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1) Antwoorden schepencollege – vergadering 01/12/2009
Vraag van bewonersplatform

Antwoord schepencollege

De weg door Abele is heraangelegd, maar
de afwerking blijft achterwege. Dit heeft als
gevolg dat er geen kader is om
foutparkeren te beboeten. De situatie loopt
vooral op zater- en zondagen uit de hand.

Aangezien het hier gaat om een
gewestweg werden deze meldingen
door de technische dienst overgemaakt
aan Agentschap Wegen en Verkeer.

Het bewonersplatform vraagt aan de stad
om
- te zorgen voor wegmarkeringen,
- afspraken te maken met Boeschepe met
betrekking tot de handhaving van het
parkeerregime

Van zodra antwoord wordt dit ook
gecommuniceerd naar het
bewonersplatform van Abele.

Bespreking op BP.A. 23 maart 2010 :
Afgezien van de wegmarkeringen is ook belangrijk :
- verbalisering
- nazorg: de moeite moet gedaan worden om het PV ook grensoverschrijdend te
bezorgen
Afvalophaling
Boeschepe vraagt de bewoners aan
Belgische kant om hun afval niet aan de
franse kant achter te laten en om de
afvalcontainers aan Franse kant niet te
vullen met afval vanuit de Belgische kant.
Het bewonersplatform roept de Abelenaars
op om de regelingen voor afvalophaling in
beide landsdelen van Abele te respecteren.
Het bewonersplatform stelt voor dat de stad
Poperinge ook een brief stuurt om de
bewoners van de Belgische kant van Abele
te sensibiliseren om afval in eigen land te
houden.

Voorstel van milieuambtenaar Wally
Dequidt om vanuit het stadsbestuur
van Poperinge de bewoners aan te
schrijven met de mededeling dat het
stadsbestuur Poperinge zich aansluit bij
het standpunt van Boeschepe en
sluikstorters ook zal aanpakken.

Bespreking op BP.A. 23 maart 2010 :
Het is niet duidelijk wie in Abele een schrijven van de stad Poperinge ontvangen
heeft. Ook mensen die verder weg wonen van het centrum zouden kunnen
sluikstorten.

Op de hoogte gehouden te worden
betreffende de besprekingen en het
onderzoek over de kerk van Abele

De laatste stand van zaken die aan het
bewonersplatform van Abele werd
bezorgd op 8 december 2009 is nog
steeds de huidige stand van zaken. Tot
op heden zijn er geen verdere
ontwikkelingen in dit dossier.
Stand van zaken 8 december 2009:
Vrijdag 4 december was er vergadering
met de burgemeester van Boeschepe
omtrent dit dossier:
-

Stad Poperinge heeft een onderzoek
naar stabiliteit en huidige toestand
van de kerk laten uitvoeren door
Monumentenwacht die in
Vlaanderen bevoegd is voor
dergelijke gebouwen. Het document
met de resultaten van dit onderzoek
werd overhandigd aan de
burgemeester van Boeschepe. Dit
document zal de burgemeester van
Boeschepe nu voorleggen aan hun
hogere instantie in Frankrijk met de
vraag om op deze basis de kerk te
kunnen heropenen, want uit het
onderzoek van Monumentenwacht
blijkt dat een sluiting van de kerk
niet nodig zou blijken.

-

Boeschepe heeft intussen een
studiebureau aangesteld dat een
inventaris met kostenraming zal
opmaken van de werken die aan de
kerk dienen uitgevoerd te worden.
Zodra de gemeente Boeschepe
hierover meer verneemt zal men
terug contact opnemen met
Poperinge.

Bespreking op BP.A. 23 maart 2010 :
Het bewonersplatform hoopt dat de samenwerking en onderzoeken spoedig tot een
positief resultaat leiden.
Het verkeersbod aan de school werkt
(brandt) niet goed.
Het bewonersplatform vraagt om de
technische problemen met het verkeersbord
op te lossen.

Deze melding werd door de technische
dienst voor verder gevolg overgemaakt
aan de ambtenaar integrale veiligheid.

