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Aanwezig:  

Patrice Bakeroot, Bert Bonduelle, Rita Bonduelle, Toon Bouve, Cécile Camerlynck, Marnick Careye, Odette 

Ceyfs, Jan Daschot, Martine De Bels, Christof Dejaegher (burgemeester), Mieke Depourq, Guido Doolaeghe, 

Luc Doolaeghe, Stijn Dujardin, Dimitri Durnez (diensthoofd omgeving), Dutoo Patrick (wijkagent), Robin 

Gryson, Thomas Haezebrouck, Haezebrouck Tony, Ben Hamerlinck (beleidscoördinator techniek) Magda 

Lefever, Cindy Lejeune, Patrick Masson, Marc Mavaut, Jan Moeyaert (Kunstenfestival), Guido Ollevier, 

Christiane Parret, Ludo Rappelet, Ryon Mia, Mariëtte Samyn, Barbara Sedeyn, Jan Senesael, Lily Soenen 

(Kunstenfestival), Luc Sticker, Paulette Vanacker, Robertine Vanacker, Claudine Vandendriessche, Stefanie 

Vandewalle (HWN), Suzy Vanhoutte, Gerard Veyer,  

Verontschuldigd: 

Serge Coudron, Jef Delalleau, Hubert Declercq, Cecile Lebbe, Jan Vandendriessche en Bénédicte Verrue  

 

1. Vragen Bp /Antwoord (schepencollege van 29 mei 2017) 
 

 Een 3-D simulatie van de constructie op het huidige Watouplein vragen aan URA: 
Wij ontvingen inderdaad 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. Wij vroegen een soortgelijk beeld op basis van de 

nieuwe plannen! 

Antwoord mobiliteit: Er werd door het stadsbestuur een nieuwe afbeelding opgevraagd bij het 

architectenbureau URA. Zodra dit bestand wordt ontvangen, zal het worden overgemaakt aan het 

bewonersplatform. 
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 Bushalte in de Douvieweg: 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. 
Antwoord mobiliteit: Deze vraag zal ter advies worden voorgelegd aan de stedelijke mobiliteitsraad. De 

volgende vergadering zal doorgaan in juni. Na de bespreking van dit advies door het college van 

burgemeester en schepenen (eind juni) zal het bewonersplatform een beslissingsbrief ontvangen. 

 Controles Douvieweg: Wat zijn de vaststellingen van die tellingen, metingen en acties? 
Antwoord politie: Van 24 november tot en met 7 december 2016 werd een mobiel 

snelheidsinformatiebord geplaatst langs de Steenvoordestraat, ter hoogte van huisnummer 45D. Hierbij 

werden een gemiddelde snelheid van 43 km/u en een V85 (de snelheid die door 85% van de 

automobilisten niet wordt overschreden) van 55 km/u vastgesteld. Er zijn ook snelheidscontroles geweest 

doch zonder extreme bevindingen. Controle van de tonnagebeperkingen en eenrichtingsverkeer gaf geen 

overtredingen. 

Opmerking: Was die telling relevant? Ze werd gehouden op 150 m van een verplichte stop in een straat met veel 

minder verkeer dan de centrumstraten. We stellen voor om na de invoering van de zone 30 een nieuwe telling te 

houden in het centrum tussen de Kasteelstraat en de Kleine Markt. 

 Glascontainer verplaatsen naar KSA-lokaal na sloop Bollaard. 
Antwoord milieu: De glascontainer wordt tijdelijk bij de glasbol aan de Douvieweg geplaatst. Ook voor het 

KSA-lokaal is immers heraanleg voorzien, waardoor de glasbol hier toch hinderlijk zou staan of niet altijd 

goed bereikbaar zal zijn. De verplaatsing is gebeurd op 30/03/2017 

 Vraag om de definitieve plannen van bushalte en Watouplein op een volgende vergadering voor te leggen. 
Antwoord mobiliteit: De plannen voor de luifel en de herinrichting van Watouplein werden reeds 

tweemaal voorgelegd aan het bewonersplatform, meer bepaald op 27 januari en 18 oktober 2016. Sinds 

deze laatste datum zijn geen fundamentele wijzigingen meer aangebracht. Er werd enkel beslist om een 

drietal parkeerplaatsen te schrappen zodat er bij de herinrichting evenveel ruimte wordt voorzien voor het 

Claussilhouet als op vandaag het geval is, ten gevolge van een bezwaarschrift dat werd ingediend tijdens 

het openbaar onderzoek voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning. Een nieuwe 

vergadering hierover biedt bijgevolg weinig meerwaarde. 

