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Aanwezig:  
Boeraeve Leo, Verdonck Marc, Deraedt Ghislain, Hardeman Martin (wijkagent), 
Helsen Kathy, Huysentruyt Eveline, Warmas Ilse, Lebbe Isabel, Desmyter Ignace, 
Samyn Martin, Maricau Maria, Dehouck Marc, Vermeersch Pascal, Samyn Patrick, 
Verdonck Jeroen, Ingelaere Dirk, Lesage Josianne, Ophaffeur Ann, Verbeke Piet, 
Quenton Gerard (Boeschepe), Werquin Luc (Boeschepe), Verhaeghe Diëgo, 
Beddeleem Eddy. 
 
Verontschuldigd: Diederik Dumelie 
 

 
 

1 Vorig verslag  
Vorig verslag wordt goedgekeurd.  
 

2 Aanstelling secretaris en coördinator 
Pascal Vermeersch wordt aangeduid als coördinator van het bewonersplatform 
Abele. 
 
Pascal Vermeersch 
Abeelseweg  
057 33 95 89 
0495 45 85 83 
Bij problemen kan iedereen terecht bij Pascal. Er is altijd iemand thuis. Pascal wil 
altijd langskomen. 
 
Jeroen Verdonck wordt aangeduid als secretaris van het bewonersplatform Abele. 
Jeroen Verdonck 
Kattestraat 6 
8978 Watou 
0473 81 45 41 
Jeroen.verdonck@gmail.com 
 
Kathy Helsen wordt plaatsvervangend (assistent) secretaris van het 
bewonersplatform Abele. 
Kathy Helsen 
Abeleplein  
 

3 Contact Bewonersplatform 
Het bewonersplatform is tevens digitaal te bereiken via 
bewonersplatform.abele@gmail.com 
 

4 Brief aan schepencollege vorige vergadering 



Er werden 2 vragen gesteld: 
A. Brievenbus voor OC D’Hoge Schole: reeds geplaatst. 
B. Samenwerking met Boeschepe. Stefaan Kempynck (communicatie ambtenaar 

Stad Poperinge) stuurt een brief met de voorstelling van het 
bewonersplatform. Boeschepe liet weten dat het een brief stuurt aan de 
Franse inwoners van Abele. Het is tevens de bedoeling om in de toekomst 
regelmatig overleg te plegen tussen Poperinge en Boeschepe. Vanuit dit 
perspectief worden de contactgegevens dan ook doorgegeven aan 
Boeschepe. Door wie? 
Op de vergadering waren tevens 2 personen van Boeschepe 
vertegenwoordigd. 

 
 

5 Wijkagent 
Wijkagent is aanwezig en zal regelmatig langskomen op het bewonersplatform. 
Hierbij de gegevens van de heer Hardeman: 

Martin Hardeman, wijkinspecteur 
Oostlaan 9, 8970 Poperinge 
Tel.: 057/33 40 00   Fax: 057/33 90 89 
LC_poperinge@arroieper.be 

 

 
6 Aanhangbord / Plakkaat bij OC D’Hoge Schole 

Er wordt in een volgende brief aan het Schepencollege een aanvraag voor een 
aanhangbord gestuurd. Dit zal dienst doen om de verslagen en aankondigingen uit 
te hangen. Detailbeschrijving plakkaat? 
 
 
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. 
 

7 Kermis/Rommelmarkt in Abele 
Opmerking: We hebben een unieke ligging met een speciaal publiek. Zou het niet mogelijk zijn om 
de rommelmarkt opnieuw over gans het dorp te doen in plaats van enkel boven? Desnoods 
éénrichtingsverkeer, dan zijn de handelszaken in het dorp, zo ook buiten het dorp bereikbaar. 
Probeer het feestcomité en de chiro ervan te overtuigen, zodat wij niet het gevoel hebben dat we 
juist dienen om hen financieel te steunen, en anders voor niets tellen.  
Opmerking 2: Nu is het enkel nog ten voordele van „d Hoge Schole = feestcomité en chiro. Gevoel 
dat wij alleen tellen om de kas van het feestcomité en de pannenkoekenverkoop te steunen.  

