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Aanwezig:  

Marleen Baelde, Patrice Bakeroot, Bert Bonduelle, Jasper Bonduelle, Toon Bouve, Matthias Breyne 

(Cubeco), Marnick Careye, Serge Coudron, Antoon Couttenye, Jan Daschot, Martine De Bels, Johan 

Decaesteker, Johan Decalf, Diane Defever, Michel Defevere, Jef Delalleau, Hubert Declercq, Paulette 

Deconinck, Hans Degroote, Agnes Delbaere, Ben Desmytter (schepen), Gilbert Dever, Joan Dever, Antoine 

Doise, Guido Doolaeghe, Dutoo Patrick (wijkagent), Monique Geldof, Viviane Goussey, Robin Gryson, 

Thomas Haezebrouck, Tony Haezebrouck, Magda Huys, Cecile Lebbe, Cindy Lejeune, Rosa Louwage, Lena 

Masson, Marc Mavaut, Guido Ollevier, Christiane Parret, Ludo Rappelet, Michel Russe, Mia Ryon, Mariëtte 

Samyn, Barbara Sedeyn, Jan Sennesael, Nadine Thoré, Patrick Vanacker, Sofie Vanacker, Paulette 

Vanacker, Robertine Vanacker, Stijn Vanacker, Brecht Vandenbussche, Alain Vandendriessche, Jan 

Vandendriessche, Stefanie Vandewalle (HWN), Michel Vanzieleghem, Gerard Veyer, Jacqueline Vuylsteker. 

 

1. Vragen Bp /Antwoord schepencollege 

 Een nieuwe verkeerstelling houden na invoering van zone 30 in de dorpskom, tussen 
Kasteelstraat en Kleine Markt.  

 Antwoord mobiliteit: Het is voorzien om begin volgend jaar (in de loop van 
januari of februari 2018) onze anonieme verkeerstellers te plaatsen in de zone 30 
te Watou, om na te gaan in welke mate het nieuwe snelheidsregime er 
gerespecteerd wordt. Zodra ik over de resultaten beschik, bezorg ik je hier een 
kopie van. 

 Opmerking: de geplande verkeerstellingen kunnen best gehouden worden 
waar het snelst wordt gereden, nl. in de Moenaardestraat of het Watouplein.  

 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. 

 Antwoord milieudienst: Er wordt voorgesteld om deze vuilnisbak definitief te 
verwijderen. Een goede 100 meter verder op het Watouplein staan 
verschillende vuilnisbakken ter beschikking van de bezoekers van het 
kunstenfestival. Ook op de Kleine Markt staan enkele vuilnisbakken. De 
technische dienst gaat nu twee maal per week langs in Watou om de 
vuilnisbakken te ledigen, wat een hogere frequentie is dan op andere locaties. 

   Voorstel om met de herinrichting van het Watouplein en bij de nieuwe           
picknicktafels voldoende eenvormige vuilnisbakken te voorzien (de vuilnisbak 
in de Vijfhoekstraat is nog niet verwijderd). 

 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. 

 Antwoord mobiliteit: De invoering van de zone 30 zal worden gecommuniceerd 
via de stadskrant, de stadswebsite en de sociale media. We zouden het ook op 
prijs stellen indien het bewonersplatform het nieuwe snelheidsregime mee zou 
helpen bekendmaken bij de inwoners. De zone zal aanvankelijk worden 
afgebakend met F4a-zoneborden (zelfde formaat als in stadscentrum) en 
vervolgens ook met wegmarkeringen. Er zullen gedurende enkele weken mobiele 
snelheidsinformatieborden worden geplaatst ter sensibilisatie en een drietal 
maanden na de invoering van de zone 30 zal het naleven van het nieuwe 
snelheidsregime worden gecontroleerd bij verkeerstellingen 

 Opmerking: momenteel is de zone 30 dode letter; de bordjes zijn zeer klein, 
wie met de auto van Abele komt kan het bordje in de Steenvoordestraat zelfs 
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niet zien! Vraag om de wegmarkeringen zo vlug mogelijk aan te brengen, gele 
borden met ‘gewijzigde verkeerssituatie’ zouden ook kunnen helpen. 

