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Aanwezig:  

Rik Alleweireldt, Patrice Bakeroot, Bert Bonduelle, Toon Bouve, Marnick Careye, Jan Daschot, Paul 

D’hondt, Eli Daschot, Martine Debels, Johan Decaesteker, Jef Delalleau, Mieke Depourq, Gilbert Dever, 

Maria Devos, Luc Gryson, Robin Gryson, Tony Haezebrouck, Paul Hespeel, Henri Lefever, Kris Notebaert, 

Guido Ollevier, Christiane Parret, Ludo Rappelet, Michel Russe,  Mia Ryon, Rik Sergier, Walter Storme, 

Nadine Thoré, Patrick Vanacker, Robertine Vanacker,  Sofie Vanacker, Stijn Vanacker, Alain 

Vandendriessche, Karine Vanpé, Gerard Veyer, Freddy Wyffels. 

Verontschuldigd: Martin Hardeman. 

 

1. Vragen van het bewonersplatform Watou 10 maart 2014 – antwoorden schepencollege 
1.1. Er wordt vastgesteld dat beide houten hekken van het kerkhof (kant beek) moeten hersteld worden. 

Uitvoerende technische dienst: De houten hekken worden hersteld tegen uiterlijk eind oktober 
2014. 

1.2. Dringende schoonmaak rond verkeersdrempel Douvieweg. 
De uitvoerende technische dienst stond in voor de schoonmaak op 14.08.2014. 

1.3. De kasseien tussen het wegdek en het fietspad langs de Trappistenweg zijn hier en daar echt 
gevaarlijk verzakt. Kunnen de slechtste plaatsen hersteld worden?  
De uitvoerende technische dienst zoekt naar een duurzame oplossing die in de loop van 2015 zal 

worden uitgevoerd. 

1.4. Bij gebrek aan een algemeen reglement op het Brennepark lijkt iedereen maar zijn zin te doen, of 
worden er ad hoc beslissingen genomen. Het zou dus wenselijk zijn om een dergelijk reglement op 
te maken en kenbaar te maken. 
Integrale veiligheid +Uitvoerende Technische dienst: Op korte termijn wordt de algemene 
politieverordening van Poperinge geëvalueerd. Op dit ogenblik is er een apart hoofdstuk en dus 
ook aparte reglementering voor het stadspark. Dit zal open getrokken worden naar alle 
openbare groene parken, alsook het Brennepark in Watou. Wat het onderhoud betreft, bevestigt 
de technische dienst de eerder gemelde beheerswerken: Maaien park en paden : min. 6x per jaar. 
Onderhoud perkjes : 2x per jaar, maaien taluds waterbufferbekken: 2x per jaar, delven 
waterbufferbekken volgens noodwendigheid. Er werd door de technische dienst al een 
hondenzakjesdispenser geplaatst. 

1.5. Serge Coudron, uitbater van Cortewyle vraagt of er langs de Callestraat, tussen Driekoningen en de 
Douvieweg enkele uitwijkstroken en zitbanken en afvalbakken langs het smouthoekpad en het 
Warandepad kunnen geplaatst worden? 
Uitvoerende technische dienst: De uitwijkstroken zijn al aangelegd maar nog niet geasfalteerd. 
Wat betreft de zitbanken wordt gevraagd aan de dienst toerisme of er wel voldoende vraag naar 
is. Er wordt geopteerd geen vuilnisbakken bij te plaatsen, omdat dit naar ophaling toe 
organisatorisch onhaalbaar is. 

1.6. Voorstel voor de plaatsing van vijf borden ‘charmante dorpen’: Douvieweg, Trappistenweg, 
Steenvoordestraat, Moenaardestraat en Houtkerkestraat (waar mogelijk bovenaan het rasterbord). 
Dienst Toerisme: Het voorstel werd overgemaakt aan de dienst Toerisme. De plaatsing is 
voorzien in het najaar. 

