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1 Formele afspraken en terugkoppeling 

1.1 Vorig verslag  

Vorig verslag (13 februari 2008) wordt goedgekeurd. 1 verslag maken en eventuele 
interne nota’s  apart doorgeven. 
Eventueel verslag in puntjes, … en niet in volzinnen. 
Ipv volledig verslag uit te hangen in uithangbord enkel vragen en antwoorden in het 
kort. Altijd contactgegevens erbij plaatsen. 
www.abele.be/abelenaar: verslagen zijn hier ook altijd te  bezichtigen. Hier zal 
enkel verslag geplaatst worden zonder voetnoten. 
Er was een communicatieprobleem  bij Stefaan Kempynck rond het vorig verslag. 
Het is nog niet voor schepencollege gekomen: pas volgende woensdag. 
Er zijn informeel toch enkele antwoorden vanuit schepencollege: nog niet officieel. 
Manier van werken: verslag komt binnen bij S. Kempynck. Daarmee gaan ze naar de 
technische dienst of andere bevoegde stadsdienst: overleg en daarna naar 
schepencollege en als laatste krijgen we een antwoord. 
 
Overkant van kerk: advies van technische dienst naar schepencollege: vragen wie 
de eigenaars zijn vanuit schepencollege (lichte dwang).  Er kan een termijn 
voorgesteld worden door schepencollege om binnen die termijn boel op te kuisen. 
 
Straatwegel: is opgenomen in de atlas van buurtwegen Watou minimum 1,50 meter 
breed en 800 meter lang. Er wordt normaal vraag gesteld door schepencollege om 
in oorspronkelijke staat te herstellen. 
Maaien van wegel: normaal wordt die om de 3 weken gemaaid binnen het seizoen. 
Voorstel vanuit platform: dit opnemen in de circulatie samen met onderhoud met 
tuintje D’Hoge Schole. 
Dit moet besproken worden met de beheerraad. 
Dit zijn dingen die niet stilgelaten mogen worden. (opkuisen overkant kerk + 
prijzen D’Hoge Schole). 
 

http://www.abele.be/abelenaar


Alle vragen waar geen antwoord op komt: laten staan op volgend verslag. 
 
Uithangbord bij OC: normaal geen probleem omdat dit ook gevraagd werd van 
andere bewonersplatforms en dit was geen probleem.  
Er werd ook vraag i.v.m. aankondigingsbord. 
 
Dit waren de adviezen die doorgegeven werden aan schepencollege. 
Jeroen en Pascal mailen het antwoord van het schepencollege door vanaf dat er 
meer nieuws is. 
 
Verkeersveiligheid: er kan niemand langs komen: volgende vergadering! 
 
Advies verkeerscommisie i.v.m. snelheidsbeperking: afgedwongen met voorlopige 
maatregel: rubberen drempels. Schepencollege volgt dit op. Positief nieuws! 
 

1.2 Verdeling verslagen 

Nog probleem om verslag te verdelen bij mensen die geen emailadres hebben. 
Eventueel vermelden in uithangbord waar ze het verslag kunnen ophalen. Mensen 
die het verslag willen krijgen: kunnen Pascal contacteren en deze dan aan huis 
bezorgen. Nu voor de eerste maal rondbrengen en erop plaatsen dat wanneer ze 
een verder verslag willen ontvangen ze dit expliciet moeten laten weten aan Pascal 
of hun mailadres moeten doorgeven: telefoonnummer. 
Verslag is goedgekeurd. 
 

 

2 Inhoudelijke bespreking 

Nu gaan we over tot het behandelen van de puntjes die ingediend werden via de 
ideeënbus naast OC D’Hoge Schole of via de website. 
 

