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1) Antwoorden schepencollege – vergadering 23/09/2010 

 
Buurtweg Hanekampweg: 

Het bewonersplatform dringt 
bij het stadsbestuur aan om de 
buurtweg te herstellen, in 
toepassing van de wet van 10 
april 1841 op de buurtwegen, 
hoofdstuk II art 13.  

Het bewonersplatform stelt 
deze vraag al sinds de start in 
2008. 

Gewenste acties: 

-bulten langs de weg moeten 
afgegraven worden; 

-pad moet breder gemaakt 
worden; 

-bomen en hagen langs het 
pad moeten door de 
respectievelijke eigenaars 
gesnoeid worden. 

 

Uitvoerende technische 
dienst 

Schepencollege 

De Hanekampweg is in 
principe een kerkwegel, die 
volgens de regelgeving 1,5 
meter breed dient te zijn.  

De ware breedte op dit 
ogenblik is slechts 40 cm.  

De betrokken omwonenden 
zullen worden 
aangeschreven om zelf 
deze aangelegenheid op 
een minnelijke wijze te 
regelen onder elkaar. Ze 
dienen zelf een voorstel te 
doen om de buurtweg op 
de juiste breedte te 
brengen. 

 

Bespreking:  

gezien de stad nu antwoord dat de buurtweg slechts 40 cm breed is, en in 
antwoord op het vorige verslag gemeld werd dat er betontegels op het pad liggen,  
rijst twijfel of de vraag van het bewonersplatform grondig onderzocht wordt. Dit 
doet twijfel rijzen op de andere antwoorden van de stad: wordt het pad effectief 3 
X per jaar onderhouden? Zijn de aanpalenden eerder aangeschreven- zoals eerder 
al werd geantwoord? Kent de stad de wetgeving mbt de onderhoudslast van de 
buurtweg voldoende?  

 



Het bewonersplatform vraagt de stad nadrukkelijk om haar 
verantwoordelijkheid zelf op te nemen en er voor te zorgen dat het pad 
van de buurtweg geëffend wordt door de stad zelf.  

De uitvoerende technische dienst en de bevoegde schepen worden 
uitgenodigd voor een bespreking van de kwestie op het volgende 
bewonersplatform.  

Hierbij vragen wij aan Schepen Notebaert en Stephanie Deleye om langs 
te komen op volgende vergadering van bewonersplatform om uitleg te 
geven over de Hanekampweg. 

Voostellen voor bijkomende 
zitbank: 

-op kruispunt Frans-
Vlaanderenweg t.h.v. de 
Abelestationsplein/Lyssenthoek 

-in de Wipperhoekdreef, vlak 
voor de aansluiting op de 
Casseldreef, op het driehoekig 
lapje grond dat zich daar 
bevindt. 

Uitvoerende technische 
dienst 

-Het eerste voorstel gaat 
over een stuk grond, 
eigendom van de NMBS. 
Voorstel om deze vraag 
aan de bevoegde dienst 
van de treinmaatschappij 
te richten. 

-De tweede locatie is niet 
mogelijk omdat dit 
privégrond is. 

Bespreking:  

Het is niet duidelijk of de stad aan de NMBS de vraag zal stellen, dan wel of van 
het bewonersplatform verwacht wordt om contact op te nemen met de NMBS.  

In elk geval lijkt het niet de taak van het bewonersplatform om met de NMBS te 
onderhandelen over de inrichting van NMBS grond.  

Het bewonersplatform vraagt dat de stad met de NMBS zal 
onderhandelen.  

Vraag om plaatsing van 
agglomeratieborden, zodat de 
snelheidsregimes in alle 
richtingen gelijk zijn 

Dienst mobiliteit Alle zones vijftig 
(bebouwde kommen) 
worden momenteel 
herbekeken (en nieuwe 
toegevoegd)  op het hele 
grondgebied. De dienst 
mobiliteit  zal die  in één 
reglement allemaal samen 
beschrijven.  

In het voorjaar 2011 wordt 
dit aanvullend reglement 
afgewerkt, waarna de 
hogere overheid 60 dagen 
krijgt om dit goed te 
keuren.  De plaatsing van 
de agglomeratieborden 
volgt daarop. 

