
Woensdag  27 januari 2016 [VERSLAG VERGADERING BEWONERSPLATFORM WATOU] 

 

1 Bewonersplatform Watou| contact: 
Voorzitter Patrice Bakeroot, Blauwhuisstraat 12, 057-33 86 92, patrice.bakeroot@telenet.be 
Secretaris Jan Daschot, Moenaardestraat 10, 057- 38 81 96, jan.daschot@telenet.be 
Info over Watou: www.watou.com of het Watounoartje: http://hommelknopjes.skynetblogs.be/ 

 
1 

Aanwezig:  

Patrice Bakeroot, Nadine Behaeghel, Jasper Bonduelle, Toon Bouve, Serge Coudron, Jan Daschot, Zeger De 

Ganck, Johan Decaesteker, Jan Decorte (archeoloog Archeo7), Anna Decrock, Diane Defever, Benoit 

Deheegher, Jef Delalleau, Patrick Dutoo, Robin Gryson, Kenny Geuens (mobiliteitsambtenaar), Thomas 

Haezebrouck, Tony Haezebrouck, Yves Malisse (kantoor URA), Pieter Marchand (schepen), Kris Notebaert 

(schepen), Guido Ollevier, Christiane Parret, Ludo Rappelet, Michel Russe, Mariette Samyn, Barbara 

Sedeyn, Rik Sergier, Luc Sticker, Nadine Thoré, Patrick Vanacker, Paulette Vanacker, Sofie Vanacker, 

Robertine Vanacker, Stijn Vanacker, Jan Vandendriessche, Loes Vandromme (schepen), Karine Vanpé, 

Gerard Veyer, Freddy Wyffels 

Verontschuldigd: 

Stijn Dujardin, Cecile Lebbe, Rosa Louwage, Mia Ryon, Bert Bonduelle 

 

1. Vragen Bp 19-10-2015 /Antwoorden van het schepencollege 18-01-2016 
 Zo snel mogelijk een datum vastleggen voor een verkennend bezoek aan andere 

ontmoetingscentra in de omgeving. 
Antwoord Cultuur: Met de verantwoordelijken van de verenigingen en het bewonersplatform heeft een 

verkennend bezoek plaats gevonden op 5 januari 2016. 

 Overleg en afspraken over de organisatie van de theaterwandeling 2016. 
Antwoord Cultuur: Normaal gezien volgt een eerste samenkomst met geïnteresseerde verenigingen 

midden februari, maar eerst moet Wim Chielens een eerste versie van het scenario af hebben. Meer info 

volgt binnenkort via mail. 

 Kan er een aangepast onderhoud komen in het Brennepark? 
Antwoord Uitvoerende Technische Dienst: Het dringende onderhoudswerk ter hoogte van de haag werd 
uitgevoerd op 24 december 2015. Er wordt nog verder nagegaan in hoeverre het beheer van het 
Brennepark kan worden uitgevoerd door sociale tewerkstelling vanaf 2016. 

 Graag een verslag van de archeologische opgravingen in de verkaveling ‘Gebroeders Faesstraat’? 
Antwoord Archeo7: De voorlopige resultaten van het archeologisch onderzoek werden overgemaakt aan 

het bewonersplatform. Jan Decorte, de archeoloog van Archeo7, komt de resultaten toelichten tijdens de 

vergadering van 27 januari. 

 Hoever staat het met de aanleg en verkoop van de loten bouwgrond in de Gebroeders Faesstraat. 
Antwoord Openbare Werken: De aanleg is of zal heel binnenkort starten. De nutsmaatschappijen moeten 

dan nog alle nutsleidingen aanleggen. Vermoedelijk zal dat dit alles tot circa eind 2016 duren. De verkoop 

kan dan pas starten. 

 Graag de resultaten van het woningonderzoek in Watou? 
Antwoord Habito: Gelet op het kleine aantal respondenten in de deelgemeenten kunnen geen 

representatieve resultaten/tendensen worden opgesplitst per deelgemeente. Enkel de totale resultaten 

zijn representatief en kunnen worden toegelicht aan het bewonersplatform. Desgewenst kan Habito de 

resultaten toelichten tijdens één van de volgende vergaderingen. 