2.1 Buitenschoolse opvang 

Op woensdagnamiddag is er geen opvang. Is het eventueel mogelijk om de 
woensdagnamiddag iets te hebben voor de kinderen. 
Jammer dat directrice niet aanwezig is: er is een mogelijkheid om de kinderen in 
Watou op te vangen als er nood aan is: weinig communicatie naar ouders toe. Het 
zou goed zijn als directie dit communiceert naar ouders toe. Dit wordt regelmatig 
gevraagd; In schoolvakantie: speelpleinwerking? Is in Watou in een zak gevallen. In 
Abele zijn er 4 a 5 kinderen die regelmatig gebruik maken van opvang: heel 
tevreden hierover.  
Kinderopvang officieel erkennen is niet te doen. Bv. Lokaal voor buitenschoolse 
opvang mag enkel hiervoor gebruikt worden. In Abele wordt het hiervoor gebruikt 
maar niet officieel.  
Hema krijgt dienstencheques van school uit. (oudercomité zelfs). Probleem is dat 
je niet mag meer voorzien dan in een andere deelgemeente.  
Vraag aan Mevrouw Vanhee:  
wat is er mogelijk? Kan u eventueel aanwezig zijn op de volgende vergadering om 
wat meer toelichting te geven? 
Antwoord van Mevrouw Vanhee: 



Gemma (de mevrouw van de opvang) wordt niet uitbetaald met dienstenchecques 
!! 
Ik heb reeds in de eerste trimester een mail gestuurd naar de schepen Loes 
Vandromme i.v.m. opvang op woensdagnamiddag. 
Toen kreeg ik een antwoord van Loes : TOEN was er nog een plaats vrij in Watou 
om iemand bij op te vangen.  Maar het kind moest in Watou geraken.(was toen 
geen probleem)Die plaatsen in Watou zijn wel ook beperkt. Eigenlijk ben ik  
vragende partij om zo'n opvang in Abele zelf te hebben maar zijn daarvoor 
kandidaten genoeg ?  Ik wil dan gerust mee helpen vragen aan het stadsbestuur. 
 

VRAGEN AAN SCHEPENCOLLEGE: 

 Kan iets gedaan worden naar opvang op woensdagnamiddag? En in 
vakanties?: kerst, grote, herfstvakantie, pedagogische studiedagen. Het zou 
al een grote vooruitgang zijn voor woensdagnamiddag: volgend schooljaar.  

 

2.2 Installeren colombarium 

Er is al een stuk als strooiweide. Vraag stellen aan Boeschepe via gemeentebestuur 
Poperinge. Het zal meer invloed hebben. Dan weten we hoever we staan, zijn ze er 
al dan niet mee bezig.  Wat is concreet, welke termijn? 
 

VRAGEN AAN SCHEPENCOLLEGE: 

 Kan het stadsbestuur de vraag stellen aan Boeschepe of er vooruitgang is in 
het plaatsen van een colombarium? Welke termijn is er voor ogen? 

 

2.3 IBA’s 

Er is niemand op de hoogte van hoever ze hiermee staan. Er zijn naar het horen 
nieuwe eisen, … Stad zou vraag gesteld hebben aan overheid om uitstel te krijgen. 
Het schuift altijd op. Normaal moest het al lang gedaan worden. 
Westhoekgemeenten proberen om samen aankopen te doen van IBA’s. Dit is 
allemaal enorm ingewikkeld. Mensen die niet aangesloten zijn op het 
rioleringsnetwerk zijn verplicht om een waterzuivering te zetten. Dit moet 
allemaal uit de pot komen van riolering. Voor landelijke gemeentes is dit niet te 
doen.  
Hierrond willen we een extra vergadering houden in Juni. Hiervoor worden alle 
inwoners van Abele verwittigd. 

VRAGEN AAN SCHEPENCOLLEGE: 

 Hoe ver staat het Schepencollege i.v.m. de IBA’s in Abele? 

 We hebben ook de vraag wie moet aangesproken worden i.v.m. de IBA’s. 
Hieromtrent hadden we graag in juni een infomoment georganiseerd (in 
overleg met de verantwoordelijke: milieudienst: Wally Dequidt en ingenieur 
Claeys?) waarop iemand van het standsbestuur wat meer toelichting komt 
geven.  

