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Aanwezig:  

Patrice Bakeroot,, Bert Bonduelle, Toon Bouve, Cherly Breyne, Marnick Careye, Cécile Camerlynck, Nadine 

Caron, Jan Daschot, Martine De Bels, Johan Decaestecker, Mia Decaesteker, Hubert Declercq, Diane 

Defever, Michel Defevere, Zeger De Ganck, Brunhild Degrendel, Filip Dejaegher, Agnes Delbaere, Ben 

Desmyter (schepen), Gilbert Dever, Antoine Doise, Guido Doolaeghe, Stijn Dujardin, Paula Flauw, Patrick 

Goudeseune, Viviane Goussey, Luc Gryson, Pascal Gryson, Robin Gryson, Thomas Haezebrouck, Cecile 

Lebbe, Magda Lefever, Marc Mavaut, Kris Notebaert, Christiane Parret, Michel Russe, Ryon Mia, Barbara 

Sedeyn, Nadine Thoré, Giovanni Tommeleyn, Patrick Vanacker, Paulette Vanacker, Sofie Vanacker, Stijn 

Vanacker, Jan Vandendriessche, Stefanie Vandewalle (HWN), Loes Vandromme (schepen), Gerard Veyer, 

Jacqueline Vuylsteker, Patrick Vuylsteker, Tine Wyffels 

Verontschuldigd: 

Serge Coudron, Guido Ollevier, Robertine Vanacker  

 

1. Vragen Bp 2016 /Antwoord 
 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 van de impact op het plein.  

Antwoord Mobiliteit: De stedelijke mobiliteitsdienst bezorgde het bewonersplatform reeds een aantal 3D-

beelden van de luifel. Ondertussen werden de 3D-beelden van de nieuwe inrichting van het plein 

opgevraagd bij architectenbureau URA en bezorgd aan het bewonersplatform. 

Opmerking: wij ontvingen idd. plannen, voor- en zijaanzichten van de luifel. De 3d-beelden waren enkel van 

de luifelconstructie op zich. Bij de eerste plannen van 20 februari 2016 kregen we een 3-D simulatie van de 

constructie op het huidige Watouplein (zie hieronder). Wij vroegen een soortgelijk beeld op basis van de 

nieuwe plannen! 

  

 Verbouwing site Douviehuis; zal de bushalte behouden blijven in de Douvieweg? 
Hier is voorlopig nog geen duidelijkheid over. De noodzakelijkheid van het verplaatsen van deze bushalte 

zal worden overwogen wanneer een aanvraag voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige 

vergunning wordt ingediend voor dit bouwproject. 

Opmerking: de vergunning is intussen verleend, vraag is of het bushokje wel nodig is, aangezien het 

hoofdzakelijk om een afstapplaats gaat, een bordje aan de gevel zou in principe volstaan. 
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 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?) 

Antwoord Techniek: Het beeld werd ondertussen door de technische dienst gereinigd. De bomen worden 

aangepakt samen met de vergroening van het kerkhof. 

Opmerking: alle gevraagde werken werden uitgevoerd. 

 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. 

Antwoord Politie: De mobiliteitsambtenaar plaatst in eerste instantie het ‘preventief wagentje’, zodat 

sensibilisering gebeurt (maar ook tellingen en analyse van tijdstippen). Nadien gaat de politie gerichte 

controles uitoefenen. De tonnagebeperking en het eenrichtingsverkeer zullen geregeld worden 

meegenomen in de verkeerscontroles. 

Opmerking: wat zijn de vaststellingen? 

 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. 

Antwoord techniek en Mobiliteit: Deze opdracht werd ondertussen gegund. De wegmarkeringen worden 

voorzien van zodra het weer dit toelaat. De aanpassing van de signalisatie in de Douvieweg zal in 

februari/maart ter advies worden voorgelegd aan de stuurgroep van de stedelijke mobiliteitsraad.  

Aansluitend kregen we een brief van Mobiliteit, gedateerd 10 maart 2017. “Er werd beslist om een zone 

30 in te voeren op de vermelde parking en langs de beide invalswegen (tussen Douvieweg en parking). 

Daarnaast is er reeds een voetgangersoversteekplaats aanwezig, meer bepaald bij de invalsweg ter hoogte 

van het Plokkersheem” 

Opmerking: er wordt voorgesteld om eenrichtingsverkeer in te richten in beide smalle verbindingsstraatjes. 

