
Woensdag  23 maart 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:  

Marleen Baelde, Patrice Bakeroot, Nadine Behaeghel, Bert Bonduelle, Luc Bonduelle, Peter Borteel, Toon 

Bouve, Matthias Breyne (cubeco), Serge Coudron, Stefaan Couttenye, Eli Daschot, Jan Daschot, Martine De 

Bels, Johan Decaesteker, Anna Decrock, Diane Defever, Jef Delalleau, Mieke Depourcq, Joan Dever, Antoine 

Doise, Stijn Dujardin, Robin Gryson, Ben Haemerlynck (stadsambtenaar), Thomas Haezebrouck, Tony 

Haezebrouck, Cecile Lebbe, Magda Lefever, Rosa Louwage, Patrick Masson, Jan Moeyaert (vzw Kunst), Kris 

Notebaert (schepen), Guido Ollevier, Christiane Parret, Michel Russe, Rita Russe, Mia Ryon, Barbara 

Sedeyn, Jan Senesael, Rik Sergier, Lily Soenen (vzw Kunst), Nadine Thoré, Patrick Vanacker, Paulette 

Vanacker, Robertine Vanacker, Stijn Vanacker, Karel Vandewynckel (architect), Loes Vandromme 

(schepen), Karine Vanpé, Gerard Veyer, Jacqueline Vuylsteker, Annemie Wullen, Freddy Wyffels 

Verontschuldigd: 

Jan Vandendriessche, Luc Lignel  

 

1. Vragen Bp 27-01-2016 /Antwoorden van het schepencollege van 21-03-2016 
 

 Wat zullen de tarieven zijn van het nieuwe zwembad voor de Poperingenaars, schoolkinderen, 
groepen, recreatief en baantjestrekkers? 

Antwoord Sportdienst: De tarieven zijn nog niet officieel vastgelegd en dien goedgekeurd te worden in de 

raad van Bestuur AGB de Kouter, uiterlijk 30 mei 2016. Van zodra de tarieven vastliggen wordt dit 

gecommuniceerd. 

 Vraag om voorstelling gebruik AED-toestel en opleidingen. 
Antwoord Integrale Veiligheid: Er wordt voor de vergadering van het bewonersplatform van juni een 

toelichting van de AED en het project Poperinge Hartveilig voorzien. Aan het Bp wordt gevraagd tijdig de 

datum van de bijeenkomst door te spelen aan de dienst Integrale Veiligheid. 

 

2. Theaterwandeling Watou (9 t.e.m. 16 september) 
 

Cubeco Matthias Breyne geeft kort een stavaza. Wim Chielens heeft momenteel reeds vier van de acht 

scènes geschreven onder de werktitel ‘De dichter van Watou’. Er wordt nog gewerkt aan de toezeggingen 

van alle locaties. Regisseur Gilbert Vandamme zal op 13 april om 20u de scènes toelichten aan de spelers 

in de Ghybe. Christine en Lena zoeken toneelspelers en figuranten in Watou, Freddy stelt drie ploegen 

samen: een ploeg catering, een ploeg parking en een ploeg begeleiders/locatieverantwoordelijken. Wie 

zich in die periode volledig of gedeeltelijk kan vrijmaken om een handje toe te steken mag zich opgeven bij 

Freddy (freddy.wyffels@telenet.be) of bij Jan (jan.daschot@telenet.be).  Er zijn vergoedingen voorzien 

voor de meewerkende verenigingen, niet individueel! Medewerkers zullen uitgenodigd worden op een 

generale repetitie of een avant-première; alle Watounaars krijgen reductie op de inkomprijs.    

3. Poperinge Games  
 

Iedereen in het centrum heeft intussen een flyer ontvangen van de ‘Poperinge Games’. De groep ‘Bolwerk’ 

organiseert dit evenement op vraag van de provincie en het stadsbestuur om op die manier de sociale 

cohesie te versterken. Alle dorpskernen en de stadskern zorgen voor een ploeg die hun kleuren zullen 

verdedigen op zaterdag 8 oktober 2016. Vanaf mei zullen er een viertal uitdagingen gelanceerd worden 

waar zoveel mogelijk bewoners kunnen aan deelnemen. Wie wil kan zich tot 7 mei vrijblijvend inschrijven 

via www.poperingegames.be of 0495-78 35 99 en bij Joan Dever, die alvast bereid is om die ploeg te 

helpen trekken: joan.dever@telenet.be 057 /36.05.42. Op 7 mei worden alle kandidaten en 

belangstellenden uitgenodigd op de Grote Markt te Poperinge voor een infobijeenkomst. 
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4. Voorstelling nieuwe begraafplaats door Ben Haemerlynck 
 

