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1 Verslag van de vorige vergadering 
Geen opmerkingen 

 
2 Nieuws uit Poperinge 

 
Op het moment van de vergadering was het vorige verslag van het 
bewonersplatform nog niet besproken in het college. Het antwoord uit Poperinge is 
bijgevoegd als bijlage bij dit verslag  en wordt op de volgende vergadering 
overlopen.  
 

3 Hanekampweg 
 

Vanuit het bewonersplatform wordt opgemerkt dat het nu het ideale moment is om 
de buurtweg te herstellen. De oogst is weg.  
Herstel van de buurtweg is nodig en houdt meer in dan het onderhoud alleen. 
Herstel van de buurtweg wordt al gevraagd aan de stad sinds de eerste vergadering 
van het bewonersplatform in 2008, maar is nog steeds niet gebeurd. 
De bulten langs de weg zouden moeten afgegraven worden en het pad moet breder 
gemaakt worden (nu slechts 40cm breed, zodat het opnieuw gewoon begaanbaar is; 
ook voor mensen met een kinderwagen).   
De bomen en hagen langs het pad moeten door de respectievelijke eigenaars 
gesnoeid worden.  
Vraag aan stad Poperinge: het bewonersplatform dringt aan bij de stad om het 
herstel van de buurtweg uit te voeren, in toepassing van de wet van 10 april 
1841 op de buurtwegen, Hoofdstuk II art 13.  
Het bewonersplatform overweegt  om het herstel van de buurtweg desnoods zelf te 
doen. Het kan een gezellig moment voor de bewoners van Abele zijn, en de pers 
kan uitgenodigd worden om een kijkje te komen nemen.  
Voorlopig wordt nog afgewacht of er eindelijk een initiatief komt van de stad.  
 
 
 
 
 
 



4 Het Abeleplein 
Kathy brengt verslag uit van de stand van zaken van het plein.  
De notaris heeft een projectontwikkelaar betrokken om de realisatie van een 
project op de site te onderzoeken.  
De projectontwikkelaar en zijn architect hebben een plan opgemaakt dat in 
overeenstemming is met het voorstel van het bewonersplatform.  
Er worden aan de zuidelijke kant van het terrein woningen voorzien van 
verschillende aard (woning met grote tuin, met kleine tuin en duplex 
appartementen). Elke woning heeft een garage.  
De zuidelijke kant van het terrein wordt vrijgehouden voor de aanleg van een 
plein.  
Het voorstel is besproken met de stad Poperinge (Burgemeester en Marc Claeys), 
die ermee akkoord gaat.  
Momenteel wordt een bestek opgemaakt voor de aanleg van het plein. Op basis van 
dat bestek zal nagegaan worden welk aandeel van de kosten door de stad kan 
worden bijgelegd in de realisatie van het plein. 
Indien een akkoord kan bereikt worden zal de projectontwikkelaar een bod 
uitbrengen op het terrein, dat vervolgens aan de eigenaars zal worden voorgelegd.  
 
 

5 Zitbanken 
Een groep bewoners hebben de wandeling ‘Flirten met de grens’ gedaan om na te 
gaan of er langs dat tracé bijkomende zitbanken of rustplaatsen zouden moeten 
ingericht worden.  
Deze wandeling gebeurde naar aanleiding van de vraag in het bewonersplatform 
van 14 januari 2010.  
 
Langs de wandeling zijn er een heleboel zitbanken aanwezig aan de start van de 
wandeling; aan de picknickplaats en langs het pad naar de dreef aan Wally’s farm. 
Langs de rest van het tracé is er geen enkele zitbank meer voorzien.  
 
De wandelaars zijn tot twee voorstellen gekomen voor bijkomende zitbanken: 

- op het kruispunt van de Frans-Vlaanderenweg met de landelijke weg ter 
hoogte van de Abelestationsplein/Lyssenthoek. Hier ligt een stukje grond dat 
groot genoeg is om ingericht te worden als picknickplaats + één of twee 
autoparkeerplaatsen. Deze plek ligt langs de wandeling maar is ook 
bruikbaar voor (toeristisch) verkeer dat langs de Frans-Vlaanderenweg rijdt. 
Bovendien is de winkel van Cuvelier vlakbij, wat handig kan zijn voor een 
picknick.  

- In de Wipperhoekdreef, vlak voor de aansluiting op de Casseldreef is een 
driehoekig lapje grond, waarvan onduidelijk is of dit deel uitmaakt van een 
tuin of niet. Deze locatie is ideaal voor een zitbank. Deze plaats is bijna 
halfweg het tracé van de wandeling.  

 
Vraag aan stad Poperinge: Wil de stad de voorgestelde locaties voor 
bijkomende zitbanken onderzoeken, en het nodige doen om de zitbanken te 
plaatsen.  
 
 
 



6 Afbakening van de bebouwde kom Abele 
Op het bewonersplatform van 3/12/2008 werd de vraag om agglomeratieborden te 
plaatsen in Abele besproken. In maart 2009 werd de verantwoordelijke ambtenaar 
gevraagd om het nodige te doen.  
Op terrein is in september 2010 nog niets veranderd.  
 
Vraag aan stad Poperinge Het bewonersplatform vraagt naar de stand van zaken 
en dringt nogmaals aan op de plaatsing van agglomeratieborden, zodat de 
snelheidsregimes in alle richtingen in Abele gelijk zijn.  
 

7 Callicannes 
Het douanecomplex van Callicannes staat al jaren te verkommeren.  
Het bewonersplatform stelt voor om zelf eens na te denken over de nieuwe 
bestemmingsmogelijkheden van de gebouwen.  
 
Wie geïnteresseerd is om deel te nemen aan de werkgroep kan zich aanbieden bij 
de voorzitter of secretaris van het bewonersplatform. (Pascal Vermeersch of Kathy 
Helsen) 

 
8 Vragen aan het college 

1) het herstel van de buurtweg uit te voeren, in toepassing van de wet van 10 april 
1841 op de buurtwegen, Hoofdstuk II art 13. 
 
2) de voorgestelde locaties voor bijkomende zitbanken onderzoeken  en het nodige 
doen om de zitbanken te plaatsen. 
 
3) De stand van zaken voor de plaatsing van agglomeratieborden kenbaar maken 
 

9 Volgende vergadering 
16 december 2010 om 20u. 
 
Vergaderingen in 2011: maart, juni, september en december 