 Zal de Plokker kunnen uitbreiden en wordt er van het BP nog een advies verwacht? 
Antwoord Ruimtelijke Planning: De aanleiding tot een gedeeltelijke wijziging van het RUP dorpskern 

Watou is de omzetting van het woonreservegebied (dat paalt aan de nieuwe verkaveling langs de Oude 

Provenstraat) naar woongebied. Binnen dezelfde procedure worden nog een aantal knelpunten 

meegenomen zoals: 

 De herbestemming van het Douviehuis (was ook voorzien voor gemeenschapsvoorzieningen maar 
daar wordt nu van afgestapt) naar enkel en alleen de bestemming ‘centrumzone’. 

 Bijkomende ontsluiting nieuwe parking/school naar de Douvieweg. Dit situeert zich tussen het 
braakliggend terrein achter het Douviehuis en de woning in de Douvieweg. Hierbij wordt ook nog 
gezocht naar ruimte voor extra parking. 
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 Omzetten van een deel bouwvrij agrarisch gebied met medegebruik voor waterbeheersingswerken 
naar parkzone. 

 De functie ‘verblijfsgerelateerde functies’ als hoofdbestemming toelaten binnen het volledige 
plangebied. Dit laatste maakt het mogelijk om bv. vakantiewoningen in te richten in het dorp. Op 
vandaag zijn vakantiewoningen in Watou niet vergunbaar. 

‘De Plokker’ wordt dus niet uitgebreid. Er werd wel een aanvraag ingediend om een bestaande woning die 
paalt aan De Plokker te verbouwen voor vakantielogies. Dit is tot op vandaag niet vergunbaar, net zoals in 
de rest van het dorp (zie puntje hiervoor). 
 

2. Voorstelling herinrichting Watouplein 
Schepen Pieter Marchand schetst nog kort de lopende procedure met Winvorm (waar onroerend erfgoed 

meteen mee aan tafel zit) en geeft dan het woord aan de heer Yves Malisse van het architectenkantoor 

URA. Zie bijlage concept schuilhuisje Watou (pdf) 

Samenvatting van de presentatie: Het Watouplein is een mooi, karaktervol plein, toeristisch aantrekkelijk. 

Als gevolg van de kunstzomers zijn er in de loop der jaren elementen aan toegevoegd (Clausmonument, 

mozaïek). Daarnaast zijn er ook ongeplande zaken toegevoegd zoals losse fietsrekken. Het plein is 

hoofdzakelijk gebruikt als parking zonder veel eenheid of structuur waar men kan op- en afrijden waar 

men wil. Het doel is om het plein kwaliteitsvoller, overzichtelijker, meer open en minder vol te maken. Bij 

de opmaak van het ontwerp is er vertrokken vanuit een leeg marktplein, met uitzondering van het 

monument voor de gesneuvelden (opm.: het beeld zou een kwartslag gedraaid worden in overleg met 

Onroerend Erfgoed). Er blijven evenveel parkeervakken als vandaag maar dan N-Z georiënteerd i.p.v. O-W. 

Er wordt enkel nog ingereden vanaf de Noordzijde (voor het H.Hartbeeld). De oostelijke en westelijke 

zijden worden afgeboord met een groene zone, eventueel ook bruikbaar voor terrassen van de 

omliggende horeca. Aan de zuidzijde komt er een luifelconstructie die het Festivalhuis met de bushalte 

aan het Oud Gemeentehuis verbindt. Die luifel is volledig transparant en kan dienen als bushalte, 

fietsenberging, rust- en picknick ruimte. Naast de luifel is er ruimte voorzien voor straatbolling. De straten 

aan de Zuidzijde en de Westzijde kunnen eventueel afgesloten worden voor bepaalde evenementen. 

