
 
Afsprakennota tussen de bewonersplatforms en het stadsbestuur van Poperinge 
 
Tussen het bewonersplatform van Abele, vertegenwoordigd door de coördinator  
Pascal Vermeersch  wonende : Abeelseweg 226  8970 Poperinge 
 telefoonnummer 057/33.95.89 E-mailadres Vermeersch.pascal@scarlet.be  en de secretaris  
Jeroen Verdonck., wonende : Kattestraat 6  8978 Watou. 
 Telefoonnummer 0473/81.45.41  E-mailadres Jeroen.verdonck@gmail.com  enerzijds en het college 
van burgemeester en schepenen van Poperinge, vertegenwoordigd door de heer Christof Dejaegher, 
burgemeester en Bernard Roelens, stadssecretaris, worden volgende afspraken gemaakt: 
 
Artikel 1: Samenstelling  
 

1. Het bewonersplatform van Abele is een “open vergadering” en kent dus een open samenstelling, 
m.a.w. ieder individu kan toetreden of zijn medewerking verlenen. Dit engagement moet echter 
een duurzaam en permanent karakter hebben. De persoon die wil deel uitmaken van de 
vergadering moet zich dan ook laten registreren bij het bewonersplatform.  

 
2. Het bewonersplatform van Abele stelt de heer Pascal Vermeersch  aan als coördinator en de 

heer Jeroen Verdonck als secretaris. De coördinator fungeert als aanspreekpunt voor de stad. 
Om continuïteit in de werking te garanderen wordt gevraagd om dit engagement gedurende drie 
jaar op te nemen. Om de drie jaar wordt indien wenselijk een nieuwe coördinator en de secretaris 
aangeduid. Coördinator en secretaris engageren zich om te participeren aan de vergaderingen 
van het coördinatorenoverleg.  

 
3. Bewonersplatforms kunnen bewoners die geen lid zijn laten deelnemen aan kortdurende, 

thematische engagementen (bvb. deelname aan werkgroep rond een specifiek project). 
 

4. Politieke mandatarissen mogen lid zijn van het bewonersplatform in hun eigen dorp, maar mogen 
er geen functie uitoefenen. Ze zijn lid ten persoonlijke titel, en dus niet als vertegenwoordiger van 
het stadsbestuur of van een politieke vereniging. Ze komen niet tussen in het normale advies- en 
samenwerkingsproces tussen bewonersplatform met stadsbestuur en stadsdiensten. 

 
5. Het college van burgemeester en schepenen duidt Stefaan Kempynck aan als contactambtenaar 

van de bewonersplatforms. De contactambtenaar fungeert als verbindingspersoon tussen de Stad 
Poperinge en de bewonersplatforms. Hij staat in voor de coördinatie en afstemming van de 
samenwerking tussen Stad en bewonersplatforms en houdt toezicht op de opvolging van 
adviezen en beslissingen. 

 
6. Vrijwilligersverzekering  

Diverse mogelijkheden worden nog onderzocht 
 
Artikel 2: Bewonersplatforms 
 

1. Het bewonersplatform kan alle voorstellen doen die nuttig worden geacht om de belangen van het 
dorp en zijn inwoners te bevorderen. 

 
2. Het bewonersplatform verbindt er zich toe om ten minste twee keer per jaar te vergaderen. 

Minstens één maal per jaar organiseert het bewonersplatform een open bewonersbijeenkomst 
waarbij alle inwoners van het dorp persoonlijk worden uitgenodigd. Tijdens deze open 
bewonersbijeenkomst wordt de werking van het bewonersplatform voorgesteld en geeft het 
bewonersplatform een stand van zaken van het afgelopen jaar. 

 
3. Ieder lid van het bewonersplatform kan aan de coördinator vragen om bepaalde punten op de 

agenda te plaatsen. De coördinator van het bewonersplatform bezorgt de geregistreerde leden de 
uitnodiging binnen een redelijke termijn voor de datum van de vergadering. De uitnodigingsbrief 
vermeldt de agenda.  

 
4. Het bewonersplatform brengt advies uit over de punten die voorkomen op de agenda. Er wordt 

een verslag opgemaakt waarbij de diverse standpunten worden opgenomen. Verslagen en 



reacties dienen binnen een redelijke termijn overgemaakt te worden, zowel van de kant van de 
bewonersplatforms als van de kant van de Stad.  

 
5. Het bewonersplatform verbindt er zich toe om geregeld het college van burgemeester en 

schepenen te informeren over zijn werking en over wat leeft binnen het dorp en bezorgt hiertoe 
een schriftelijk verslag aan de contactambtenaar. 

 
6. Indien een bewonersplatform een studiebureau en/of andere diensten of instellingen wenst uit te 

nodigen, dient dit te gebeuren via het college van burgemeester en schepenen.  
 

7. Het bewonersplatform en het college van burgemeester en schepenen informeren principieel 
eerst elkaar over adviezen, beslissingen en standpunten, vooraleer eventueel de pers hiervan op 
de hoogte te brengen. 

 
Artikel 3: Stadsbestuur 
 
Het college verbindt er zich toe: 

 
1. om op uitnodiging één of meerdere leden van het college van burgemeester en schepenen af te 

vaardigen om op de vergadering van het bewonersplatform aanwezig te zijn. 
 

2. om het bewonersplatform tijdig op de hoogte brengen van alle belangrijke beleidsvoornemens die 
verband houden met het dorp, tenzij dit om hoogdringende redenen niet kan. 

 
3. om waar nodig en mogelijk advies te vragen aan het bewonersplatform in zaken die van belang 

zijn binnen Abele. 
4. om het bewonersplatform gratis te laten beschikken over het ontmoetingscentrum voor het 

houden van vergaderingen. 
 

5. om deskundige en materiële steun te verlenen alsook informatie te verstrekken aan het 
bewonersplatform. 

 
6. Om voor elk bewonersplatform een jaarlijkse tegemoetkoming in werkingskosten te voorzien van 

150 euro.  
 

7. telkens een verslag van het bewonersplatform wordt overgemaakt, 
 

a. het verslag stelselmatig op de dagorde van het college te plaatsen; 
b. een antwoord te formuleren binnen een redelijke termijn; 
c. indien het niet mogelijk is, om op korte termijn te antwoorden, zal het college van 

burgemeester en schepenen een ontvangstmelding sturen en meedelen hoe het dossier 
verder zal verlopen. 

 
 
Overeengekomen te Poperinge,  op 21 november 2007 
 
Voor het bewonersplatform Abele 
 
de coördinator      de secretaris 
Pascal Vermeersch                                           Jeroen Verdonck 
 
 
 
Voor het college van burgemeester en schepenen van de stad Poperinge, 
 
De Secretaris,                                  De Schepen,                                                 De Burgemeester, 
Bernard ROELENS                         Jurgen VANLERBERGHE                          Christof DEJAEGHER 
 