Eventueel kan er gewacht worden tot de derde verbinding aangelegd wordt tussen het rond punt en het 

Brouwershof om een definitief circulatieplan uit te werken. 

 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 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! 

Antwoord Mobiliteit: Deze vraag zal eveneens in februari/maart 2017 ter advies worden voorgelegd aan 

de stuurgroep van de stedelijke mobiliteitsraad. Na bespreking van het advies door het college van 

burgemeester en schepenen zal het bewonersplatform een beslissingsbrief ontvangen. 

Aansluitend kregen we een brief van Mobiliteit gedateerd 10 maart 2017: “Er werd beslist een vaste zone 

30 in te voeren in de dorpskern van Watou, meer bepaald in de Kapelaanstraat, Vijfhoekstraat, 

Kasteelstraat, Watouplein, Kerkhofstraat, Kleine Markt, Moenaardestraat (van het kruispunt met de Kleine 
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Markt tot het kruispunt met het Watouplein), en de Steenvoordestraat (tussen het kruispunt met de 

Kasteelstraat en het kruispunt met het Watouplein). Er zullen echter geen infrastructurele aanpassingen 

gebeuren, aangezien het huidige wegprofiel in deze straten reeds aansluit bij een dergelijk 

snelheidsregime.” 

Opmerking: vraag om uitbreiding zone 30, zie varia, punt 1. 

 Er staat sinds kort een verkeersbord ‘parking’ in de Douvieweg nabij het Brennepark. Veel 
chauffeurs veronderstellen echter dat het gaat om de vier parkeervakken voor de sociale 
woningen en rijden niet verder naar de eigenlijke parking. We stellen dus voor om, naar analogie 
met de nieuwe borden in het stadscentrum, een bord te plaatsen met vermelding ‘parking 
Brennepark’, en het aantal beschikbare plaatsen. 
 

Antwoord Mobiliteit: Dit bord werd besteld en zal normaal gezien in de eerste helft van 2017 worden 

geplaatst door de stedelijke technische dienst, bij de inrit naar de parking tegenover het Plokkersheem. 

Het aantal parkeerplaatsen zal echter niet worden vermeld, naar analogie met de parkeerroute in het 

stadscentrum van Poperinge. 

2. Aanpassing Kasteelstraat en Vijfhoekstraat 
 
Op maandag 13 maart ll. werden de bewoners van de Kasteelstraat en de Vijfhoekstraat uitgenodigd op 
een bijzondere vergadering in de Parochiezaal over de aanpassingen aan hun straten. Er werden twee 
scenario’s voorgelegd. In het eerste wordt de bestaande toestand gewoon vernieuwd (voetpaden en 
rijbaan), rekening houdend met de wettelijke voorschriften zoals parkeerverbod waar de rijbaan minder 
dan 3 m breed is. In het tweede voorstel wordt er geopteerd om aan de Oostelijke zijde van de 
Vijfhoekstraat één lange parkeerzone te maken. In beide opties worden er wel twee extra parkeervakken 
aangelegd op de hoek bij de elektriciteitscabine. 
De bewoners kozen voor de eerste optie, een woonerf zonder voetpaden werd niet in overweging 
genomen. De werken zijn voorzien na de zomer, nadien worden er verkeersborden voor éénrichting en 
plaatselijk verkeer geplaatst. 

 
3. Bollaard-Parochiezaal + werken+glascontainer 

 
De tijdelijke overgang van de Bollaard naar de Parochiezaal verloopt voor de verenigingen blijkbaar 
zonder problemen. Schepen Loes meldt nog dat er een eerste werfvergadering heeft plaatsgevonden; 
momenteel worden alle leidingen losgekoppeld, de eigenlijke sloop is voorzien in de komende maand. De 
glascontainer zou vanaf dan kunnen verplaatst worden naar de kant van de KSA. 

 
4. Bezwaar Watouplein 

 
Ondergetekende diende op 10 februari ll. bezwaar in tegen de plannen voor het Watouplein. Aangezien 

het niet meer mogelijk was om dit in een vergadering te bespreken heb ik dit in eigen naam gedaan. Naast 

enkele opmerkingen over de inrichting in het algemeen ging mijn bezwaar vnl. over de twee 

kunstmonumentjes. “Het Clausmonument wordt verplaatst naar de uiterste perceelgrens, op de N-W-

hoek van het Watouplein voor het Hommelhof. Op die manier kan het monument nooit tot zijn recht 

komen; bezichtiging kan alleen vanop de straat, aan de andere zijde staan de auto’s met de bumper tegen 

het monument. Met die opstelling is de kans op beschadiging door het verkeer zeer reëel. 