Bespreking op BP.A. 23 maart 2010 :
Het euvel is opgelost.

Er is nieuws dat het gevraagde zebrapad aan het kruispunt zal worden
aangelegd.

2) Verslag coördinatorenoverleg van 11 februari 2010
o Het afscheid van Katrien Laga uit de bewonersplatforms van Poperinge wordt
besproken. Er zijn onzekerheden en onduidelijkheden vanuit de
bewonersplatforms over de continuïteit van de informatiedoorstroming. De
stad verzekert dat het nodige wordt ondernomen om de doorstroming zo vlot
mogelijk te houden. Er wordt ook om de nodige inirtiatieven vanuit de
bewonersplatforms zelf gevraagd. Wie het volledige verslag wenst kan
hiervoor terecht bij Pascal (of Kathy)
o Het budget en de begroting van de stad Poperinge: op het overleg wordt
bondig geschetst wat de begroting inhoudt en wat voorzien is voor Abele.
Wie meer informatie wenst kan terecht bij Pascal (of Kathy). Hierna wordt
een bondig overzicht van de inkomsten en uitgave weergegeven.
De ontvangsten 2010
Het stadsbestuur werkt in 2010 met een budget van 22,5 miljoen euro.
Ontvangsten in euro
Prestaties
Gemeentefonds
Personenbelasting
Onroerende voorheffing
Verkeersbelasting
Lokale belastingen
Personeelsubsidie overheid
Bijdrage personeel onderwijs
Overige overdrachten
Schuld (dividenden, enz…)
Totaal ontvangsten

Budget
2009
1.457.608
4.381.514
4.061.955
5.336.426
260.734
1.461.249
945.263
875.000
1.199.982
1.251.712
21.231.443

Budget
2010
1.458.873
4.741.700
4.212.043
5.394.076
264.646
1.711.641
862.240
962.500
1.003.970
1.979.074
22.590.763

De uitgaven 2010
Er staan in totaal 21.191.610 euro uitgaven in het budget 2010 ingeschreven.
De samenstelling is als volgt:
Uitgaven in euro
Personeelsuitgaven
Personeelsuitgaven
onderwijs
Personeelsuitgaven
gesubsidieerde
contractuelen (GESCO’s)
Energiekosten
Overige werkingsuitgaven
Toelagen OCMW
Toelagen Kerkfabrieken
Bijdrage Politiezone
Overige overdrachten
Schulduitgaven t.l.v. stad
Overige schulduitgaven
Totaal uitgaven
Bespreking op BP.A. 23 maart 2010 :

Budget 2009
6.235.348
997.197

Budget 2010
6.666.466
1.087.566

1.218.731

1.192.571

843.282
5.118.764
1.405.000
287.567
1.320.148
1.063.873
1.645.655
7.500
20.143.065

933.999
5.620.554
1.145.000
243.014
1.349.965
1.291.459
1.653.516
7.500
21.191.610

Het bewonersplatform van Abele zal geen bijkomende toelichting van het
college over de begroting vragen.

3) Project “ Abeleplein-plein
Kathy geeft een bondig overzicht van de stand van Zaken van het Abeleplein-plein
project:
o In december 2008 is de werkgroep opgestart.
o In februari liep het openbaar onderzoek voor de eerste
verkavelingsaanvraag.
o In februari werd een toelichting gegeven van de drie voorstellen voor een
Pein van de werkgroep aan de bewoners van Abele: een plein met
huisvesting, toerisme of Jeugd.
o In april werd een bespreking gehouden over een geselecteerd en verder
uitgewerkt voorstel voor huisvesting met afgevaardigden van het college van
Poperinge en Boeschepe. Beide besturen waren globaal gezien positief over
het voorstel en gaven suggesties en opmerkingen.
o In november liep het openbaar onderzoek voor de tweede
verkavelingsaanvraag voor het terrein. Het bewonersplatform dient bezwaar
in.
o In februari werd een bespreking gehouden van de werkgroep met de notaris,
aangesteld voor de verkaveling en verkoop van het terrein en de stad
Poperinge . De reacties waren positief op het aangepaste voorstel.
De documentatiemap van het aangepaste voorstel wordt ter informatie
doorgegeven op de vergadering.
De belangrijkste inrichtingsprincipes voor het terrein- Belgische kant zijn:





