de naastliggende gracht.
Vraag van het BWPA
Neemt de stad hieromtrent contact op met desbetreffende landbouwer? Kan er eens
duidelijk bekeken en afgesproken worden wie deze wegel moet onderhouden en
herstellen. Dit onderwerp sleept nu al jaren aan en enig schot komt er niet in deze zaak.

B) De witte lijnen in de bocht op het Abeleplein ter hoogte van huisnummers 23-27 zijn
wel nog niet geschilderd.
Vraag van het BWPA
Is er reeds een antwoord van het AWV?

C) Abelestationstraat,te smalle brug over de Vleterbeek aan de stationsstraat. De
struiken zijn nog niet gesnoeid.
Vraag van het BWPA
Is er antwoord van de Stedelijke Adviesraad voor Mobiliteit en Verkeer over het
verkeersbord B21 aan het brugje.
Door wie moeten de struiken nabij het bruggetje gesnoeid worden?

D) De plokkersroute: de “dreve” ,tussen de Groenedreef en de Gemenestraat, deel van
de plokkersroute, is in slechte staat.
Ze is moeilijk te berijden door
huifkarren wegens de talrijke
putten.

Vraag van het BWPA
Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud en herstel van deze “dreve”?

F)Het voetpad ter hoogte van de Abeelseweg 238-250 is in zeer slechte staat. Het is
zelfs deze naam niet waardig. Gedurende de laatste jaren werden er hier enkele nieuwe
huizen gebouwd. Ook de kinderen van de Vrije Basisschool van
Abele gebruiken dit „voetpad‟ wekelijks om naar het OC te gaan
om daar de turnles te volgen. Ook wordt dit pad
dagelijks gebruikt om naar de na-schoolse
opvang te gaan. Het zou dus wenselijk zijn om
dit trottoir her aan te leggen.

Vraag van het BWPA
Kan de stad hier een oplossing voor bieden.
G) 5000 liter gratis water voor inwoners van Poperinge: De Abelenaars vragen zich
af of zij ook 5000 liter water gratis zullen krijgen op de faktuur van de VMW. De
inwoners merken op dat ook zij getroffen werden door het “stinkende” water, en op
vraag van de overheid spoelden zij ook hun waterleidingen.
Vraag van het BWPA
Hebben de inwoners van Abele ook recht op deze vergoeding?

H) Zitbanken: een tijdje terug werd, op vraag van het stadsbestuur, gekeken of er in
Abele op één of meerdere plaatsen een zitbank geplaatst kon
worden. Er werden verschillende locaties voorgesteld. Sinds
enkele weken heeft een inwoner zelf een zitbank langs de weg
geplaatst.

Vraag van het BWPA
Is de stad nog bezig met deze vraag en hoe is de stand van zaken hieromtrent

I)De fazantenheuvel: Een inwoner meldde dat de plaatsaanwijzer voor de
fazantenheuvel aan de straat van deze,
verdwenen is en bij de heuvel zelf ligt.
(zie foto‟s).

Vraag van het BWPA
Kan de stad deze terug plaatsen en het gras rond de heuvel eens maaien?

Informatief
1) Belevingsonderzoek:
Op 15 juni werd een eerste voorstel gedaan van het nieuwe logo van Abele. Dit werd
gedaan naar aanleiding van het belevingsonderzoek die eerder dit jaar werd
gehouden. Het logo voor Abele wordt l’a belle Abele. Tijdens de voorstelling waren
wat kritische opmerkingen door de aanwezige Abelenaars. Het logo had als kleur
zwart wit. Er liep een horizontale witte lijn halverwege door het logo. Deze lijn moest
de grens symboliseren. Door deze kleurencombinatie viel ons logo niet erg op.
Daarom werd het voorstel gedaan die horizontale witte lijn te vervangen door een
gestreepte witte rode lijn. Kleur van de slagbomen. Ook omtrent de schrijfwijze
waren er opmerkingen. L‟a is een foutieve schrijfwijze, „la„ is de juiste. De vraag was
of er achter die schrijfwijze een aanvaarbare uitleg was, zo niet of die aangepast zou
kunnen worden. Het is de bedoeling om dit logo te verspreiden onder de inwoners.
Iedereen die dat wil kan dit logo gebruiken op zijn naamkaartjes of briefhoofden
zodat de buitenwereld weet waar Abele voor staat.
Bij ieder logo hoort ook een symbool die ieder dorp nog eens extra accentueert. Het
symbool bestaat uit een (hoppe) keeper een cirkel, en een kei. Voor ieder dorp wordt
deze combinatie anders uitgebeeld. Voor Abele symboliseert deze keper en cirkel de
spijker die in het midden van de straat zit bij het vroegere douane kantoor. Dus voor
ons wordt dit een keeper met daar boven op een ronde schijf. De stad heeft ons
beloofd om zo vlug mogelijk een voorbeeld door te sturen van ons logo. Als die er is,
stellen we dit voor aan de inwoners.
2) nieuwe contactpersoon Bewonersplatforms :
Vanaf 22 augustus vervangt Filip Dejaegher, Katrien Laga als contactpersoon van de
bewonersplatforms bij de stad.
3) Abele kermis:
Naar aanleiding van de kermis was er een klacht over de geluidsoverlast. In de tent
van de Chiro was het volume van de muziek te hoog volgens sommige inwoners. De
Chiro erkent het probleem en belooft om er volgend jaar zeker werk van te maken.
Ze merken wel op dat muziek spelen in een tent moeilijker is dan in een gesloten
gebouw. Hoe stil de muziek ook gespeeld wordt, deze zal buiten altijd hoorbaar
blijven. Als bewonersplatform vragen we dan respect voor elkaars standpunt en
hopen dat de kermis (één maal per jaar) een gezellig samenzijn mag blijven.

