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Aanwezig:  

Marleen Baelde, Patrice Bakeroot, Nadine Behaeghel, Bert Bonduelle Jasper Bonduelle, Toon Bouve, 

Marnick Careye, Bruno Chocquet, Jan Daschot, Martine De Bels, Johan Decaestecker, Diane Defever, Michel 

Defevere, Zeger De Ganck, Christof Dejaegher (burgemeester), Carmen Delalleau, Jef Delalleau, Mieke 

Depourcq, Gilbert Dever, Stijn Dujardin, Paula Flauw, Kenny Geuens (mobiliteitsambtenaar), Patrick 

Goudeseune, Robin Gryson, Ben Haemerlynck (hoofd technische dienst), Thomas Haezebrouck, Tony 

Haezebrouck, Paul Hespeel, Cecile Lebbe, Pieter Marchand (schepen), Marc Mavaut, Jan Moeyaert (vzw 

Kunst), Christiane Parret, Ludo Rappelet, Chris Pietersen, Leny Pietersen, Michel Russe, Ryon Mia, Rik 

Sergier, Lily Soenen (vzw Kunst), Yvette Soubry, Peter Stuijk, Nadine Thoré, Patrick Vanacker, Paulette 

Vanacker, Sofie Vanacker, Arthur Vandenameele, Bruno Vandenameele, Karin Vanpé, Hilde Vandaele, 

Claudine Vandendriessche, Jan Vandendriessche, Karel Vandewynckel (architect), Luc Vandewynckel 

(architect), Gerard Veyer, Annemie Wullen, Freddy Wyffels. 

Verontschuldigd: 

Serge Coudron, Stefaan Delporte, Pascal Gryson, Guido Ollevier, Barbara Sedeyn, Benedicte Verrue  

 

1. Vragen Bp 21-06-2016 /Antwoord 
a) Wat zijn de plichten van de burger i.v.m. de netheid van het voetpad, straatgoot, 

eventuele parkeerstroken e.d.? Zijn er boetes voorzien bij gebrek aan onderhoud?   
Antwoord burgemeester: de bestaande regeling uit de jaren 1970 blijft geldig. De 
bewoners zijn nog steeds verplicht om hun voetpad, goot en eventuele parkeerstrook net 
te houden. De Vlaamse regels die het gebruik van herbiciden in de openbare ruimte 
verbieden, gelden ook voor de bewoners! Er zijn GAS-boetes voorzien voor bewoners die 
weigeren om zich aan deze voorschriften te houden. 

b) Wordt er aanvullende verwarming voorzien in de nieuwe Bollaard indien er gekozen 
wordt voor vloerverwarming? 
Antwoord architect Karel Vandewynckel: zie punt 4 