Landschapsarchitect Andy Malengier uit Wervik is de laureaat van de ontwerpwedstrijd voor de nieuwe 
begraafplaats. In al zijn projecten tracht hij, met respect voor het landschap en de lokale tradities, een 
sober en strak ontwerp op te maken. Op het einde van de Kapelaanstraat wordt een afscheidsplaats 
voorzien met stenen banken en kasseibestrating. Van daar wordt een diagonale as gevormd door een 
strooiweide en een dreef die overgaat in het landschap voorbij het monumentje van de dichter Eddie Van 
Vliet.  Langs beide zijden van die as is er plaats voorzien voor ondergrondse en bovengrondse columbaria 
en voor klassieke grafkelders. De ganse begraafplaats wordt afgeschermd met hagen en beplant met eiken 
en wilgen zodat een serene rustplaats ontstaat. Langs de bestaande bomenrij blijft een doorgang vrij voor 
dienst- en landbouwvoertuigen. 
Indien alle procedures vlot verlopen zou er eind dit jaar kunnen gestart worden met de aanleg en zou de 
begraafplaats in gebruik worden genomen voorjaar 2017. 
Op de vraag of er geen overdekte afscheidszone komt blijkt dat die niet voorzien werd omdat er daarmee 
moeilijkheden verwacht worden met Onroerend Erfgoed en dit niet past in de visie van de ontwerper. 
Tevens is de kerk dichtbij zodat bij slecht weer een deel van de ceremonie daar kan doorgaan. 
 

 
5. Toekomst Kunstenfestival, toelichting door intendant Jan Moeyaert 

 
V.z.w. Kunst, de organisatie achter het Kunstenfestival Watou heeft nog een erkenning van het ministerie 

van Cultuur tot eind 2016. De commissie beeldende kunst beoordeelde de vzw dubbel negatief: op zakelijk 

vlak beschikt de vzw over te weinig kapitaal, op artistiek vlak trekt ‘Watou’ weliswaar veel bezoekers 

maar biedt het te weinig artistieke kwaliteit. Er werden 136 negatieve adviezen gegeven, waarvan 46 

definitief. 90 organisaties krijgen een tweede kans op erkenning voor vijf jaar tegen eind april. Alle lokale 

politiekers, van alle gezindten,  werden aangesproken om te lobbyen bij minister van cultuur Sven Gatz. 

De dorpsgemeenschap sluit zich via het bewonersplatform aan bij de motie van het stadsbestuur die op 4 

april werd aangenomen in de gemeenteraad (zie bijlage). Indien er geen erkenning komt doet de vzw de 

boeken dicht, wat meteen ook het einde van het Kunstenfestival zou betekenen.  

Deze zomer wordt er in elk geval een nieuwe editie georganiseerd onder het thema ‘over de kracht van 

mededogen’ meer info op: http://www.kunstenfestivalwatou.be/index.php 

6. Nieuwe Bollaard 
 

Architect Karel Vandewynckel uit Poperinge werd aangesteld om de nieuwe Bollaard te ontwerpen. De 

eerste plannen worden door hem aan het bp. voorgesteld met de uitdrukkelijke vermelding dat deze 

plannen niet definitief zijn en er feedback verwacht wordt door de gebruikers. 

Het nieuwe hoofdgebouw wordt ongeveer 300m2 groter dan het huidige en zal dichter bij het KSA-

gebouw en de straat staan. Op die manier zal de groene zone aan de linkerkant kunnen benut worden als 

afgesloten buitenspeelzone voor de kinderopvang IBo-Hopsakee. Er blijven nog 11 parkeerplaatsen op het 

terrein, een speelplein, een voetbalveld en twee petanquebanen. Er wijzigt niets aan de schietpers. de 

inrichting van de buitenruimte en de uiterlijke aanpassing van het KSA-gebouw worden later afzonderlijk 

bekeken en zitten niet in het budget van 995.000€. 

Binnen in het gebouw krijgen de bibliotheek en de IBO hun eigen exclusieve lokalen. De kunstklas krijgt 

een tweede functie als vergaderlokaal. De grote zaal is noordelijk gericht en ruimer en hoger dan de 

huidige ‘grote’ en ‘kleine’ zaal samen. Verder zijn er verschillende bergingen, een grote leskeuken en een 

sanitair blok. 
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Uit de eerste reacties uit de vergadering blijkt het volgende: 

Mogelijke akoestische problemen als gevolg van de betonnen muren kunnen verminderd worden door bv. 

de muren te bekleden en de plafonds te perforeren en op te vullen met isolatie. Alles hangt af van de 

financiële mogelijkheden. 

