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1 Verslag van de vorige vergadering 
Geen opmerkingen 

 
2 Nieuws uit Poperinge 

 
Het college antwoordt naar aanleiding van het verslag van vorig bewonersplatform. 
Zij gaan akkoord  met de inrichtingsprincipes voor het plein in Abele, zoals 
voorgesteld door het bewonersplatform in vorig verslag.  
 
De verkavelingsaanvraag voor het terrein werd door de stad geweigerd.  
Ondertussen werkt de notaris aan een nieuwe oplossing, zoals voorgesteld door het 
bewonersplatform.   
 

3 2014- 2018; culturele manifestatie  
 

Pascal Vermeersch en Martin Samyn informeren dat zij op zoek zijn naar bruikbaar 
materiaal over Abele over de periode 1914-1918 voor de manifestatie. Er is allicht 
veel materiaal te vinden, maar er zijn nog geen concrete documenten verzameld 
die de betreffende periode in Abele illustreren. In Londen is info te vinden. Er werd 
wel een lijst gevonden met voertuigen die tijdens de oorlog in beslag werden 
genomen. 
 
Vanuit het bewonersplatform worden volgende suggesties gemaakt: 

 verhalen van bewoners zelf 
 de logboeken van het regiment 
 info van Christiaan Depoorter, Fidèle Truyman 
 Contacten zoeken in Engeland 

 
Er zijn nog geen andere verenigingen/kandidaten aangemeld om mee te bedenken 
wat de bijdrage van Abele tot de manifestatie kan zijn, noch om mee te 
organiseren.  
Bij deze worden verenigingen en andere kandidaten die hun medewerking willen 
verlenen opgeroepen om zich kenbaar te maken.  
 
 
 



4 De werking van het bewonersplatform 
A. Verspreiding van het verslag van het bewonersplatform 

 
Om het verslag van het bewonersplatform beter onder de inwoners van Abele te 
verspreiden worden volgende voorstellen gedaan: 

 Via de Yzerbode 
 In winkels ter beschikking leggen 
 Per email op uitgebreide wijze 
 Per post- op aanvraag 
 De kerk 

 
B. Agenda van het bewonersplatform 

Er worden weinig of geen punten voor bespreking in het BP binnengebracht.  
Toch zou het goed zijn om onder de bewoners verder te blijven werken om er een 
aangenamer dorp van te maken. Het BP kan zelf initiatieven nemen, maar doet dit 
bij voorkeur naar aanleiding van vragen vanuit het dorp.  
 
De verschillende verenigingen van Abele zullen worden aangeschreven/ 
aangesproken met de uitnodiging voor volgend bewonersplatform. Samen met de 
verenigingen kan een overzicht gemaakt worden van wensen, verzuchtingen en/of 
ideeën om Abele een aangenamer plaats om wonen te maken.   
 

C. Samenstelling van het bewonersplatform 
Is de vertegenwoordiging van Abele in de groep van het bewonersplatform 
representatief voor Abele? Vooral de jongeren ontbreken. De toekomst van het 
dorp wordt nochtans voor de jongeren van vandaag gemaakt.  
 

D. De bijdrage van Katrien Laga aan het bewonersplatform 
De gewaardeerde medewerking van Katrien Laga bij de werking van het 
bewonersplatform loopt ten einde. Stefaan Kempinck, communicatieambtenaar van 
de stad Poperinge, wordt de contactpersoon voor de stad.  Voor bepaalde vragen 
zullen er aan het bewonersplatform rechtstreekse contactpersonen van de 
technische dienst  worden aangeduid. 
Een hogere inzet vanuit het Bewonerplatform voor de betrokkenheid met de 
stadsdiensten wordt verwacht.  

E. Relatie met de Franse kant van Abele 
Inspanningen om de Franse kant van het dorp te betrekken bij het 
bewonersplatform blijven belangrijk. Er is echter weinig respons. De taal lijkt een 
belangrijk struikelblok.  
 
Het bewonersplatform zal rechtstreeks contact zoeken met het bestuur van 
Boeschepe om de knelpunten aan Franse kant te bespreken. Volgende knelpunten 
kunnen alvast aan bod komen: 

 De ‘toegereden’ gracht in de Abelestationstraat 
 De inspanningen vanuit Boeschepe om de Franse kant van het plein in Abele te 

realiseren.  
 
 
 
 
 



5 De verkiezingen 
Vanuit het dorp werd de vraag gesteld om bij de volgende verkiezingen een 
stemlokaal te voorzien in Abele. 
 Volgende argumenten worden aangehaald: 

 De accommodatie is er (d’ Hoge Schole). 
 Veel bewoners van Abele centrum zijn op leeftijd en krijgen een betere 

dienstverlening 
 De dienstverlening is van korte duur 
 De verplaatsing van de inwoners van Abele naar Watou kan vermeden worden 

(minder verkeersdruk en parkingproblemen in Watou). Inwoners vanuit Abele 
kunnen gemakkelijker te voet of met de fiets gaan stemmen.  