Vragen en opmerkingen van het publiek: 

Vraag om de windschermen onder de luifel laag genoeg te ontwerpen om zo wind en regen voor de 

busreizigers tegen te houden.  

De getekende parkeerplaatsen rond het Watouplein zijn niet bindend en vallen buiten dit ontwerp.  

Toeristische bussen zullen in de omliggende straten moeten parkeren, niet meer op of rond het 

Watouplein. 

Oplaadpunten voor elektrische fietsen zijn een mogelijkheid. 

Men is bereid om vier parkeervakken te schrappen om zo vlotter te circuleren op het plein. 

Nabij het monumentje zit er een grote waterput, nuttig voor de brandweer: het is niet de bedoeling om die 

weg te nemen. 

De kasseien worden niet vervangen, eventueel wel gevoegd 

In elk geval is er de eerstkomende jaren geen budget voor de uitvoering van dit plan. Er wordt voorgesteld 

om bij een latere heraanleg ook snelheid remmende maatregelen te nemen op de as Moenaardestraat-

Steenvoordestraat. 

Iedereen hoopt dat de voorgestelde infrastructuur snel zal kunnen gerealiseerd worden in het belang van 

het dorp en in het bijzonder de busgebruikers die reeds lang een schuilplaats moeten ontberen in het 

centrum van Watou. 

 

 

mailto:jan.daschot@telenet.be
http://www.watou.com/
http://hommelknopjes.skynetblogs.be/


Woensdag  27 januari 2016 [VERSLAG VERGADERING BEWONERSPLATFORM WATOU] 

 

3 Bewonersplatform Watou| contact: 
Voorzitter Patrice Bakeroot, Blauwhuisstraat 12, 057-33 86 92, patrice.bakeroot@telenet.be 
Secretaris Jan Daschot, Moenaardestraat 10, 057- 38 81 96, jan.daschot@telenet.be 
Info over Watou: www.watou.com of het Watounoartje: http://hommelknopjes.skynetblogs.be/ 

 
3 

3. Nieuwbouw de Bollaard  
 

Op 5 januari 2015 bezochten een tiental Watounaars, schepen Loes Vandromme en cubeco Matthias 

Breyne een viertal O.C.’s in de omgeving. Matthias maakte een samenvatting die op donderdag 21 januari 

werd besproken met volgende verenigingen: OKRA, Femma, KVLV, Landelijke Gilde, Feestcomité, KSA, 

Basisschool de Waaier, Ouderraad Basisschool Watou, Internationaal Festival van het Gregoriaans, 

Schuttersvereniging St. Sebastiaan, Toneel Watou-Westhoek, Sint-Maartenscomité Watou, TTC de Kikker, 

Verbroederingscomité Watou-Mézières, KSA, Speelpleinwerking en Bewonersplatform. Zie bijlage 

bollaard2 (pdf) 

O.C. Elverdinge: 
Voordelen:  
Polyvalente grote zaal met veel glas en zonwering, ook geschikt voor turn- en sportactiviteiten 
Afzonderlijke kleinere zalen met berging 
Aansluitend buitenruimte met petanquebaan 
Nadelen: 
Berging op verdieping 
Geen berging aansluitend op de grote zaal 
Keuken niet geschikt als leskeuken 
Geen koelcel 
Zaal niet opdeelbaar 
O.C. Merkem 
Voordelen: 
Mobiele kookeenheid zeer geschikt voor leskeuken 
Nadelen: 
Het esthetische heeft de overhand op het praktische (deuren sluiten niet!) 
Te weinig (berg)ruimte 
Als geheel mooi, maar niet wat we in Watou zoeken 
O.C. Esen 
Voordelen: 
Verschillende bergruimtes aansluitend op de zaal 
Aansluitende buitenruimte met petanquebaan 
Bar kan afzonderlijk of met de zaal gebruikt worden 
Nadelen: 
Zaal is geconcipieerd als sportzaal = hoog plafond, niet echt gezellig als ontmoetingsruimte 
Minder glas= donkerder, minder sfeer 
O.C. Westvleteren 
Voordelen: ? 
Nadelen: 
Geen berging 
Keuken ongeschikt als leskeuken  
Alle stopcontacten aan één kant 
Zaal niet opdeelbaar 
 