 
2. Inrichting bushalte Watouplein 

Het architectenbureau URA stelde eerder dit jaar de bouw van een schuilhuisje voor, samen met 
een herinrichting van het Watouplein (zie punt 2 van het verslag van 27 januari 2016). Aan dit 
voorstel worden enkele wijzigingen aangebracht. De oorspronkelijke luifelconstructie wordt 
beschouwd als ‘te stedelijk’ en wordt vervangen door een betonnen luifel op slechts twee 
steunpunten. Aan de oostkant wordt aan dit steunpunt een volledig gesloten windscherm 
geplaatst voor de bus gebruikers (zie bijlage). Er zijn een achttal parkeerplaatsen minder op het 
Watouplein, wegens de uitgewerkte circulatie en de vier grotere parkeerplaatsen voor 
mindervaliden. De kasseien, het monument voor de gesneuvelden en de waterput blijven 
onaangeroerd. Naast een picknickplaats, zitbanken en een fietsenstalling komt er tevens een 
oplaadpunt voor elektrische fietsen. De voorstelling was achteraf gezien voor velen niet erg 
duidelijk. We willen aan het kantoor URA vragen om een 3d-presentatie te bezorgen van het 
Watouplein met de nieuwe constructie zodat we een duidelijker beeld krijgen vanuit 
verschillende zichtpunten.  
De uitvoering is voorzien voor 2017, rekening houdend met de nog te volgen procedure en de 
eventuele zomerevenementen.  
Opmerking J.D.: naar het schijnt baseert het agentschap Onroerend Goed zich op postkaarten om 
slechts een beperkt aantal bomen te planten op het Watouplein. Op die postkaarten zijn idd. 
weinig bomen te zien. De reden daarvoor vinden we in de notulen van de gemeenteraad: “Op 9 
november 1898 besluit de gemeenteraad van Watou met algemeenheid van stemmen het volgende: 
1. De marktplaats zal gekalchied worden. 2. De thans staande oude en jonge lindebomen zullen 
geveld en verkocht worden. 3. Er zullen een andere soort van jonge boomen (castagne of zooiets) 
geplaatst worden.”  
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3. Verbouwing site Douviehuis 
Architect Luc Vandewynckel stelt de plannen van de ‘Douviehuissite’ voor. Dit privé-initiatief wil 
de bestaande (verkrotte) gebouwen omvormen tot woongelegenheden, aangevuld met een 
meergezinswoning en vier individuele woongelegenheden (nieuwbouw). Alle oude gebouwen van 
de voormalige brouwerij/boerderij Labey liggen in de zone ‘beschermd dorpsgezicht’ en moeten 
dus gerestaureerd worden om de goedkeuring te krijgen van het Agentschap Onroerend Erfgoed. 
De voorgevel en zijgevel van het Douviehuis blijven dus bewaard, inclusief de topgevel met het 
schilderij van Raveel. De nieuwbouw wordt opgetrokken tussen de Douvieweg en de basisschool 
langs de nieuwe verbindingsweg naar de parking bij het Brennepark. Elke wooneenheid beschikt 
over een garage en een tuin (of een woonerf in het oude gedeelte). Het geheel zou zorgen voor 
een gevarieerd woonaanbod voor jong en oud. Indien de nodige vergunningen verworven zijn zou 
eventueel volgend jaar al gestart worden met de restauratie van de oudste gebouwen. 
Opmerking: zal de bushalte behouden blijven? 
 

4. Nieuwe Bollaard stavaza 
De nieuwe Bollaard wordt eind november ter goedkeuring voorgelegd in de gemeenteraad, 
daarna volgt de bouwaanvraag, de procedure bij de Vlaamse overheid en de gunning van de 
werken, zodat de afbraak kan starten tegen eind maart 2017. De voorziene vloerverwarming, die 
idd. traag verwarmt, blijft maar wordt aangevuld met klassieke radiatoren om piekmomenten te 
kunnen opvangen. Op 5 oktober was er een vergadering met de verenigingen i.v.m. de inrichting 
van de leskeuken van de Bollaard. De resultaten werden aan Karel Vandewynckel bezorgd via 
Matthias en worden momenteel verwerkt in de definitieve plannen. 
Burgemeester Dejaegher voegt er nog aan toe dat er een subsidie werd aangevraagd van 
150.000€ bij LEADER (Europees subsidieprogramma voor projecten die de leefbaarheid op het 
platteland bevorderen- ondertussen verworven). Voor de verenigingen die tot eind 2018 niet 
kunnen beschikken over hun lokalen zullen de Parochiezaal kunnen huren aan hetzelfde tarief als 
de Bollaard, de Parochiezaal wordt voor het prijsverschil gecompenseerd door het stadsbestuur. 
 