2. Voorstelling nieuwe verkaveling door Bjorn Denecker van WVI 
Eerste woonzone voorzien met 32 kavels 
Tweede zone met 18 kavels, op te starten indien genoeg belangstelling 
Hoofdverbinding via nieuwe weg net voorbij Oude Provenstraat nr 28. 
Verbindingen, alleen voor fietsers en voetgangers, langs de Moenaardestraat en via de brug naar 
het Brennepark. 
Speelzone voorzien tegen de beek aan overzijde van het park. 
Er is geen wettelijke verplichting meer om plaats voor te behouden voor sociale woningen. 
De loten zijn 400 à 600m2, prijs 130 à145€/m2  
Iedereen kan zich inschrijven zonder koopverplichtingen 
Uit een reeks voorgestelde straatnamen werd de naam ‘Gebroeders Faesstraat’ weerhouden. 
(3 gebroeders Faes sneuvelden in WOI, ze woonden op een hoeve in de Oude Provenstraat) 
Paul D’hondt opteert voor de Mézièresstraat en zal daartoe een initiatief nemen. Meer info:  
ftp://poperinge:pop315@ftp.wvi.be/Planning/poperinge/06004_PRE_20141006_bewonersplatform.pdf  

ftp://poperinge:pop315@ftp.wvi.be/Planning/poperinge/06004_PRE_20141006_bewonersplatform.pdf
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3. Stadspatrimonium te Watou/uiteenzetting door burgemeester Christof Dejaegher en schepen 

Loes Vandromme. 
Overzicht: 

1. Vroegere Rijksbasisschool, omgebouwd tot O.C. de Bollaard, alleen voor verenigingen. 
Huisvesting van bibliotheek, kunstacademie, IBO Hopsakee, de schuttersvereniging, lokale 
socio-culturele verenigingen.  
Nadelen: vertoond betonrot, niet gebouwd in functie van huidige bestemming, nauwelijks 
bergruimte. 
Voordelen : binnenruimte, parking, groene zone 

2. Vroegere gemeentehuis, sinds fusie geen zinvolle herbestemming. Uitzondering 
Kunstenfestival en depot erfgoedvereniging ‘Onzen Heertje’. Niet aangepast aan huidige 
noden. 

3. Voormalige brandweerkazerne, zonder functie. 
 

Voorstel van de vergadering van het bp van 10 maart 2014 was en blijft: 
“Op de Bollaard op termijn een nieuw hoofdgebouw optrekken, functioneel, zonder luxe en de 
parochiezaal verder financieel ondersteunen. De site gemeentehuis-arsenaal verkopen of een 
andere functie geven (unaniem goedgekeurd)”. 
 
Het stadsbestuur denkt nu ook mee in de richting van vervanging door nieuwbouw van het 
hoofdgebouw (KSA blijft in zijn huidige locatie) op de Bollaard, in functie van socio-culturele 
leven en vaste gebruikers. Als gevolg daarvan zullen het gemeentehuis en brandweerarsenaal 
verkocht worden. (Guido maakt zich sterk dat dit voor het kunstenfestival niet onoverkomelijk zal 
zijn). In het meerjarenplan is er 600.000€ ingeschreven, gespreid over vier jaren. Inkomsten 
kunnen komen van de verkoop van het gemeentehuis-arsenaal en van subsidies van Leader of 
Platteland Plus (max. 150.000€) 
Vanuit het stadsbestuur zal een bevraging komen van de verenigingen om de behoeften te kunnen 
bepalen. Er zal in de streek uitgekeken worden naar goede voorbeelden van bestaande O.C. 
(Freddy stelt het O.C. van Elverdinge voor). Eenmaal de verbouwingen opgestart (niet verwacht 
vóór 2016) kan er uitgeweken worden naar de Parochiezaal en de Plokker (op voorstel van Luc 
Gryson). 

 
4. Nieuwe begraafplaats 

Op het einde van de kapelaanstraat, voorbij het ‘Huis van de Dichter’. De aankoopprocedure van 

het terrein loopt nog. Als ontwerper werd landschapsarchitect Andy Malengier aangesproken. Op 

zijn website staat een eerste (voorlopig) ontwerp. Na het advies van Onroerend Erfgoed zal een 

definitief plan voorgelegd worden. 
 http://www.andymalengier.be/projecten/begraafplaatsen-herdenkingsplaatsen/nieuwe-begraafplaats-watou 

ter info: ook het geplande bushokje op het Watouplein moet voldoen aan de voorwaarden van 

Onroerend Erfgoed. Het stadsbestuur zou daartoe beroep doen op WINVORM, een initiatief van 

de provincie dat lokale besturen helpt bij het inrichten van openbare ruimtes. 
http://www.west-vlaanderen.be/overwvl/beleid_bestuur/winvorm2/Paginas/default.aspx 