4) Abeleplein plein:
Betreffende dit project kan vermeld worden dat het schepencollege op donderdag 7
juli zich akkoord verklaarde om 70 % van de kosten voor de aanleg van het
Abeleplein-plein ten laste te nemen. Door deze goedkeuring kan de
projectontwikkelaar een bouwaanvraag indienen voor het bouwen van een aantal
woningen en de aanleg van het Abeleplein-plein
5) Jongeren project:
Wannes kwam wat uitleg geven over de stand van zaken. Op vrijdag 8 juli
organiseerde hij in het OC een contact-moment met de 14- tot 18- jarigen van Abele.
Een 30 tal jongeren werden hiervoor uitgenodigd. De jongeren werden in groepjes
ingedeeld en moesten een 3-tal positieve en een 3-tal negatieve foto‟s van Abele
nemen. Na deze uitstap in Abele werd er bij een gezellige BBQ nagepraat met deze
jongeren over Abele.
6) Octopus palen lagere school:
Aan de lagere school staan sinds kort octopus-palen ter beveiliging van de
schoolkinderen bij het zebrapad. Omdat de schoolpoort eveneens als „privaatdoorgang‟ gebruikt wordt, werden deze palen terug verwijderd. Alle betrokken
partijen zoeken in onderling overleg naar een oplossing voor dit probleem.
7) Interreg project betreffende de kerk:
Vanuit de stad werd een voorstel gelanceerd om rond de kerk een interreg project in
te dienen. Zo konden de herstellingswerken gedeeltelijk gesubsidieerd worden .
Hiervoor was echter de medewerking van buurgemeente Boeschepe nodig. Deze
kunnen niet meestappen in dit project omdat de kerk in hun stad ook die
dringende onderhoudsweken nodig heeft. Er is dus voor het ogenblik geen geld
beschikbaar om onze kerk grondig te restaureren.
8) Vierdaagse van de ijzer 23-27 augustus 2011:
Ook dit jaar doet de vierdaagse ons dorp terug aan. Mochten er verenigingen of
personen zijn die iets willen organiseren om hun kas wat te spijzen, kunnen deze dit
laten weten aan het bewonersplatform. Zo hebben we een overzicht van wie waar iets
wil organiseren. Hierdoor kom je niet in elkaars vaarwater . Zodoende kan iedereen
wat verdienen. Het programma en het parkoer is te vinden op onderstaande link.
http://www.mil.be/vierdaagse/subject/index.asp?LAN=nl&ID=493&PAGE=60
9) Lokaal Buurt Informatie Netwerk
Naar aanleiding van het verontreinigde leiding water werd de opmerking gemaakt dat
niet iedereen op tijd verwittigd werd. Het bewonersplatform beschikt reeds over heel
wat e-mail adressen. Indien de inwoners dat willen kan er eventueel een soort BIN
(Buurt Informatie Netwerk) opgestart worden om via GSM of mail dergelijke
problemen door te geven. Dit is een onderwerp die op de volgende vergadering nog
eens besproken kan worden.
10) Oproep:
In 2011 werd er in het bewonersplatform voor het eerst gewerkt rond een thema, jeugd.
Voor volgend jaar zouden we graag terug rond een thema werken. Mochten er
voorstellen omtrent deze zijn kan je ons dat altijd melden .

Volgende vergadering bewonersplatform
22 september 2011 om 20 uur in OC d’Hoge schole.