5. Toekomst Kunstenfestival, toelichting door intendant Jan Moeyaert 
 
Vanaf 1 januari 2018 mag de provincie geen steun meer verlenen aan cultuur, sport en welzijn. 
Het budget voor die bevoegdheden verhuist naar de Vlaamse minister van cultuur. Na het negatief 
advies van de commissie beeldende kunst daagde vzw. Kunst de Vlaamse regering voor de Raad 
van State. De uitspraak, die eind dit jaar verwacht wordt, zal de Vlaamse regering onder druk 
zetten: iedereen zal subsidie krijgen of niemand. In elk geval zou ‘Watou’ opnieuw beoordeeld 
worden door dezelfde commissie, het lijkt dus zeer onwaarschijnlijk dat die straks een ander 
advies zou geven. De vzw mikt in elk geval op een hoogstaand project op lange termijn, indien er 
slechts geld vrijkomt voor één jaar eindigt de organisatie van het Kunstenfestival. Jan verwacht 
een duidelijke reactie van een minister tegen eind dit jaar. De crowdfunding gaat in elk geval 

door, de teller staat op 45% (15 oktober) alle info op: http://www.kunstenfestivalwatou.be/ 
 

6. Poperinge Games 
 
Dank aan gezin Joan en Silvie Dever en ploegmaten van de KSA, feestcomité en Landelijke Gilde 
om onze dorpskleuren te verdedigen: Gilbert Dever, Jozef Delalleau, Peter Borteel, Katrien 
Mahieu, Joyce Dever, Jennifer Dever, Jason Dever, Annelies Vanspeybrouck, Laurence Deschilder, 
Arned Mulkay, Robin Lemoyne, Camille Boudry, Lien Vandebussche, Eli en Lowiek Notebaert. Ze 
eindigden op 8 oktober op een gedeelde derde plaats met Sint-Jan-ter-Biezen. Het is nog niet 
zeker of er een tweede editie komt volgend jaar. 
 

7. Gidsbeurten 
 
Ook dit jaar kon het bewonersplatform twee gidsbeurten aanbieden aan de Watounaars, dankzij 
de steun van de vzw Kunst die zowel de tickets als de gidsbeurten aan halve prijs aanbiedt. Op 20 
juli waren er jammer genoeg slechts 14 deelnemers, op 4 augustus 24 en moesten we een achttal 
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mensen teleurstellen (de gidsbeurten zijn in principe beperkt tot 20 personen). De ontvangsten 
bedroegen 288€, de uitgaven 342€. Het bewonersplatform paste 54€ bij (huidige kasttoestand 
bp. bedraagt 522€).  
 

8. Theaterwandelingen ‘de dichter van Watou’ 
 
De wandelingen waren een groot succes dankzij de inzet van 55 toneelspelers van diverse 
gezelschappen en 56 vrijwillige medewerkers die 211 prestaties invulden. We beleefden vijf 
schitterende zomeravonden, één koele en één totaal uitgeregende avond. Het publiek genoot van 
de ludieke kijk op ons dorp en maakte kennis met minder gekende hoekjes. Het stadsbestuur stelt 
2500€ ter beschikking aan de medewerkers, die niet persoonlijk vergoed worden maar wel voor 
een vereniging naar keuze. (zie bijlage) Bovendien worden ze uitgenodigd op een dankfeest in de 
Parochiezaal op vrijdag 16 december 2016. 
 

9. Varia 
 

a) Robertine Vanacker vraagt of het H. Hartbeeld  kan gereinigd worden, bv. met een 
hogedrukreiniger? De vraag is ook of de bomen achter het beeld niet stilaan te groot 
worden en misschien beter vervangen kunnen worden? Eventueel samen te regelen met 
de vergroening van het kerkhof of de aanpassingen op het Watouplein? 

b) In de Douvieweg wordt de beperking tot 7,5 ton en de eenrichtingsweg nog steeds 
onvoldoende gerespecteerd. Een bewoner van de wijk Wittenhuizen in de 
Steenvoordestraat is zeer tevreden met de vernieuwing van de straat, maar moet tevens 
vaststellen dat er nu weer harder gereden wordt in de zone 50. Vraag aan de wijkagent 
om deze zaken te willen opvolgen. 

c) In de Warandestraat loopt de vernieuwing van het wegdek niet zo vlot als verwacht. De 
burgemeester legt uit: de fundering van de straat blijkt veel smaller te zijn dan gedacht 
zodat er bijkomende grondwerken nodig zijn. Aangezien de aannemer Maes geen 
grondwerken doet wordt dit uitbesteed aan Timotuin met vertraging als gevolg. 