 

5. Inhuldiging centrumpunt in het Brennepark 
De centrumpunten worden momenteel in alle deelgemeenten geplaatst en afgewerkt. In Watou 

staat het bij de toegangspoort van het Brennepark. Het stadsbestuur vraagt aan de bp om een 

inhuldigingsmoment te (helpen) organiseren ten laatste tegen februari 2015. Er is een budget 

voorzien van 750€. Voorlopig stellen we voor om dit op zondag 15 februari 2015 te organiseren 

rond 10u15, een officieel gedeelte rond 10u30, gevolgd door een receptie in de parochiezaal tot 

13u. Wie suggesties heeft (bv. voor een klein optreden?)mag mailen op onderstaande adressen. 

6. Varia 
6.1. De meeste variapunten houden nog maar eens verband met het verkeer, wat er op wijst dat er 

dringend iets moet gebeuren in de dorpskom.  

http://www.andymalengier.be/projecten/begraafplaatsen-herdenkingsplaatsen/nieuwe-begraafplaats-watou
http://www.west-vlaanderen.be/overwvl/beleid_bestuur/winvorm2/Paginas/default.aspx
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De bewoners van de Oude Provenstraat stellen vast dat hun straat steeds meer gebruikt wordt 

als sluipweg voor verkeer dat van de Noordkant naar Poperinge moet en niet wil omrijden langs 

de Schutterswijk. Bewoners van de Kleine Markt vragen opnieuw een herziening van de 

gewijzigde circulatie op en rond het plein daterend van 2011. Tijdens de kermis werd 

vastgesteld dat het verkeer een echt gevaar is op het Watouplein; er wordt gevraagd of er 

tijdelijke signalisatie mogelijk is tijdens de kermis of andere manifestaties? 

De burgemeester antwoord dat al die problemen aan bod zullen komen in het mobiliteitsplan. 

Een plan waarin alle verkeersproblemen van het centrum behandeld zullen worden. (zie vraag 

hieronder) 

6.2. Afrekening gidsbeurten kunstenfestival. 
48 deelnemers betaalden 7€ =  336€ 
Gidsbeurt: 85€   -85€  
Inkom: 5€ pp                 -240€ 
Drank:                 -139,6€ 
Bijgelegd uit kas bp  128,4€ 
 

6.3. Er werd beloofd om de zebrastrepen te schilderen deze zomer…? 

6.4. Het betonnen baanvak op de brug van de Moenaardestraat werd onlangs heraangelegd, zodat de 

omwonenden geen last meer hebben van de verzonken putdeksels. 

 
 

Voor de volgende vergadering wordt er gewacht op een initiatief van het stadsbestuur, we 
houden u op de hoogte.  

Wenst u een punt op de agenda te plaatsen? Mail naar bpwatou@poperinge.be 

Verslag Jan Daschot 

 

 

 

Vragen aan het stadsbestuur (t.a.v. Alexander) 

Er wordt vastgesteld dat beide houten hekken van het kerkhof (kant beek) moeten hersteld worden. 

Kan er onderzocht worden waarom er bij de verkeersdrempel in de Douvieweg zich regelmatig vuil 

ophoopt (aarde en bladeren) zo kan de steeds terugkerende schoonmaak misschien vermeden worden. 

Wanneer worden de zebrastrepen herschilderd? Was beloofd deze zomer. 

Wij willen nogmaals aandringen bij het stadsbestuur om spoed te zetten achter studies en enquêtes. 
Kan de mobiliteitsambtenaar nu al een stand van zaken geven voor de vergadering? 
Ter info: uit het verslag van 30 september 2013: 
“In het vorig verslag werd gesproken van een mobiliteitsplan eind 2013, begin 2014? 
Antwoord Mobiliteit: Zowel in de uitwerkings- als beleidsplanfase van het herzieningstraject van het 
mobiliteitsplan zal teruggekoppeld worden naar het bewonersplatform Watou betreffende de 
verkeerscirculatie en verkeersveiligheid rond Watouplein. Er zal hierbij ruimte zijn voor opmerkingen of 
suggesties van het bewonersplatform die vervolgens zullen worden voorgelegd aan de Gemeentelijke 
Begeleidingscommissie.” 

mailto:bpwatou@poperinge.be