 
Feestcomité geeft uitleg: 
In 2006 is chiro verhuisd naar loods Marino D’Hondt: centrum. In de 
Abelestationsstraat zullen ook de attracties geplaatst worden. 
Er werd recent een nieuw Ontmoetingscentrum gebouwd. Het zou dus zonde zijn 
om deze niet te gebruiken: daarom rommelmarkt tot aan OC D’Hoge Schole. 
Jammer genoeg is de ligging van OC D’Hoge Schole niet ideaal. 
In 2005 was de rommelmarkt geen groot succes, vandaar startte de rommelmarkt 
sedertdien vanaf het kruispunt in Abele. 
Dit jaar zal de rommelmarkt langs 1 kant van de weg doorgaan: vanaf 
Hanekampweg tot aan OC D’Hoge Schole. Er wordt gewerkt met 
éénrichtingsverkeer om de bereikbaarheid van de zelfstandigen te vrijwaren. 
Het is dan ook moeilijk om iedereen tevreden te stellen. 

mailto:LC_poperinge@arroieper.be


Er kan eventueel een voorstel gedaan worden op lange termijn waar alle 
Abelenaars kunnen achterstaan. 
 

8 Dorsplein / park / plein  in Abele 
 
Opmerking: Schuin tegenover de kerk is een “wildernis” waar een dorpsplein zou kunnen 
aangelegd worden.  
o Groot deel van de verkaveling parking maken 

- Parkingprobleem opgelost bij begrafenissen en hanekamp 
- Met de kermis is er een veilige plaats om de attracties te plaatsen 
- bepaalde activiteiten kunnen (terug) naar de „platse‟ komen,     rommelmarkt, 

oldtimertreffen, … 
o Een deel voorzien voor recreatie, zowel voor jong als oud 

- Basketring, Petanque plein, Straatbowling,… 
- Eventueel een nieuw voetbalveld 
- Of andere …… 

o Wat bankjes en tafeltjes om op een zomerse avond wat te keuvelen of te kaarten 
             
o Wat groen: een mini park om tijdens prachtige lentedagen te genieten van de natuur 
               
o Een overdekte open recreatieruimte  

 
o een kleine speeltuin voor de allerkleinsten 
 
o Tijdens de kermis kan dan vanaf de kerk tot aan de Galgestraat de rommelmarkt terug 

doorgaan. ( verkeersvrij waardoor de 2 winkels van Vannestes bereikbaar zijn vanaf de 
douane ) 

    
o Rechts naast dit stuk grond staat al jaren een huis te verkommeren. (zelfde eigenaars?) 

 
- Misschien kan dit opgeknapt worden tot jeugdhuis. Daar kunnen jongeren op 

bepaalde dagen terecht om zich te ontspannen of creatief bezig te zijn. De tuin 
kan eventueel in het dorpsplein geïntegreerd worden. Dit biedt mogelijkheden 
om de chiro met de kermis zijn ding te doen. 

- Dit plein kan eventueel een verbinding zijn om achterliggend, nieuwe 
bouwgronden te voorzien. 

 
VRAGEN:  

- Zijn er eventueel subsidies mogelijk om dit project te ondersteunen? 
- Wat met de eigenaars? Problemen bij het aankopen of onteigenen.  

 
Wildernis schuin aan overkant kerk. Dit domein is eigenlijk de schandvlek van 
Abele. 
Vraag die we kunnen stellen aan Schepencollege: park/dorpsplein heeft veel 
voordelen maar bestaat de mogelijkheid om grond in handen te krijgen? 
Er wordt gezegd dat het probleem is dat niet alle erfgenamen gekend zijn. Stad 
Poperinge is al bezig met briefwisseling sedert 2001 zonder resultaat. Deze site is 
al meer dan 30 jaar aan het verwoekeren. Het werd 15 jaar onderhouden door 
Maurice Butaye. 
 
We dienen eerst en vooral te vragen aan Stad Poperinge om een huidige stand van 
zaken te geven en om dan eventueel in een verdere fase contact op te nemen met 
notaris, het pand op lijst van leegstand en verkrotting plaatsen,…  
Eddy Beddeleem wil hiervoor informeren 
 
Er zijn 2 grote fases: 



A. Probleem op korte termijn: uitstraling Abele. 
eerst en vooral dient de wildernis aangepakt te worden en wordt 
geïnformeerd bij Stad Poperinge of er een intentie is om met deze 
grond iets te doen of dit domein te verwerven. Bewonersplatform wil 
eventueel zelf de handen uit de mouwen steken en dit terrein 
opkuisen: dorpskernhernieuwing. Hiervoor is wel toelating eigenaar 
nodig om terrein te betreden. 

B. Lange termijn: 
Na de opkuis kan er eventueel gekeken worden om een parking/park/ 
… aan te leggen waar bv. Tent op geplaatst kan worden. Als we vooraf 
weten waarmee we rekening moeten houden om te slagen i.v.m. 
subsidies, dorpsverfraaiing  naar begroting van 2009 toe. 