Het bestaande leegstaande huis recht tegenover de kerk af te breken,
Ruimte langs de straat tegenover de kerk te vrijwaren van bebouwing in functie van
aan te leggen een plein
De vrijwaring van zicht en doorgang op en naar de achterliggende weide
Nieuwe bebouwing haaks op de straat te voorzien als afwerking van het plein
enerzijds en als nieuwe gevel voor de garages anderzijds.

De belangrijkste inrichtingsprincipes voor het terrein- Franse kant zijn:





De verouderde woning verwijderen,
Een plein dat van de overzijde van de straat doorloopt tot aan de kerk
Een speel-park ter hoogte van huidige volkstuintjes
Een garagestraat met mogelijkheden voor garages op de aanpalende percelen

Bespreking op BP.A. 23 maart 2010 :

De aanwezigen van het bewonersplatform zijn unaniem akkoord met de
inrichtingsprincipes.

VRAAG AAN HET COLLEGE:
Het bewonersplatform van Abele vraagt aan het college van burgemeester en schepenen
van Poperinge een goedkeuring van de ontwikkelingen voor het terrein aan Belgische
kant (zoals bedoeld in de Vlaamse codex Art. 4.3.1. §2. 2)
Met name:





Het bestaande leegstaande huis recht tegenover de kerk af te breken,
Ruimte langs de straat tegenover de kerk te vrijwaren van bebouwing in functie
van aan te leggen een plein
De vrijwaring van zicht en doorgang op en naar de achterliggende weide
Nieuwe bebouwing haaks op de straat te voorzien als afwerking van het plein
enerzijds en als nieuwe gevel voor de garages anderzijds.

Het gedeelte waarvoor het bewonersplatform van Abele aan het college van
burgemeester en schepenen van Poperinge een goedkeuring vraagt
Abeleplein
Bestaande
bebouwing

Bestaande
bebouwing

Zicht en
doorgang
tot weide

Polyvalent plein

Kerk

Nieuwe
bebouwing

Bestaande
bebouwing

Bestaande
bebouwing
Abeleplein

4) Agendapunten van bewoners
o Pascal herinnert aan de Hanekampweg. Hoewel het bewonersplatform de
vraag al verschiedene keren gesteld heeft en de stad al initiatief
ondernomen heeft blijft het herstel van de weg achterwege.
o Het wordt stilaan terug zomer en de weg zal opnieuw meer in gebruik
komen.
o Het bewonersplatform vraagt om dringend werk te maken van herstel
van de weg. Katrien Laga doet navraag bij de technische dienst naar
de stand van zaken.
o 2014- 2018; een culturele manifestatie ter herdenking van de eerste
wereldoorlog wordt georganiseerd. Er is een mogelijkheid om vanuit lokale
verenigingen iets te organiseren in dat kader. Daarbij kan beroep gedaan
worden op logistieke en eventueel financiële ondersteuning van de
gemeente. Martin Samyn beschrijft de rol van Abele tijdens de eerste
wereldoorlog. Er blijken wel wat interessante aanknopingspunten te zijn
voor een lokale organisatie. Martin exploreert samen met Patrick Samyn en
Pascal Vermeersch de mogelijkheden. OPROEP: verenigingen en bewoners
van Abele die zin hebben om mee te denken: zich melden bij het
bewonersplatform: Pascal, Martin of Partick.
o De verspreiding van het verslag van het bewonersplatform. Bewoners
vragen om het verslag beter te verspreiden. Een suggestie is om het verslag
ter beschikking te leggen bij bakkerij Denys, bij voorkeur tweetalig. De
suggestie wordt besproken. Het bewonersplatvorm komt tot volgende
maatregelen om het verslag beter te verspreiden(in volgorde van voorkeur):
o Beknopt verslag in de Yzerbode –Ghislan gaat na wat de
mogelijkhenden zijn.
o Twee keer per jaar een nieuwsflash verspreiden; een bondig overzicht
van de punten die aan bod gekomen zijn in Abele. De nieuwsflash kan
uitgedeeld worden door de leden van het bewonersplatform.
o Het verslag ter beschikking leggen in alle winkels van Abele (mits
akkoord van de zaakvoerder).
Een knelpunt blijft de tweetaligheid. Onder de aanwezigen is er niemand
voldoende tweetalig om het verslag te vertalen. OPROEP: vrijwilligers die
bereid zijn het verslag of een synthese daarvan te vertalen: zich melden
bij het bewonersplatform: Pascal of Kathy
o De brievenbus van het bewonersplatform wordt niet veel gebruikt. Pascal
vraagt aan de groep of het zinvol zou zijn om deel te nemen aan het project
DORP IN ZICHT. Katrien Laga legt uit dat het om een enquete gaat dat door
de bewoners en voor de bewoners wordt opgemaakt en verwerkt. Doel is
inzicht te krijgen in wat leeft in de gemeenschap. Hoewel het tijdsintensief
is, blijken de ervaringen uit Reningelst en Haringe hun meerwaarde te
hebben bewezen. Er is interesse vanuit het bewonersplatform. Patrick
Samyn en Eveline Huisentruyt zijn bereid om de handen uit de mouwen te
steken. OPROEP: verenigingen en bewoners van Abele die zin hebben om
mee te werken zich melden bij het bewonersplatform: Pascal, Eveline of
Partick.