Maar het ergste is nog dat de originele opstelling, een artistieke creatie van Roger Raveel uit 1993, niet 

gerespecteerd wordt: de drie elementen worden gewoon op een rijtje geplaatst. Het lijkt me sterk dat de 

erfgenamen van Raveel hiermee akkoord zouden gaan? Op die manier is de kans groot dat we nog eens de 

nationale pers halen.” “De mozaïek uit 1988 ligt half onder de luifel, eveneens op een hoek, zodat ook hier 

beschadiging mogelijk is en bezichtiging enkel mogelijk vanop de straat. De ruimte onder de luifel is 

bedoeld als ontmoetingsruimte, met picknickplaats, fietsenberging en bushalte. Is het dan raadzaam om 
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het mozaïek in die loopruimte te plaatsen? Er zal over gelopen en  gefietst worden en zo zijn doel missen. 

Het is bovendien een broos kunstwerk dat reeds tweemaal een grondige restauratie heeft ondergaan. 

Voorstel: de mozaïek verplaatsen naar de Kerkhofstraat, in het groen, iets voorbij de pastorie.” 

Schepen Ben Desmyter liet weten dat opdracht zal gegeven worden aan URA om het Clausmonument zoals 

het nu bestaat te integreren in de plannen en om de plaatsing van de mozaïek te herbekijken.  

 

5. Kunstenfestival, toelichting door schepen Loes Vandromme +rondleidingen 
 
Na het wegvallen van de subsidies van de minister van cultuur werd er gedurende zes maanden druk 
onderhandeld om het Kunstenfestival Watou te redden. Pas op 6 maart werd de oplossing voorgesteld in 
een persbericht. De provincie brengt voor de laatste maal 225.000€ in, het stadsbestuur Poperinge 
verhoogt haar bijdrage van 95.000€ naar 125.000€ per jaar. Tenslotte draagt minister Gatz eenmalig 
135.000€ bij; de crowdfunding blijft voorlopig steken op 24.000€. Dit betekent dus dat het festival nog 
zeker drie edities kan doorgaan, daarna hangt alles af van het ministerie van cultuur. 
“allenigheid en ondraaglijke eenzaamheid” is het thema voor dit jaar, van 4 juli tot 2 september 
We zullen zo spoedig mogelijk proberen om opnieuw twee gidsbeurten vast te leggen voor de 
Watounaars. Meer info volgt. 

 
6. Varia 

 
 Het zwaar verkeer dat het dorp binnenkomt in de Douvieweg slaat het verkeersteken C21 in de 

wind. (C21 = Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa 
hoger is dan op het bord is aangegeven - in dit geval +7,5 ton). 
Met de nieuwe in- en uitgang naar "De Waaier" is dit "moordend"... (zie wat onlangs in de regio 
Brugge gebeurde). Temeer gezien de huidige situatie: de kinderen die zich via de Douvieweg naar 
de parochiezaal moeten verplaatsen voor de turnles. Het ware zelfs heel wenselijk dat er een 
snelheidsbeperking zou gelden van max. 30 km. vanaf het binnenkomen van de dorpskern... ofwel 
een agressieve chicane. Het ware trouwens ook veel veiliger voor de huurders van De Plokker. 
Hopelijk wordt hier heel dringend werk van gemaakt!! 
Er wordt voorgesteld om de Douvieweg, tussen de Plokker en het Watouplein, en de volledige 
Blauwhuisstraat te laten aansluiten op de zone 30.   

 Wanneer is het speelplein voorzien bij het Brennepark?  Zo vlug mogelijk en met nuttige 
speeltuigen. Glijbaan, schommel, klimrek, kabelbaan, wip, ..misschien met een tekenwedstrijd aan 
verbonden voor de kinderen met hun mening......Ze hebben leuke denkpistes waar wij soms niet 

aan denken. Zowel aan plezier als budget. 🙂 
Schepen Ben stelt dat er elk jaar budget is om ergens een speelpleintje aan te leggen maar vraagt 

hier om de evolutie van de wijk in aanbouw wat af te wachten. Het doortrekken van een voorlopig 

wandelpad tussen de brug van het Brennepark en de gebr. Faesstraat kan daarentegen wel al 

uitgevoerd worden. 