De administratie Wegen en 
Verkeer is immers niet 
bereid dergelijke borden te 
plaatsen vooraleer er een 
dergelijk aanvullend 
reglement is. 



 

Bespreking: 

Indien enkel de bestaande bebouwde kommen bekeken worden, dan zal er voor 
Abele weer niets uit de bus komen. Abele is immers geen bestaande bebouwde 
kom.  

De vraag van het bewonersplatform is juist om in de toekomst wel als bebouwde 
kom te worden aangegeven door de plaatsing van nieuwe agglomeratieborden 
(borden die er op vandaag niet zijn).  

Het bewonersplatform herhaalt de vraag om als bebouwde kom erkend te 
worden door de plaatsing van nieuwe agglomeratieborden aan de rand 
ervan.  

 
 
 
De antwoorden van het college op het bewonersplatform van 16/06/10 

 Een stembureau in Abele is moeilijk te organiseren omdat de toewijzing van 
stembureaus gebeurt op basis van straatcodes die niet overeenkomen met de 
afbakening van Abele. 

o Het bewonersplatform merkt op dat een aparte stemlokaal wel kan 
georganiseerd worden voor het rusthuis. Het moet mogelijk zijn om de 
toewijzing van stembureaus te herzien, waarbij Abele een aparte groep 
kan zijn met een eigen stembureau: d’ Hoge Schole.  Abele wordt nu 
opgesplitst tussen Watou en Poperinge. Vooral voor de ouderen van het 
dorp zal het veel handiger zijn om in Abele te kunnen stemmen. Maar 
ook voor de samenhang van het dorp is het wenselijk om in Abele zelf 
te kunnen deelnemen aan de verkiezingen. Verkiezingen zijn een 
ontmoetingsmoment voor de bewoners. 

o Het bewonersplatform herhaalt de vraag om een apart 
stembureau in Abele te organiseren. 

 
 Het urneveld is ondertussen bijna klaar. De start van de werken werd 

voorspeld op 27/09/2010. Het is een beetje later geworden. 
o  Het bewonersplatform is blij met het urneveld maar maakt 

bedenkingen bij de ligging (te ver vanachter) en de inrichting (te hoge 
boordstenen). 

o Het bewonersplatform vraagt om de volgende keer betrokken te 
worden bij inplanting en inrichting van openaar domein.  

o Het bewonersplatform vraagt de stad om toelichting te geven 
bij de procedure om overledenen over te brengen naar het 
urneveld in Abele.  

 De wegmarkering op het Abeleplein en het zebrapad zouden in het najaar van 
2010 aangebracht worden. Dat is niet gebeurd. Het zou nu in het voorjaar van 
2011 voorzien zijn. 

o  Het bewonersplatform herhaalt de vraag om spoedig werk te 
maken van de wegmarkeringen en het Zebrapad. Bijkomend 
vraagt het bewonersplatform om het zebrapad aan de lagere 
school te herschilderen. 

 Er werd een offerte gevraagd om de binnenbocht van de Abelestationsstraat te 
overwelven. 

o  Het bewonersplatform merkt op dat de oplossing niet noodzakelijk ligt 
in de overwelving van de binnenbocht. Er kan evengoed geopteerd 
worden om de buitenbocht te verbreden.  

o Het bewonersplatform vraag om alle opties grondig te 
evalueren vooraleer kosten gemaakt worden. Bijkomend merkt 
het bewonersplatform op dat de bug over de Vleterbeek aan de 
Abelestationsstraat te smal is.  



 De stad antwoord op de vraag om de Hanekampweg te herstellen dat het pad 
bestaat uit betonnen tegels en dat het pad 3 keer per jaar onderhouden wordt.  

o Het bewonersplatform merkt op dat er geen betonnen tegels aanwezig 
zijn langs het pad en betwijfelt of het pad in 2010 effectief 3 keer een 
onderhoud gekregen heeft.  

 De stad meldt dat ze bereid zijn om in te gaan op het voorstel om het 
jeugdbeleidsplan toe te lichten aan het bewonersplatform van Abele.  

o Kathy maakt een afspraak met de schepen Loes Vandromme om een 
datum voor de toelichting af te spreken. 