5) Varia
o Pascal deelt mee dat een samenwerkingsakkoord met betrekking tot het
columbarium - dat een urneveld zal zijn- tussen boeschepe en Poperinge
voor goedkeuring voorligt. Daarbij zullen kosten gedeeld worden tussen
beide gemeenten en de gebruikers. Boeschepe staat in voor de uitvoering.
o Dorp met toekomst: met Pinksteren zal de inhuldiging van het plakaat als
Laureaat voor Abele worden ingehuldigd.
o OPROEP: verenigingen die activiteiten plannen: gelieve deze door te
geven voor opname in de activiteitenlijst op de website
o Zitbank: de toeristische dienst zal een zitbank voorzien in de Galgenstraat
langs de kapel met zicht op de bergen. Het bewonersplatform wordt
uitgenodigd om suggesties te formuleren voor de plaatsing van bijkomende
zitbanken langs de ‘flirten met de grens’ route. De route zal worden
bezorgd. OPROEP: bewoners van Abele die zin hebben om mee te werken
zich melden bij het bewonersplatform
o Jongeren: het bewonersplatform wordt gevraagd een overzicht te geven van
vragen en voorstellen vanuit Abele over infrastructuur en ruimte voor jeugd.
Het bewonersplatform kan daarvoor samenwerken met andere verenigingen.
OPROEP: verenigingen van Abele die weet hebben van vragen over of
behoeften aan ruimte en/of infrastructuur voor jeugd worden gevraagd
deze kenbaar te maken aan het bewonersplatform.
o Er is een industrieterrein in aanleg aan de franse kant van Abelestation. Het
bewonersplatform vraag zich af in hoeverre Poperinge en Boeschepe
afspraken hebben gemaakt over het beheer van het terrein, bijvoorbeeld:
hoe zullen de belgische inwoners verwittig worden ingeval van brand.
o De gracht in de bocht van de Abelestationsstraat werd op vraag van het
bewonersplatform opnieuw open gemaakt. Zolang de tijdelijke
verkeerssignalisatie (gearceerde paal) aanwezig bleef, is ook de gracht open
gebleven. Nu het tijdelijk paaltje weg is, is de gracht opnieuw toegereden.
Het bewonersplatform vraag om een meer structurele oplossing voor de
gracht.
6) Volgende vergadering - Datum & uur
Woensdag 16 juni, 20u in D’ Hoge Scole