 
Boeschepe 
Boeschepe wil in toekomst samenwerken met Abele om Abele te verproperen. 
Momenteel is dit nog niet mogelijk omdat ze volop in verkiezingsstrijd zitten. De 
bedoeling van Boeschepe is om het huisje naast de kerk op te kopen en hier een 
kleine “platse” te voorzien. Maar ze hebben dezelfde notarisproblemen als langs 
Belgische kant. 
Dit kan ons wel niet weerhouden maar wel zeer positief dat er ook iets verandert 
op grondgebied Boeschepe. 
 

9 Nieuwe Stratewegel 
Opmerking: Deze mooie wandelwegel wordt dichtgeploegd . Er ligt een landoever, zoals een 
borduur in van 20 à 30 cm. hoog. Er rest nog 30 cm over van die eens zo brede wegel. Zoek maar 
eens uit hoe breed hij wettelijk moet zijn. Fietsen is reeds lang onmogelijk en te voet gaan moet al 
schoorvoetend gebeuren. Ik hoop in alle geval voor ons allen - want veel wandelingen hebben we 
niet - dat hier de nodige maatregelen getroffen worden.  

 
Er stellen zich 2 problemen: langs de ene kant is de haag van de Hanekamp en 
langs de andere kant wordt de wegel dichtgeploegd. Het is tot op heden 
makkelijker om over het veld te lopen dan over de wegel. 
Hoe breed moet de wegel effectief zijn: 3 voet? 
Stad Poperinge onderhoudt dit éénmaal per jaar: 1 x maaien is te weinig. Best eens 
navragen. Het zou ideaal zijn als dit regelmatiger onderhouden wordt. Belangrijk is 
ook als welk soort weg dit herkend is. 
Volgens ons zijn er enkele mogelijkheden bv. Stad sluit overeenkomst met 
landbouwer. 
 

10 OC D’Hoge Schole: spiegel + parking 
Opmerking 1: Kan er een spiegel geplaatst worden bij het uitrijden vanuit d‟Hoge Schole om de 
van links komende auto‟s te zien. Deze zijn vaak niet te zien en rijden veel te snel.  (Kinderopvang) 
Opmerking 2: Parking bij het OC d‟ hoge Schole 
Nu is er een groot parkeerprobleem bij het OC. Gevaarlijk langs de straat parkeren. Met de nieuwe 
huizen in aanbouw zal dat op langer termijn problemen geven.  
 

Misschien is het een piste om parkeerplaatsen te creëren naar Abele toe: strepen 
vervangen waardoor er geparkeerd mag worden. 
Er bestaat ook een andere oplossing: Organisatoren kunnen een politiereglement 
aanvragen om te mogen parkeren langs de Abeelseweg zoals bv. Bij Chirojubileum. 



Misschien verkeersdrempel? Spiegel werkt soms averechts: dit kan soms 
gevaarlijker zijn omdat op deze manier de afstand moeilijker ingeschat kan 
worden. Dit punt komt uitgebreider terug bij Verkeersveiligheid. 
Een aanduiding van kinderen + voetpad naar OC D’Hoge Schole kunnen we zetten in 
een aparte aanvraag. 
 

11 Verkeersveiligheid ( o.a. rond school) 
Opmerking 1: Verkeersveiligheid: snelheid aan de school veel te hoog. Betere aanduiding van zone 
30 gevraagd. (Roger Pover) 
Opmerking 2: In Abele wordt er veel te snel gereden langs de school. Er is nood aan 
snelheidsdrempels. (Laurent Nattey) 
Opmerking 3:Verkeersveiligheid kruispunt Trappistenweg – Stoppelweg (Piet Verbeke) 
Opmerking 4: Snelheidsbeperkingen worden in Abele NIET opgevolgd. (Kinderopvang) 

 
De verkeersveiligheid rond school, OC D’Hoge Schole proberen we in algemeen plan 
te stoppen. Door middel van wegverslammingen, variabele borden,… snelheid 
beperken? 
Bloembakken zoals in Westouter zijn een alternatief goedkoop voorbeeld. 
Op lange termijn kunnen we dan een structurele aanpassing aanvragen. 
Nu bloembakken, rest voorstel laten rijpen? 
Daarom gaan we voor volgende vergadering de bevoegde persoon van Stad 
Poperinge uitnodigen die mobiliteitsplan komt uitleggen zodat we duidelijk weten 
waar we staan. 
Naar Stad Poperinge kunnen we nu al de vraag stellen om knipperlicht te plaatsen 
bij school. In deze brief kunnen we het schepencollege herinneren aan de vraag 
omtrent dit topic van de wijkagent 1 jaar geleden. 
 