 
2) Verslag coördinatorenoverleg van 18 november 2010 

Een kort overzicht van wat leeft in de andere bewonersplatforms: 
 In Haringe wordt een speelplein aangelegd, met subsidies van het Koning 

Boudewijnstichting en steun van de stad Poperinge 
 Krombeke heeft zelf een speelplein gerealiseerd met sponsoring van ‘de privé’ 
 In Sint-Jan Ter Biezen is een nieuwbrief opgemaakt 
 In Reningelst is een brochure gemaakt voor alle  bewoners en wordt in de 

toekomst gegeven aan de nieuwe inwoners van Reningelst, drukwerk werd 
verzorgd door de stad Poperinge 

 Haringe heeft de enquète ‘Dorp in zicht’ gehouden en had een respons van 
ongeveer 80 % 

 Roesbrugge heeft een nieuwe voorzitter en secretaris.  
 Het feestmoment 3 jaar bewonersplatforms wordt voorbereid 

 
Bespreking: 

Het bewonersplatform van Abele is geintereseerd om ook en nieuwsbrief uit te 
brengen. Het mag echter geen herhaling zijn van wat al bestaat (Populus). De 
Nieuwsbrief van Abele richt zich op die zaken die in het bewonersplatform aan bod 
komen.  
 
Niemand is vragende partij voor een wissel in voorzitterschap en secretaris-functie 
van het BP Abele.  
 
 
3) Jaarthema’s 

Patrick stelt voor om de vergaderingen van het bewonersplatforms per jaar een 
ander hoofdthema te geven. Per jaar kan een focus gelegd worden op een ander 
hoofdthema.  
De vergadering is akkoord. Volgend jaar(2011) wordt er gefocust op jeugd.  
De bedoeling is om een extra inspanning te doen om de jeugd sterker te 
betrekken bij het bewonersplatform, en specifiek na te gaan wat Abele nodig heeft 
om het leven van de jeugd aangenamer te maken.  

 
 
4) Project “ Abeleplein-plein 

Kathy vertelt dat sinds het laatste bewonersplatform het project werd voorgesteld 
aan de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar voor advies.  
Het advies was uiteindelijk gunstig mits: 1) geen dakkapellen in de nieuwe 
woningen voorzien worden; 2) de tuinen minimum 6 m diep zijn- op plaatsen 
waar het naaststaand pand 2 bouwlagen hoog is; 3) bij de vergunningsaanvraag 
moeten garanties gegeven worden dat het plein wordt overgedragen aan de stad.  
 
De burgemeester van Poperinge heeft laten weten dat er nieuws is over de 
kostenraming voor de renovatiewerken aan de Kerk. Hij wil een toelichting geven 
aan het bewonersplatform.  
De vergadering spreekt af de burgemeester uit te nodigen voor het 
bewonersplatform van 17 maart 2011.  

 
 
 
 



5) Taakafspraken 
 Elke eerste vergadering van het jaar van het bewonersplatform wordt de 

nieuwsbrief van het bewonersplatform van Abele samengesteld over het voorbije 
jaar.  
De nieuwbrief wordt een verslag van de activiteiten van het voorbijgaand jaar.  
De nieuwbrief wordt 2-talig opgemaakt en mede verspreid via de gemeente 
Boeschepe.  
Pascal en Patrick organiseren de opmaak van de nieuwsbrief. Afhankelijk van de 
uit te schrijven onderwerpen zal bijkomende medewerking van andere leden 
afgesproken worden.  

 
 Kathy nodigt de burgemeester uit voor een toelichting over de kerk op 17 maart 

2011 
 Marc Verdonck neemt contact op met Linda (schooldirectrice) en Nelis 

(hoofdleider Chiro) om te polsen inhoeverre zij willen meewerken aan het 
jeugdjaarthema van het bewonersplatform.  

 Kathy neemt contact op met schepen Loes Vandromme om om te polsen 
inhoeverre zij wil meewerken aan het jeugdjaarthema van het bewonersplatform.  

  
 

 
6) Volgende vergadering - Datum & uur 

 
Donderdag 10 maart 2011 – 20u00 – OC d’Hoge Schole –  

vergadering bewonersplatform 
 
Donderdag 17 maart 2011 -  20u00  - OCd’Hoge Schole – 

openbewonersvergadering met een 
toelichting over de kostprijsraming voor de 
renovatie van de kerk door Burgemeester 
Dejaegher 

 