Oude Bollaard: 
Drankfaciliteiten: 
Vrije drankafname 
Groot lokaal: 
Drankkoelkast, gemetselde toog, 147 stoelen, 49 tafels 
Capaciteit:  
Tot 300 personen 
Oppervlakte:  
231,54 m² 
Middelgroot lokaal  
Beschikbaar: 
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Tafels en stoelen 
Capaciteit:  
Tot 100 personen 
Oppervlakte: 
98,01 m² 
Keuken: 
Kookeiland met 2 keramische kookplaten, koelkast, warme luchtoven 
Oppervlakte:  
38,28 m² 
 
Algemene opmerkingen: 

Geen vaste brouwer 

Genoeg berging 

Geen gezamenlijk bestek/borden/tassen/… (elk afzonderlijk) 

Graag vloerverwarming en groen dak 

Goeie looplijnen, en makkelijk naar buiten (BBQ) 

Bar groot genoeg (maar wat is groot genoeg?) 

Mogelijkheid om bar langs twee kanten op te zetten (met frigo’s navulbaar langs beide kanten) 

Nieuwe podiumelementen (lichter?) 

Elektriciteit sterk genoeg 

Verwarming: eventueel iets om snel warmte te genereren naast vloerverwarming? 

Groene oplaadzone (auto-fiets) 

Airco? 

Specifieke opmerkingen: 

De Schutters: container, nu 6m x 3m, graag zelfde ruimte in nieuwe Bollaard, beschutting nodig buiten om 

te kunnen kijken naar de pers terwijl anderen bezig zijn (soort transparant afdak), de ‘kantine’ (bar, …) 

graag dicht bij de pers, standaard barkrukken zou al plaats besparen in berging. 

KVLV en Femma: praktische leskeuken en eigen berging 

Gregoriaans festival: grote keuken, 350-400 eters! 

Pingpongclub: voldoende kunstlicht, berging voor de 8 speeltafels, tijdens sloop verhuizen naar O.C. 

Proven? 

Mezières: toog/bar groot genoeg, berging: per vereniging een kast 

Toneel: voldoende hoogte, hoge toegangsdeur (voor decor/… makkelijk naar binnen te loodsen), ruimte: 

goeie connectie met bar, en ook met buiten. 

KSA: Mobiel podium, opwaarderen van basketveld, buitenomgeving 

School: veiligheid, douches en kleedkamers 

Buitenschoolse opvang: mogelijkheid tot afsluiten langs straatkant (veiligheid), veel bergruimte, 

speelhoek, zandbak, speeltuigen, grasveld 

 

Schepen Loes Vandromme besluit dat de nieuwe Bollaard multifunctioneel, praktisch, duurzaam en 
esthetisch moet zijn, met veel berging, een buitenruimte en parking. De zaal mag ook niet concurrentie 
treden met de Parochiezaal. Er wordt nogmaals bevestigd dat de verkoop van het voormalig gemeentehuis 
geen invloed zal hebben op de uitvoering van de werken. De beoordeling van de zeven ontwerpen zal 
gebeuren tegen eind februari 2016, het resultaat zal in een volgende vergadering van het bp voorgesteld 
worden. Er wordt naar gestreefd om volgend tijdspad te respecteren: 

Bestek aanstelling ontwerper: nov.-dec. 2015 
Gunning ontwerper: febr.-maart 2016 
Participatietraject met alle mogelijke gebruikers en adviesraden/beheersorganen enz.: nov. 2015-
april 2016 
Indiening bouwvergunning: sept. 2016 

mailto:jan.daschot@telenet.be
http://www.watou.com/
http://hommelknopjes.skynetblogs.be/


Woensdag  27 januari 2016 [VERSLAG VERGADERING BEWONERSPLATFORM WATOU] 