Opmerking: het was enkel de bedoeling om de laatste (en hopelijk definitieve) aanpassingen nog eens in een 

plan mee te geven, voor de start van de werken eind dit jaar. 

 Uitbreiding zone 30: Er wordt voorgesteld om de Douvieweg, tussen de Plokker en het Watouplein, en de 
volledige Blauwhuisstraat te laten aansluiten op de zone 30. 
Antwoord mobiliteit: Het schepencollege hechtte in zitting van 8 mei goedkeuring aan het voorstel van 

bewonersplatform om de zone 30 uit te breiden met de Steenvoordestraat (van de Kasteelstraat tot de 

Trappistenweg) en de Winnezelestraat (van de Moenaardestraat tot voorbij OC De Bollaard en de lokalen 

van KSA Watou). 

Opmerking: vraag om de start uitgebreid te communiceren, de zone duidelijk af te bakenen, te sensibiliseren en 

te controleren 

 Speelplein Brennepark: Schepen Ben Desmyter 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. 
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Antwoord techniek: In verband met het voorlopig wandelpad aan het Brennepark wordt contact 

opgenomen met de WVI aangezien de verbinding tussen de Gebr.Faesstraat en het Brennepark nog hun 

eigendom is. De technische dienst probeert met hen nu zo snel mogelijk af te stemmen wat mogelijk is.  De 

insteek is om in eerste instantie een “grasverbinding” te maken. De technische dienst heeft nog niet ter 

plaatse kunnen gaan kijken, maar vermoedt dat het land op dit moment nog gebruikt wordt door 

landbouwers en dat het wandelpad wellicht maar zal kunnen aangelegd worden eens de gewassen weg 

zijn. Dit wordt nog gecheckt. 

Opmerking: de zone voor een voorlopig wandelpad wordt momenteel niet gebruikt voor landbouw. 

 

 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. 
Antwoord openbare werken: Het CBS in zitting van 27 maart 2017 keurde de heraanleg van het betonvlak 
goed. Er werd niet gekozen voor het opvoegen omdat dit een minder duurzame oplossing is. De werken 
werden uitgevoerd eind april. 
 

 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! 
Antwoord techniek: Voor wat betreft het vegen in Watou zullen we het meenemen dat de 

bewonersvergadering vraagt om niet meer te vegen voor de bewoonde huizen, maar dat er focus moet 

liggen op de andere zones (geen bebouwing). De tip van het parkeerverbod is goed, maar we zijn nog niet 

helemaal uit de praktische regeling ervan. Want overal verkeersborden plaatsen is praktisch moeilijk 

realiseerbaar aangezien er toch ettelijke lopende meters (kilometers) per dag geveegd worden. Enerzijds 

werken we in zones en de veegmachine komt toch “relatief” snel terug. Daarom zouden we geen 

verkeersborden kunnen plaatsen en veronderstellen dat bij een terugkeer de niet geveegde stukken ook 

wel eens worden geveegd. Anderzijds kan er ook aan een systeem gedacht worden dat we vragen om op 

een bepaald tijdstip aan de kant van de even nummers geen wagens te parkeren zodat we daar vrij kunnen 

borstelen en enkele dagen later om aan de oneven nummers niet te parkeren. Op die manier moeten er 

geen borden geplaatst worden en kan er wel doorgewerkt worden. Rest dan natuurlijk de communicatie 

hieromtrent. We zijn er nog niet uit, maar eens we eruit zijn willen we er wel openlijk over communiceren 

naar alle bp. Verder voorzien we sowieso 4 borstelmomenten langs de fietspaden. Krokus, begin 

zomervakantie, begin schooljaar en herfstvakantie. Op die manier willen we alle fietspaden van groot 

Poperinge “vrij” hebben.  

 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 ander type vuilnisbak 
geplaatst worden met een kleinere opening, camerabewaking kan misschien ook? 
Antwoord milieu: Het type vuilnisbak is inderdaad niet ideaal op de genoemde locatie. Er zal voorgesteld 
worden om deze te vervangen door een vuilnisbak met kleine inworp-opening, om misbruik te voorkomen. 
De plaatsing gebeurt tegen uiterlijk eind 2017. 