 In de bocht net voor Sint-Jan-ter-Biezen wordt de open voeg tussen de betonplaten steeds breder. 
Vraag aan de aannemer om dit zo vlug mogelijk te verhelpen. 
 

 Onlangs werd vastgesteld dat de inzet van de nieuwe veegmachine in de dorpskern weinig 
efficiënt is. Hier en daar een strookje vegen tussen geparkeerde auto’s kan niet de bedoeling zijn.  
De vergadering stelt voor om die niet in te zetten voor de bewoonde huizen, aangezien we de goot 
toch zelf moeten schoonhouden. Blijven dus de onbewoonde zones zoals de kerkomtrek, Watouplein, 
Kleine Markt en Bollaard. Het zou tevens zeer nuttig zijn om op die dag een parkeerverbod te 
voorzien op die plaatsen. Bijkomende aandachtspunten zijn de stroken van het fietspad naar 
Poperinge waar veel bomen staan (Douvieweg 46-52 en de Poperingseweg-’t Hoge). Vooral in het 
najaar en in de winter kunnen die plaatsen spekglad zijn! 

 Op de hoek van de Kasteelstraat en de Vijfhoekstraat wordt de vuilnisbak volgepropt door 
onbekenden, wanneer die vol is wordt het huisvuil er gewoon bij geplaatst. Mogelijk kan er een 
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ander type vuilnisbak geplaatst worden met een kleinere opening, camerabewaking kan 
misschien ook? 

 Er wordt opgemerkt dat de metalen zitbank bij de beek aan het doorroesten is. 
 Het voetpad ter hoogte van de Douvieweg 19-21 ligt er al een tijdje zeer slecht bij; vraag om dit zo 

spoedig mogelijk te herstellen.  
 Het Bewonersplatform Watou bestaat dit jaar 10 jaar. Coördinator Patrice en secretaris Jan willen 

best nog wat verder hun opdracht uitvoeren, maar wie kandidaat is voor één van beide functies 
mag zich steeds melden! 
 

7. De Plokker door Stijn  

Het jeugdheem startte in 2013 met 3796 overnachtingen, gevolgd door 2014 met 6910, 2015 met 

8918 en 2016 met 8289. Allerlei groepen komen langs: jeugdgroepen, leiding, oud-leiding, 

muziekkorpsen, leefgroepen van instellingen, familiegroepen en vrienden, gregoriaanse koren 

enz…Hier geen bos- of zeeklassen, maar focus op technieken en ambachten: o.a. Made in Inox, 

Offway, Biezenhoeve…er kan echter nog geen exacte startdatum gekleefd worden op de bouw van 

“de Belle”.  

Bij problemen van welke aard ook, aarzel niet om contact op te nemen met Stijn 
info@plokkersheem.be - +32 493 55 78 46  

Meer info op: http://plokkersheem.weebly.com/ 

Dank voor de warme ontvangst door Stijn, Pascal en Luc 

 

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

a) Een 3-D simulatie van de constructie op het huidige Watouplein vragen aan URA. (zie punt 1) 
b) bushalte in de Douvieweg?(punt 1/3) 
c) Wat zijn de vaststellingen van die tellingen, metingen en acties? (punt 1) 
d) Glascontainer verplaatsen naar KSA-lokaal na sloop Bollaard (punt 3) 
e) Vraag om de definitieve plannen van bushalte en Watouplein op een volgende vergadering 

voor te leggen, zie ook vraag a) 
f) Uitbreiding zone 30 met Douvieweg van de Plokkersheem tot Watouplein en de volledige 

Blauwhuisstraat (varia punt 1) 
g) Een voorlopig pad maken van de brug in het Brennepark naar de Gebr. Faesstraat (varia punt 

2) 
h) De voeg herstellen in de betonbaan bij de Kapelle (varia punt3) 
i) Vraag om de veegwerken aan te kondigen + aandachtspunten (varia punt 4) 
j) Aandacht voor sluikstorten op de hoek Kasteelstraat (varia punt 5) 
k) Metalen zitbank bij de kerkhofbeek nazien (varia punt 6) 
l) Slechte staat van voetpad Douvieweg aanpakken (varia punt 7) 

 
Volgende vergadering zal later bepaald worden 

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

Verslag Jan Daschot 
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