De wetgeving legt minimale eisen op i.v.m. het plaatsen van zonnepanelen, er kan echter meer gedaan 

worden indien de gemeenteraad het toelaat. 

Douches en kelder worden niet voorzien 

Koelcel wordt niet voorzien, de keuken (met frigo’s) kan beter aansluiten bij de zaal. 

Voorkeur gaat naar een mobiel kookeiland, zodat de leskeuken flexibeler kan ingericht worden. 

Berging kan beter aansluiten bij de zaal met een afzonderlijke ruimte voor de sporttoestellen en 

afsluitbare kasten voor de verenigingen. 

Er wordt besloten om een extra vergadering te beleggen met de verantwoordelijken van de verenigingen 

die vaak de Bollaard gebruiken. (die vergadering ging door op donderdag 31 maart, zie afzonderlijk 

verslag onderaan. 

Er komt een initiatief vanuit het stadsbestuur om tijdelijke lokalen te vinden tijdens de sloop- en 

bouwperiode. De verenigingen zullen door Matthias gecontacteerd worden. 

 

7. Varia 
 

Schepen Kris Notebaert geeft nog mee dat dit kalenderjaar de Steenvoordestraat (volledige vernieuwing) 
en de Warandestraat (toplaag) worden aangepakt.  
De plannen voor de ‘vergroening’ van het oude kerkhof worden aangepast: de hoofdwegen blijven 
verhard, de rest wordt heraangelegd in gras. Het blijft evenwel nog wachten op het advies van Onroerend 
Erfgoed.  
De haag tussen de Watouseweg en het fietspad aan ’t Hooge zal worden hersteld door Timo Tuin (de 
dader is gekend).  
Het Brennepark zal verder onderhouden worden door de stadsdiensten. De speelzones zullen vaker 
onderhouden worden dan de meer ruigere natuurzones. De wandelweg zal heraangelegd worden met 
dolomiet zodat het beter begaanbaar wordt. 
Tijdens de opruimdag  op ….. werd vastgesteld dat de grachten langs de Houtkerkestraat opvallend meer 
vervuild waren. Kan daar door het stadsbestuur iets aan gedaan worden via politiecontroles? 
Enkele aanwezigen stellen zich vragen bij de plaatsing van het terras van ‘het huis tussen dag en morgen’ 
op het voetpad. Iemand had de vraag ook gesteld aan de burgemeester en uit zijn antwoord blijkt dat de 
constructie wel degelijk vergund is.  
 

Geachte heer, 
 
Wat uitgevoerd is, is het tweede voorstel dat voorgelegd werd. Op plan (een schets eigenlijk) is zoiets 
natuurlijk heel erg moeilijk in te schatten. Maar dat voorstel leek aanvaardbaarder, ook in 
vergelijking met een gelijkaardige terrasconstructie ernaast van een andere horecazaak. Gezien de 
toekomstplannen met het plein en het verkeer erop en errond, gezien alle bekende terrassen over het 
ganse plein hoe dan ook de passage bemoeilijken en ik moeilijk één veel strenger kan aanpakken dan 
de andere, leek het mij op basis van de schets aanvaardbaar.  
 
De dienst lokale economie won ook het advies in van de dienst integrale veiligheid, die wees op de 
zeer brede straatbreedte en op het geschrankt parkeren aan die kant van het plein, wat de 
voetgangers ook gebruik doet maken van de weg zelf. Overdreven verkeersrisico's zijn er daar niet. 
 
Een terras is normaal gezien een losse, wegneembare constructie. Dat is op zich geen ingreep in of 
aan het erfgoed. We kregen hierop tot nu toe nog nooit één opmerking vanuit Onroerend Erfgoed, 
zelfs al stonden er voorheen al minstens twee gelijkaardige constructies. Dit is moeilijker te 
vergelijken met wat wij zullen doen, wat permanente en overdekte constructies zijn over de volledige 
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breedte van de parking. 
 
Dit blijven onvermijdelijk evenwichtsoefeningen. 
 
Hoogachtend, 
Christof Dejaegher 
 

Reacties: Er wordt verwezen naar de toekomstplannen, maar de vraag blijft of er in de huidige 
verkeerssituatie wel voldoende gedacht is aan de veiligheid van de voetgangers? 
 
Wanneer worden er wegwijzers geplaatst naar de parking bij het Brennepark, nu nog te weinig gekend bij 
de bezoekers…..en de Watounaars? 
 
 
 

 

 

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

Varia:  

Tijdens de opruimdag  op 19 maart werd vastgesteld dat de grachten langs de Houtkerkestraat opvallend 
meer vervuild waren. Kan daar door het stadsbestuur iets aan gedaan worden via politiecontroles? 
 