Opmerking: Aangezien de kasteeltuin dit jaar opgenomen wordt in het Kunstenparcours willen we 
aandringen om reeds voor de zomer een nieuw type vuilnisbak te plaatsen. In het algemeen zou het aan te 
raden zijn om alle vuilnisbakken frequenter te ledigen en te reinigen tijdens de zomermaanden.  
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 Metalen zitbank bij de kerkhofbeek nazien. Er wordt opgemerkt dat de metalen zitbank bij de beek aan het 
doorroesten is.  
Antwoord techniek: De metalen zitbank vertoont wat roestuitslag op de zittingen, anders geen grote 
problemen. Dit werd besproken in de werkvergadering en er werd beslist om de werkopdracht door te 
geven aan de dienst gebouwen, die er zal voor zorgen dat de bank een likje verf krijgt tegen de opening 
van de het kunstenfestival. 

 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.  
Antwoord openbare werken en mobiliteit: Binnenkort wordt de openbare verlichtingspaal op deze locatie 

teruggeplaatst. Aansluitend worden de borduren geplaatst door de technische dienst. De blokken worden 

geleverd door de technische dienst en het plaatsen van de blokken gebeurt door de eigenaar. Alle 

werkzaamheden moeten tegen uiterlijk eind juni uitgevoerd zijn. Het plaatsen van een ‘Amsterdammer’ 

wordt nadien geëvalueerd en kan enkel als er voldoende plaats kan worden gevrijwaard voor een vlotte 

doorgang van een rolwagen. 

Opmerkingen: het voetpad werd hersteld, de verlichtingspaal is nog niet geplaatst; er is ook nooit een vraag 

geweest om daar ergens een paaltje(amsterdammertje) te plaatsen. 

2. Voorstelling Kunstenfestival 2017 
 
Jan Moeyaert geeft toelichting bij de komende editie die volop in de opbouw zit. De voorgeschiedenis is op de 
vergaderingen van het bp vaak aan bod gekomen (zie vorige verslagen). Belangrijk is te weten dat de financiële 
inspanning niet gering is. Elk jaar wordt het Kunstenfestival begroot op 800.000 euro. Dankzij een laatste 
tussenkomst van de Provincie, een verhoogde toelage van het stadsbestuur en een ‘potje’ van minister Gatz 
kan er weer drie jaar verder gewerkt worden. De oproep voor lokale sponsoring bracht 24.000 € op, de 
crowdfunding 26.00€. De inkomprijzen werden licht verhoogd van 12€ naar 15€ voor week- en weekendtickets, 
voor jongeren blijft de prijs op 10€. In het weekend worden, net zoals vorige jaren, bijkomende events 
georganiseerd (Komil Fo , Jan Hautekiet en Riguelle zijn enkele namen). Het voormalig gemeentehuis valt weg 
als locatie, in de brouwerij komt een extra depot ter beschikking, een huisje in de Vijfhoekstraat en een deel 
van het kasteelpark zijn nieuw in het parcours. Op 28 juni gaat de persconferentie door, op 1 juli is er de 
opening door Sven Gatz. Alle info over “Alleenigheid en ondraaglijke eenzaamheid” is te vinden op: 
http://www.kunstenfestivalwatou.be/ 
Rondleiding voor Watounaars: naar aanleiding van het tienjarig bestaan van het bp denken we dit jaar aan één 
gidsbeurt in de vorm van een nocturne met achteraf een drink voor iedereen in de Parochiezaal. We werken dit 
verder uit met Lily en zullen tijdig uitnodigingen sturen via mail en enkele affiches in handelszaken. 

 
3. Vergroening kerkhof (ppt. In bijlage) 

 
Op de vergadering van 27 april 2015 werd dit project al voorgesteld, er was toen blijkbaar alleen nog advies 
nodig van onroerend erfgoed. Nog even een kort overzicht: gebruik van pesticiden is verboden vanaf 1 januari 
2015. Het kerkhof van Watou is volledig in dolomiet, de inrichting wanordelijk. Het beheer wordt moeilijker: 
alternatieve manuele onkruidbehandeling door wieden of verhitten. Oplossing door heraanleg in gras met 
bloemrijke bodembedekkers op slecht bereikbare plaatsen. In het deel langs de beek worden twee grote 
wandelassen verhard.  Aan het publiek wordt gevraagd geen eigen bestrijdingsmiddelen meer te gebruiken 
rond de graven en geen bloempotten in te delven; er zullen bloempothouders worden aangeboden. In 
december 2017 worden deze werken aangevat. 
Los van dit project werden er nog vragen gesteld over bijzettingen op het huidige kerkhof en het ruimen van 
graven. Momenteel worden alle kerkhoven en begraafplaatsen geïnventariseerd zodat families ingelicht 
kunnen worden over de geldigheid van de concessies. Wie hierover meer wil weten dient zich te informeren bij 
de dienst Burgerlijke Stand in Poperinge.  
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4. Herziening RUP (ppt in bijlage) 