 



2.4 Aanplakbord OC D’Hoge Schole 

Aanplakbord voor notariële aankondigingen is weg. Er worden weinig 
aankondigingen gedaan. Toch iets waar verenigingen hun ei kwijt kunnen: om 
affiches aan te hangen. 
Er komen 5 rasterborden om reclame te maken: affiches. Dat er toch een officiële 
manier is. In combinatie met ander bord. Gevel tegen Wc is ideaal. Eventueel een 
kast met plexiglas: 2,00 x 90 cm hoog. Argument: alle verenigingen van Abele 
kunnen hiervan gebruik maken. Er zou een sleutel zijn bij de voorzitter van het 
platform, zodat je weet wie er geweest is. 
 

VRAGEN AAN SCHEPENCOLLEGE: 

 Kan er een kast met plexiglas van ongeveer 2,00 m x 90 cm hoog geplaatst 
worden. Dit zou dan dienen als forum voor alle verenigingen en hierop kan 
het verslag van het bewonersplatform geplaatst worden; 

 Kan de voorzitter van het bewonersplatform beschikken over een sleutel van 
het OC? 

2.5 Aanpassingswerken OC D’Hoge Schole 

Mogelijkheid om pompjes te hangen aan de buitendeur. De gewoonte om deuren 
niet dicht te doen: werken met pneumatische pompen om energie te besparen. De 
kost van die pompen (150 euro voor 1 pomp) weegt niet op tegen kosten van 
energie. Het wordt niet enkel vergeten door kinderen. 
 
We starten met de vraag om stickers aan de deur te hangen.  
We zien bij de volgende gelegenheden of het nodig is om pompen te hangen. 
Er moet eigenlijk ook een bord aan de poort hangen: verboden voor voertuigen op 
de koer.  
Het zou tevens handig zijn als koer gedaan is tegen Pinksteren. 
 

VRAGEN AAN SCHEPENCOLLEGE: 

 Kunnen er stickers aan de deuren van OC D’Hoge Schole gekleefd worden die 
aanmanen om de deuren dicht te houden? 

 Kan er een bord aan de poort van OC D’Hoge Schole bevestigd worden die 
voertuigen verbiedt om op de koer te rijden? Dit om huidige situaties te 
vermijden. 

 Kan de koer van d’ Hoge Schole hersteld worden voor het Pinksterweekeinde 

2.6 Glascontainer 

Geen glas in container gooien ’s nachts. Maar container wordt wel om 6 uur ’s 
morgens geledigd. Klopt dit?  
Er is geen regelmaat. Dit komt in orde via administratieve sancties. Gebeurt dit 
buiten de uren: boete. 
Een container is handig als hij niet voor je deur staat. Hoeveel keer gebeurt dit dat 
de container ’s nacht geledigd wordt. 
Waar zit logica als je zelf om 6u30 geen glas in container mag steken maar wel 
geledigd mag worden. Nachtlawaai is maar vanaf 22 uur tot 6 uur. Zolang bewoners 
geen probleem hebben: laten we dit zo.  
Conclusie: klasseren. 
 



3 Mededelingen 

3.1 Arro Ieper: bezig met veiligheidsplan. 

Er kan een enquête ingevuld worden. 
www.arroieper.be in de rubriek enquêtes. Je kan bij een beperkt aantal vragen je 
mening kwijt. 
 

3.2 Brief Stad Poperinge 

Nieuw initiatief van Kris Peeters. 
September 2008: eerste maand van het platteland. De bedoeling dat er activiteiten 
georganiseerd worden i.v.m. landbouw. Er zijn voorwaarden: toegankelijk voor 
iedereen. Het zal enorm gepromoot worden: affiches, tv spots, termijn voor het 
indienen van het project: half april. 
Brief wordt doorgestuurd / gemaild: louter informatief. 
Niet enkel een oproep naar landbouwverenigingen. Bedoeld als initiatief naar 
verenigingen die iets willen doen naar het platteland toe. Het gaat niet over 
subsidies, enkel over en promotionele ondersteuning. 
 