Wanneer worden er wegwijzers geplaatst naar de parking bij het Brennepark? 

Zie verslag extra vergadering nieuwe Bollaard: 

Graag zo spoedig mogelijk een nieuwe vergadering met de verenigingen i.v.m. de nieuwe Bollaard 

 
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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Verslag van de extra vergadering i.v.m. de nieuwe Bollaard op 31 maart 2016 

Aanwezig: Bert Bonduelle (Sint-Maartenscomité), Jan Daschot (bewonersplatform-Festival v.h. 

Gregoriaans), Michel Defevere (OKRA), Jef Delalleau (Landelijke Gilde-KVLV), Patrick Goudeseune 

(verbroederingscomité), Albert Leys (schutters), Luc Lignel (pingpongclub), Michel Russe (OKRA), Mia 

Ryon (Femma), Nadine Thoré (persoonlijk), Patrick Vanacker (OKRA-Parochiezaal), Jan Vandendriessche 

(basisschool de Waaier), Fernand Vuylsteker (schutters), Jacqueline Vuylsteker (OKRA), Freddy Wyffels 

(OKRA) 

Verontschuldigd: Katrien Vanhoudt (speelpleinwerking) 

Afwezig: Feestcomité, KSA, Toneel Watou-Westhoek 

 

Op deze vergadering werden de plannen van de oude en de nieuwe Bollaard vergeleken. Iedereen is 

tevreden dat het nieuwe gebouw 300m2 (of 1/3) groter wordt en dat het stadsbestuur voldoende inspraak 

geeft aan de dorpsgemeenschap via het bewonersplatform. De verenigingen kunnen zich vinden in de 

algemene opvattingen van het gebouw dat, mits enkele aanpassingen, in ruime mate zal voldoen aan hun 

wensen.  Alle onderstaande opmerkingen werden onderschreven door alle aanwezigen. 

 

Opmerkingen over de indeling van het gebouw: 

 

 Berging en keuken laten aansluiten bij de polyvalente zaal en als gevolg daarvan inkom, sanitair 
en bergruimte schutters verplaatsen. Één zijde van de keuken kan op die manier ook ingericht en 
gebruikt worden als afsluitbare bar (met voldoende frigo’s onder de bar - koelcel vervalt). 

 Grote berging voor zowel turntoestellen als voor pingpongtafels, podiumelementen en eventuele 
reserve van tafels en stoelen. 

 Het kookeiland lijkt zeer groot, een kleiner mobiel eiland zou praktischer zijn zowel voor 
kooklessen als voor de Festivalkeuken. 

 Één wand voorzien van afsluitbare kasten (KVLV-LG-Femma)  
 Polyvalente zaal opdeelbaar maken in de breedte: 1/3 deel aansluitend bij de bar waar tafels en 

stoelen kunnen blijven staan (bv. kaarting van de OKRA) en 2/3 voor sportactiviteiten (pingpong 
en schoolturnen) 

 Berging bij lokaal academie lijkt groot; er zijn twijfels of de academie het lokaal in goede orde zal 
achterlaten voor bv. een vergadering van het bewonersplatform? Voorstel: de berging uitbreiden 
en omvormen tot vergaderlokaal ten koste van het academielokaal. 

 Inkom: buitendeuren mogen in buitenmuur, insprong is overbodig. Ontvangst en vestiaire niet 
nodig, wel voldoende kapstokken voorzien en een muur voor affiches en aankondigingen. 

 De toevoer en de drie bergingen bij de keuken worden vervangen door twee afzonderlijke 
bergingen (OKRA en schutters) met rechtstreekse toegang tot de keuken. 

 Kan de optie bestudeerd worden om de centrale gang tussen de inkom en de zaal te verplaatsen 
naar de rechterbuitenkant zodat er extra binnenruimte vrijkomt? 
 

Algemene opmerkingen: 

 De lokalen zouden snel en efficiënt moeten kunnen verwarmd worden (vloerverwarming met 
eventueel aanvullende verwarming- eventueel van op afstand?)  

 Akoestische isolatie in de polyvalente zaal voorzien?  
 Alle deuropeningen aanpassen voor rolstoelgebruikers 
 De weinige parkeerplaatsen op het terrein voorbehouden voor mindervaliden   
 Oprijden voor leveringen is toegelaten; kan er ook gedraaid worden met de wagen achteraan het 

gebouw? 
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 Voor het meubilair wordt er geopteerd voor plooitafels en vaste stapelstoelen. 
 Voldoende afvoerputjes voorzien voor de kuisploegen. 
 De schutters vragen nog toelating voor het plaatsen van een ‘tentje’ dicht bij de schietpers. 

   

 

verslag: Jan Daschot 
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