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1 Verslag van de vorige vergadering 
Er is nog geen reactie van het college op het verslag van vorig bewonersplatform.  

 
2 Nieuws uit Poperinge 

Over onderstaande twee punten heeft de stad wel bericht gegeven 
 

 Columbarium: Poperinge heeft een budget vrijgemaakt voor een columbarium 
en strooiweide. Poperinge wacht nu op verder initiatief van Boeschepe.  

 Abeleplein-plein: De stad heeft een definitief bod uitgebracht op het terrein 
recht tegenover de kerk. Het tweede bod werd niet aanvaard. Het budget dat 
voorzien is voor de aankoop van het terrein wordt overgezet op de begroting 
voor volgend jaar. Ondertussen is de verkavelingaanvraag opnieuw ingediend.  
 
Het bewonersplatvorm zal bezwaar indienen tegen de verkavelingsaanvraag. 
Vanuit de werkgroep wordt contact genomen met de notaris om het bezwaar 
vanuit Abele toe te lichten.  

 
3 Een nieuwe vraag 
 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.  

 
Het bewonersplantform vraagt aan de stad om  

A. te zorgen voor wegmarkeringen,  
B. afspraken te maken met Boeschepe met betrekking tot de handhaving 

van het parkeerregime 
 

4 Dorp met toekomst 
 
Abele heeft de hoofdprijs niet gewonnen. 
 

5 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 bewonersplatfrom 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. 
 

6 De kerk 
Volgens monumentenwacht is de kerk van Abele in minder slechte staat dan wat 
eerder werd gesteld. Eerstdaags komen Poperinge en Boeschepe samen om een 
eventuele heropening te bespreken. 
 
Het bewonersplatform vraagt om op de hoogte gehouden te worden van de 
besprekingen en onderzoeken over de kerk van Abele.  
 

7 Verkeersbord zone 30 
 
Het verkeersbod aan de school werkt (brandt) niet goed. 
Het  bewonersplatform vraagt om de technische problemen met het verkeersbord 
op te lossen. 
 

8 Activiteiten 
Het bewonersplatform zal op haar website alle activiteiten in Abele publiceren. 
Aan alle verenigingen wordt gevraagd om hun activiteitenkalender te bezorgen aan 
Pascal Vermeersch. 
 

9 Vragen aan het college 
 

Het bewonersplantform vraagt aan de stad om  
 te zorgen voor wegmarkeringen In Abeleplein,  
 afspraken te maken met Boeschepe met betrekking tot de handhaving van 

het parkeerregime 
 
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. 
 
Het bewonersplatform vraagt om op de hoogte gehouden te worden van de 
besprekingen en onderzoeken over de kerk van Abele.  
 
Het  bewonersplatform vraagt om de technische problemen met het verkeersbord 
op te lossen. 
 

10 Volgende vergadering 
23 maart 2010 om 20u. 