 
De herziening van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan kwam er om achterhaalde en nieuwe noden i.v.m. de 

ruimtelijke inrichting van ons dorp te kunnen opvangen. We onthouden vooral de aanpassingen aan het 

woonreservegebied, uitbreiding van de parkzone, herbestemming Douviehuis en klooster naar woonzone, 

toegankelijkheid parkeerruimte Douviehuis en Brennepark, mogelijkheid om vakantiewoningen in te richten in 

de dorpskom, recht op voorkoop van tuin-en boszone achter de school (Dobbelaere). De plannen liggen ter 

inzage in de Technische Dienst in de Veurnestraat, de powerpointvoorstelling is toegevoegd als bijlage en is ook 

te zien op het Watounoartje en www.watou.com. 

 
5. Varia 

 

 Het ‘dorpsonthaalpunt‘ (bank en tafel) voor de pastorie ziet er niet meer zo aantrekkelijk uit. Voor de 
toeristen zou het vermoedelijk aangenamer zijn om in het Brennepark over enkele picknicktafels te 
beschikken op loopafstand van de parking. De Watounaar zou enkele gewone zitbanken zeer 
waarderen, dit in combinatie met de doortrekking van het wandelpad naar de Gebr. Faesstraat. 

 Er wordt opgemerkt dat het Kunstenfestival laat en het label ‘Charmante dorpen’ niet te vinden zijn op 
de nieuwe website van toerisme Poperinge. Intussen kregen we al een mail van het diensthoofd Ivan 
Vandenkerckhove met de belofte van een speciale pagina voor alle Poperingse dorpen met dit label. 

 Na de vergadering werd nog opgemerkt dat de Warandebeek in het centrum weer snel dichtgroeit. 
Naast de brug zijn er zelfs enkel jonge boompjes aan het opschieten. 

 Naast de vaste opmerkingen over de netheid wordt gevraagd of er niet meer kan gedaan worden om 
het centrum fleuriger te maken (zie bv. Westouter) Kunnen bewoners op een of andere manier 
gestimuleerd worden om zelf initiatief te nemen…bebloemingscomité?  

 Website ‘watou.com’:  Marnick Careye zal zijn website verder uitbreiden met een activiteitenkalender 
en wil aan iedereen die dit wil een login geven om zelf zaken toe te voegen. Hij zoekt ook nog iemand 
die een facebook- en/of Twitterpagina over Watou wil helpen opstarten.   

 De vraag wordt opnieuw gesteld om alle vergaderingen van het bp vast te leggen voor het volgende 
kalenderjaar. Hoewel dit zeker bepaalde voordelen heeft, willen we toch bij de huidige regeling 
blijven, omdat we zo steeds kunnen inspelen op de actualiteit en een goed gevulde agenda kunnen 
voorleggen. Die manier van werken blijkt alvast geen negatieve invloed te hebben op het aantal 
aanwezigen. 
 

Dank aan Jan Vandendriessche voor het gebruik van de schoolrefter en aan okra voor het uitlenen van de 

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

a) Een nieuwe verkeerstelling houden na invoering van zone 30 in de dorpskom, tussen Kasteelstraat 
en Kleine Markt (punt 1 p.2).  

b) Plaatsen van een aangepaste vuilnisbak in de Kasteelstraat, bij voorkeur nog voor de start van het 
Kunstenfestival. In het algemeen de vuilnisbakken regelmatiger ledigen, zelfs dagelijks in de drukke 
weekends (punt 1, p.3). 

c) Vraag om de start van de zone 30 uitgebreid te communiceren, de zone duidelijk af te bakenen, te 
sensibiliseren en tenslotte zeker ook te controleren (punt 1, p.2). 

d) Brennepark: graag zo vlug mogelijk een voorlopige doorsteek realiseren naar de gebr. Faesstraat. 
Kunnen er ook enkele banken en een picknicktafel geplaatst worden (varia p.5)? 

e) Het definitief plan van het Watouplein in pdf doorsturen voor de start van de werken (punt 1, p.2). 
f) Glas- en kledijcontainers in de Douvieweg wat verder van de straat plaatsen met de openingen weg 

van de straat (varia p.5). 
g) Warandebeek reinigen in het centrum (varia p5). 
h) Nog een algemene reinigingsbeurt voor het centrum voor het toeristisch seizoen, met speciale 

aandacht voor de zones zonder bebouwing en onbewoonde panden (bv. Douviehuis) 
 

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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