d) Op vraag van het bp Abele werd een gezamenlijke mail opgemaakt i.v.m. het fietspad 
Watou-Abele (augustus 2016). “Aan burgemeester en schepencollege, nu de aanleg van 
het fietspad Sint-Jan-ter-Biezen – Watou tot ieders tevredenheid goed opschiet, willen de 
bewonersplatforms van Abele en Watou samen aandacht vragen voor het fietspad tussen 
onze dorpen. We beseffen zeer goed dat een nieuw fietspad er niet (direct) zal komen, 
maar een grondig onderhoud (borstelen en het overgroeiend gras verwijderen) en 
herstel van de grootste verzakkingen zou veel problemen kunnen vermijden. Alhoewel 
het fietspad grotendeels buiten de knooppuntenroutes valt, is het voor de bewoners en 
toeristen toch een regelmatig gebruikte verbinding. Beide bewonersplatforms vroegen 
eerder al aandacht voor dit fietspad op hun vergaderingen.”  
Antwoord van schepen Ben Desmyter: binnenkort wordt een nieuwe borstelmachine 
geleverd die een stuk groter is dan de huidige Hako (is intussen gebeurd). Het is de 
bedoeling om dit nieuwe toestel vaker in te zetten in de deelgemeenten en zeker voor het 
onderhoud van de fietspaden. Verder zullen we dit najaar een specifieke planning 
opstellen met betrekking tot het onderhoud van de bermen (gras) en de fietspaden. Dit 
alles wordt afgestemd op het toeristisch seizoen en de schoolstart. Ik vraag verder nog na 
om de slechtste stroken beton van de fietspaden in kaart te brengen om te kunnen 
vastleggen wat we er exact mee zullen doen.”  

e) De zebrastrepen voor de school werden niet herschilderd. Moet de signalisatie in de 
Douvieweg niet aangepast worden nu de school daar een tweede toegang heeft?…zone 30 
en zebrapad? Ook voor de bollaard mag het zebrapad herschilderd worden. 

f) In Poperinge werd onlangs een zone 30 gecreëerd in het centrum met als voornaamste 
argumenten het verbeteren van de verkeersveiligheid, met name voor voetgangers en 
fietsers, minder lawaai, uitlaatgassen en fijn stof door autoverkeer, het creëren van een 
aangenamere woon- en leefomgeving, argumenten die opgaan voor elke gemeente. Wil 
het stadsbestuur overwegen om bv in de zone beschermd dorpsgezicht te laten 

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


Dinsdag  18 oktober 2016 [VERSLAG VERGADERING BEWONERSPLATFORM WATOU] 

 

4 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/ 

 
4 

samenvallen met een zone 30? Dit zou enkel een aanpassing vragen tussen de beek in de 
Moenaardestraat en de Kasteelstraat, de aansluitende straten zijn door hun aard de facto 
al een zone 30. Een andere mogelijkheid is een herinrichting van de Moenaardestraat 
zoals de Sint-Bertinusstraat met vernauwingen en ‘Berlijnse kussens’. Er wordt daar nu 
effectief veel trager gereden! 

 
 

 

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

a) We willen aan het kantoor URA vragen om een 3d-presentatie te bezorgen van het 
Watouplein met de nieuwe constructie zodat we een duidelijker beeld krijgen vanuit 
verschillende zichtpunten. (punt 2) 

b) Zal de bushalte behouden blijven in de Douvieweg?(punt 3) 
c) Kan het H. Hartbeeld op het Watouplein gereinigd worden? (varia punt a.) 
d) Opvolging gevraagd door wijkagent (varia punt b.) 
e) Signalisatie school, zebrapaden (varia punt e.) 
f) Vertraging verkeer centrum (varia punt f.) 

 
 
 

Volgende vergadering zal later bepaald worden (januari of februari 2017) 

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

Verslag Jan Daschot 
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