Kan Abele niet herkend worden als bebouwde kom? Uniformiteit in snelheden is 
belangrijk. Eveneens de zichtbaarheid van de aangeduidde snelheden. 
 

12 Verenigingen Abele 
In het kader van een vergadering van alle verenigingen in Abele ter gelegenheid 
van de organisatie van de kermis zijn volgende opmerkingen naar voor gekomen: 
 

o Oudercomité van de plaatselijke school is eventueel bereid het 
volgend “Kip aan ’t spit” in Abele te organiseren maar zal dit door de 
grootte van de zaal in twee dagen moeten doen. Daar de prijs van de 
zaal even hoog ligt als de prijs van de Bollaard komt dit veel duurder 
voor twee dagen. 

o Chiro beklaagt zich over de hoge kosten voor de zaal als men een 
“bedankingsfeest met maaltijd” organiseert voor de mensen die zich 
belangeloos ingezet hebben bv. voor het kamp. 

o De landelijke gilde heeft een jaarabonnement in de Bollaard. daar 
Watou en Abele samen één vereniging vormen zijn zij bereid om 
afgewisseld de zaal in Abele en Watou te gebruiken maar vragen of 
dit abonnement dan ook kan gelden voor de zaal in Abele. 

o De feestcommissie heeft een tent aangekocht om voldoende ruimte te 
hebben bij verschillende activiteiten o.a. de kermis en de maaltijd, 
maar hekelt het feit dat zij dan nog evenveel moeten betalen als de 
mensen die geen tent moeten aankopen en een voldoende grote zaal 
ter beschikking hebben.  



 
Vandaar nogmaals de dringende vraag van alle plaatselijke verenigingen om de 
prijs van de zalen te herzien en te berekenen naargelang de oppervlakte (per m2): 
eenvormige prijs per vierkanten meter en eventueel rekening houden met het feit 
of de activiteit al dan niet georganiseerd wordt met de bedoeling om winst te 
maken: soms kost de huur geld zonder dat er inkomsten zijn. Dit zodat voor de 
kleinere zalen een lagere prijs aangerekend wordt. De prijs voor het OC in 
Reningelst is bv. Even hoog terwijl het daar veel groter is.  Daarnaast stellen we 
ook voor om de abonnementen te koppelen (bv. Combinatie van abonnement 
D’Hoge Schole en Bollaert). 
 
Voor maaltijden kunnen de prijzen aangepast worden naar de capaciteit en bv. Tot 
100 personen gratis of een lage prijs. 
Daarnaast zou het ook interessant zijn om eens na te gaan door wie het OC gehuurd 
wordt en wat de huurders ervan vinden. 
 

13 Snelheid vrachtwagens 
Opmerking 1: Geen enkele vrachtwagen houdt zich aan de wettelijk snelheid met als gevolg dat 
gans het huis davert en voorwerpen omvallen in huis. Misschien heuveltjes of vernauwing van de 
weg aanpassen. (trappistenweg) 

De sneltoets van Stad Poperinge kan misschien herzien worden naar Abele toe. 
Chauffeurs van vrachtwagens moeten bewuster rijden. Dit is dan ook een terechte 
opmerking. 
Dit heeft deels met de constructie van de weg te maken. Trappistenweg beperken 
tot 60 km/uur is moeilijk haalbaar. 
 
 

14 Aanvraag bankautomaat 
 
 

15 Verslag vergadering 
Er wordt voorgesteld om 2 verslagen te maken: 1 voor het Bewonersplatform zelf 
en 1 naar het Schepencollege gericht met de relevante vragen naar hen toe (heel 
beknopt). Sommige voorstellen moeten nog rijpen, vandaar deze werkwijze. 
 
Verslag wordt maximum 1 week na de vergadering bekend gemaakt en 
opmerkingen van het verslag kunnen maximum 2 weken na de vergadering gemeld 
worden. Duidelijke data worden in ieder verslag vermeld. 
Tevens wordt beslist om maar 2 uur te vergaderen per vergadering. 
 

16 Volgende vergadering 
Volgende vergadering: 26 maart 2008 – 20 uur – OC D’Hoge Schole 
Jeroen Verdonck legt het OC vast. 
 