 De dorpsidentiteit van Abele wordt erkend en versterkt. 
 De lokale sociale contacten worden versterkt; en mogelijk ook de lokale 

economie (café, bakker). 
Vraag aan de stad Poperinge: Kan de stad een stemlokaal voorzien in Abele bij 
de verkiezingen? 
 

6 Hanekampweg 
De voetweg heeft sinds een hele tijd geen onderhoudsbeurt meer gehad. Nochtans 
wordt de voetweg vaak gebruikt door wandelaars en door fietsers. Het hoge gras en 
onkruid langs het pad en de aarden oevers bij aanliggende akker zijn echter sterk 
hinderlijk.  
 
De wet 10 april 1841 op de buurtwegen*, laat de gemeente nochtans toe om het 
onderhoud en herstel van de buurtweg in eigen handen te nemen.  
* Hoofdstuk II van het onderhoud en de verbetering der buurtwegen. 
Art. 13. De kosten betreffende de buurtwegen zijn ten laste van de gemeenten. 
Nochtans zullen de provinciale raden mogen beslissen dat deze kosten in het 
geheel of ten dele ten laste zullen zijn van de aanpalende eigenaars, alwaar 
zodanig gebruik gevestigd is. In geval van enig verschil omtrent de last tot 
onderhoud moeten de gemeenten, op beslissing der deputatie van de provinciale 
raad, voorlopig voorzien in het onderhoud van de wegen die het voorwerp van het 
geschil uitmaken, behoudens het verhaal der gemeenten op de derden, indien 
daartoe grond is. 
 
Het bewonersplatform geeft blijk van haar ongenoegen over het uitblijven van een 
degelijke reactie van de stad, ongeacht de vraag reeds veelvuldig gesteld werd.  
Vraag aan de stad Poperinge: het volledige tracé van de buurtweg op te 
waarderen.  Dringend de buurtweg tussen Abeleplein en de Galgenstraat te 
herstellen en blijvend te onderhouden. 
 

7 zitbanken 
Naar aanleiding van een vraag vanuit de bewoners stelt de stad voor om vanuit het 
bewonersplatform mogelijke locaties voor nieuwe zitbanken aan te duiden.  
De stad stelt voor om de wandelroute ‘Flirten met de grens’ te volgen.  
Op 11 juli om 14 u zal het bewonersplatform de wandeling maken om na te gaan 
waar bijkomende zitbanken kunnen geplaatst worden.  
Wie zin heeft om mee te wandelen is welkom.  
 
Wie andere suggesties heeft voor nieuwe zitbanken mag deze altijd overmaken aan 
het bewonersplatform.  



 
8 Diverse vragen 

Urneveld 
Vraag aan de stad Poperinge: Welke startdatum is voorzien voor de 
realisatievan het urneveld? 
 
Wegmarkeringen 
Vraag aan de stad Poperinge: 

  Wil de stad aandringen bij de wegbeheerder om de wegmarkeringen op 
Abeleplein spoedig aan te brengen? 

 Wil de stad het besproken Zebrapad over de Abelestationstraat spoedig 
aanbrengen. 

 
Gracht in de Abelestationstraat 
De gracht werd door Boeschepe opnieuw opengemaakt. Sinds de paaltjes van de 
wegwerken weg zijn is de gracht opnieuw ‘toegereden’.  
Vraag voor de stad Poperinge/gemeente Boeschepe: 

 Wil een duurzame oplossing geven aan het knelpunt met betrekking tot de 
gracht in de binnenbocht van de Abelestationstraat.  

 
Jeugdinfrastructuur 
Er werd een inventaris opgemaakt van infrastructuur voor de jeugd. Dat wordt 
gebruikt in het kader van de opmaak van het jeugdbeleidsplan voor de volgende 3 
jaar. De inventaris werd opgemaakt met medewerking van de jeugdraad, scholen, 
jeugdbewegingen,... 
Vraag aan de stad Poperinge: De visie van het jeugdbeleidsplan toe te lichten 
aan de bewonersplatforms.  

 
9 Vragen aan het college 
1) Kan Stad Poperinge een stembureau voorzien in Abele bij de verkiezingen 

 
2) Kan de startdatum voor de realisatie van het urneveld opgevraagd worden 

bij Boeschepe en kenbaar gemaakt worden aan het bewonersplatform? 
 

3) Kan  er bij de wegbeheerder gevraagd worden  om de wegmarkeringen op 
Abeleplein spoedig aan te brengen? 

 
4) Kan het besproken Zebrapad over de Abelestationstraat spoedig aangebracht 

worden ? 
5) Wil een duurzame oplossing geven aan het knelpunt met betrekking tot de 

gracht in de binnenbocht van de Abelestationstraat 
6) Gelieve het volledige tracé van de buurtweg op te waarderen.  Gelieve 

dringend de buurtweg tussen Abeleplein en de Galgenstraat  te herstellen en 
blijvend te onderhouden. 

7) Is het mogelijk om de visie van de stad toe te lichten aan het 
bewonersplatform ? 

 
10 Volgende vergadering 

23 september 2010 om 20u. 