 

5 Bewonersplatform Watou| contact: 
Voorzitter Patrice Bakeroot, Blauwhuisstraat 12, 057-33 86 92, patrice.bakeroot@telenet.be 
Secretaris Jan Daschot, Moenaardestraat 10, 057- 38 81 96, jan.daschot@telenet.be 
Info over Watou: www.watou.com of het Watounoartje: http://hommelknopjes.skynetblogs.be/ 

 
5 

Bestek aannemer: sept. 2016 
Indiening Leader dossier: najaar 2016 of voorjaar 2017 
Gunning aannemer: dec. 2016 
Bevel aanvang der werken: jan. 2017 
Effectieve start sloop en bouw: maart 2017 
Duur 1,5 jaar 

 
4. Archeologische opgravingen Gebroeders Faesstraat 

 
Begin november 2014 werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd langs de Oude Provenstraat ter 
voorbereiding van de toekomstige verkaveling. Een dergelijk onderzoek is verplicht volgens de Vlaamse 
regelgeving en zorgt voor een waardering van het eventueel aanwezige archeologisch erfgoed in de 
bodem. Als er waardevol archeologisch erfgoed aanwezig is, volgt dan een archeologische opgraving. Hier 
was dit het geval, waarbij op de volledige oppervlakte van het terrein een opgraving noodzakelijk was 
door de vele archeologische sporen die uit verschillende periodes werden aangetroffen. Lees de volledige 
tekst in de pdf-bijlage en in de ppt-presentatie van archeoloog Jan Decorte. 

 
5. Varia 

 
Tijdens de opendeurdag van het nieuwe zwembad bleek dat een zwembeurt tussen de 8 en 10 € zou 
kosten. Baantjestrekkers zouden iets minder moeten betalen maar hoe zal dit georganiseerd worden? In 
Ieper kost een dagkaart voor een gezin met twee kinderen 8€…  Poperinge zou vier maal duurder zijn? Zal 
er een aangepaste prijs zijn voor Poperingenaars en wat zullen de scholen die op regelmatige basis komen 
zwemmen moeten betalen? 
 
De aangekondigde ‘vergroening’ van ons kerkhof zal uitgevoerd worden na de goedkeuring door 

Onroerend Erfgoed. Los daarvan worden momenteel alle kerkhoven en begraafplaatsen van Poperinge en 

deelgemeenten geïnventariseerd door de dienst Burgerlijke Stand met medewerking van Wouter Moyaert 

van het stadsarchief. Het is de bedoeling dat de resultaten hiervan online zullen geplaatst worden. 

De wijziging van de verkeerscirculatie op en rond de Kleine Markt zou oorspronkelijk opgenomen worden 

in het mobiliteitsplan in het najaar. Op 5 februari kregen we echter volgende mail van schepen Marchand:  

“Het stadsbestuur deelt mee dat de verkeerscirculatie bij de Kleine Markt dit voorjaar (maart of 

april) zal worden aangepast, in navolging van de bespreking hiervan met het bewonersplatform in 

2015. Er zal vervolgens opnieuw kunnen worden ingereden langs het kruispunt met de 

Moenaardestraat. De bewoners van de Kleine Markt zullen hiervan nog per brief worden 

ingelicht.” 

Verleden week werd op vraag van het Bewonersplatform een AED-toestel geplaatst te Watou. Het is te 

vinden rechtover de uitgang van de basisschool de Waaier in de Moenaardestraat. Het Bp zal vragen om zo 

snel mogelijk opleidingen te voorzien zodat het toestel correct kan gebruikt worden 

Volgende vergadering wordt later bepaald 

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

Verslag Jan Daschot 
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Vragen aan het stadsbestuur (t.a.v. Alexander) 

Tarieven voor zwembeurten voor Poperingenaars, schoolkinderen, groepen, recreatief en 

baantjestrekkers? 

Vraag om voorstelling gebruik AED-toestel en opleidingen. 
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