4 Varia 

4.1 Luchtfoto 

Kathy had luchtfoto doorgegeven. Katrien vraagt bij stad om luchtfoto te 
plastificeren en uit te hangen in OC. (Ondertussen heeft Katrien gereageerd met de 
mededeling dat Poperinge niet kan plastificeren). Er zal dan ook een andere 
oplossing gevonden moeten worden 

4.2 Verlichting in Abele 

De meeste staan tegen de muur. Er staan er 3 in middel van trottoir. De bedoeling 
is om ze aan de muur te bevestigen. Ze konden dichter gezet worden naar het 
schijnt. Je kan niet weigeren dat die dingen aan je muur bevestigd worden: niet 
weigeren. Jammer van de roeststrepen op je voorgevel. Een alternatief is om de 
voetpaden te verbreden, zodat er toch voldoende ruimte is om veilig en 
comfortabel gebruik te maken van het voetpad. 
 

4.3 Mobiliteitsplan 

Abeleplein is niet aangepast aan de huidige noden. Zo’n brede straat is niet meer 
nodig. Mogelijkheid om eventueel parkeren om sommige plaatsen te verbieden?  
 
 

4.4 Parking nabij D’Hoge Schole 

Afgezet pleintje op parking nabij D’Hoge Schole: voor pluviometer, sedert 
overstromingen. 
 

http://www.arroieper.be/


4.5 Sneltoets 

Sneltoets gaat enkel over Stadscentrum, niet over deelgemeenten. 
 

VRAAG AAN SCHEPENCOLLEGE: 

 Is het mogelijk voor de verantwoordelijke mobiliteitsplan om alles wat meer 
toe te lichten? Hierbij refereren we terug naar het vorige verslag. 

 

5 Volgende vergadering 

5.1 Datum 

Volgende vergadering: Woensdag 21 mei 2008 – 20 uur – OC D’Hoge Schole 
Jeroen Verdonck legt het OC vast.  

5.2 Onderwerpen:  

o De nieuwe puntjes die worden aangebracht via de ideeënbus. 
 

OPSOMMING VRAGEN AAN SCHEPENCOLLEGE: 

 Is het mogelijk voor de verantwoordelijke mobiliteitsplan om alles wat meer 
toe te lichten? Hierbij refereren we terug naar het vorige verslag. 

VRAGEN AAN SCHEPENCOLLEGE: 

 Kunnen er stickers aan de deuren van OC D’Hoge Schole gekleefd worden die 
aanmanen om de deuren dicht te houden? 

 Kan er een bord aan de poort van OC D’Hoge Schole bevestigd worden die 
voertuigen verbiedt om op de koer te rijden? Dit om huidige situaties te 
vermijden. 

 Is het mogelijk voor de verantwoordelijke mobiliteitsplan om alles wat meer 
toe te lichten? Hierbij refereren we terug naar het vorige verslag. 

 Kan er een kast met plexiglas van ongeveer 2,00 m x 90 cm hoog geplaatst 
worden. Dit zou dan dienen als forum voor alle verenigingen en hierop kan 
het verslag van het bewonersplatform geplaatst worden; 

 Kan de voorzitter van het bewonersplatform beschikken over een sleutel van 
het OC? 

 Hoe ver staat het Schepencollege i.v.m. de IBA’s in Abele? 

 wie moet aangesproken worden i.v.m. de IBA’s? Graag in juni een 
infomoment (in overleg met de verantwoordelijke: milieudienst: Wally 
Dequidt en ingenieur Claeys?) waarop iemand van het stadsbestuur wat meer 
toelichting komt geven.  

 Kan iets gedaan worden naar opvang op woensdagnamiddag? En in 
vakanties?: kerst, grote, herfstvakantie, pedagogische studiedagen: volgend 
schooljaar.  

 Kan het stadsbestuur de vraag stellen aan Boeschepe of er vooruitgang is in 
het plaatsen van een colombarium? Welke termijn is er voor ogen? 