 Brennepark: graag zo vlug mogelijk een voorlopige doorsteek realiseren naar de gebr. 
Faesstraat. Kunnen er ook enkele banken en een picknicktafel geplaatst worden  

 Wat de voorlopige doorsteek naar de Faesstraat betreft, werd het gras gemaaid 
en is de werkopdracht gemaakt om een kleine talud aan te leggen vanaf de 
houten loopplanken uit het Brennepark. De dienst Toerisme bevestigt dat er in 
het Brennepark een picknicktafel wordt geplaatst. 
Opmerking: de tafel in het Brennepark werd geplaatst, maar de plaatsing van 
een tweede bank op de hoek van de Oude Poperingestraat wekt verwondering; 
reeds in 2013 werd het plaatsen van het identiteitsmonumentje met een 
zitbank afgeraden wegens te onveilig door het zwaar verkeer dat daar moet 
afslaan.  

 Het definitief plan van het Watouplein in pdf doorsturen voor de start van de werken. 

 Alleen details van de steunpilaren gekregen, niet van het volledig plein (pas 
ontvangen op 29/1/2018) 

 Glas- en kledijcontainers in de Douvieweg wat verder van de straat plaatsen met de 
openingen weg van de straat. 

 De textielcontainers hoeven, na controle, niet verplaatst te worden. Deze staan 
ver van de straat, terwijl de glasbollen tegen de straat stonden 

 Opmerking: wie textiel aflevert staat nog steeds half op de baan en hindert de 
fietsers en het zicht van chauffeurs. Voorstel om alle containers op één lijn 
plaatsen met de glasbollen, wat veiliger en praktischer is voor gebruikers en 
leveranciers. Kan dit perceeltje niet geasfalteerd worden zodat we daar niet 
meer in het slijk staan? 

 Warandebeek reinigen in het centrum. 

 Ben Hamerlinck: Normaal gezien wordt de planning gehaald en wordt de 
Warandebeek nog gereinigd voor het jaareinde. Opmerking: zal gebeuren als 
het weer het toelaat…. 

 Nog een algemene reinigingsbeurt voor het centrum voor het toeristisch seizoen, met 
speciale aandacht voor de zones zonder bebouwing en onbewoonde panden (bv. 
Douviehuis) 

 Is gebeurd 
 

2. Toelichting bij de verkoop van de kavels in de Gebr. Faesstraat door WVI-medewerker Stijn 

Aelter  

De WVI is een Intercommunale voor streekontwikkeling en realiseert in Watou het woonproject 

‘Gebroeders Faesstraat’. In fase 1 zijn er 32 kavels beschikbaar (waarvan drie verkocht), pas als 

deze verkocht zijn zal de tweede fase met 18 kavels ontwikkeld worden. Men kan vrij bouwen 

t.t.z. met aannemer en architect naar keuze, er zijn 8 kavels met open bebouwing, 20 met 

halfopen bebouwing en 4 rijwoningen. De prijs bedraagt 149€/m2 en is daarmee de goedkoopste 

bouwgrond van W.Vl. Er is aandacht voor extra waterbuffering en een groene aankleding. De 

speelzone maakt deel uit van fase 2, toch zal er al gekeken worden voor een verbinding via een 

wandelpad met het Brennepark. Alle info via www.wvi.be of wonen@wvi.be 

(bijlage) 
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3. Toelichting restauratie hoeve Palingstraat 6 door Antoon Coutenye 

De oorspronkelijk hoeve dateert uit het begin van de 16e eeuw en brandde ooit volledig uit. De 

huidige vervallen hoeve dateert uit 1717 en zal door de firma Ista invest uit Vleteren 

gerestaureerd worden in samenspraak met Onroerend Erfgoed. Het woonhuis zal zijn 

woonfunctie behouden, de voorraadschuur zal een openbare functie krijgen zoals feesten en 

optredens. De hoppeast zal heropgebouwd worden als vakantiewoning. Er wordt binnen het 

terrein een parking voorzien voor 30 wagens.  (bijlage) 

4. Schepen Ben Desmyter verduidelijkt nieuwe initiatieven: 

a. Uitpas. Is een soort klantenkaart, maar dan voor vrijetijd-activiteiten. Ze is bruikbaar in 

alle andere Uitpas-regio’s, in de Westhoek in Poperinge, Ieper, Diksmuide en 

Zonnebeke. Bij deelname aan een Uitpas-activiteit  ontvang je punten, die later 

voordelen kunnen opleveren. De kaart wordt aangekocht (o.a. stadhuis of bib) aan 5€ en 

blijft levenslang geldig. Wie als organisatie zijn activiteit wil koppelen aan de uitpas dient 

wel over internet en een pc te beschikken. Een scanner is er momenteel nog niet, daar 

wordt aan gewerkt. Info en voordelen: cultuur@poperinge.be of 057-34 66 88 

b. Mobiele Stokpop 

Is een gratis speel-o-theek met mogelijkheid om klein speelgoed te lenen als particulier 

in de bib Poperinge, of groot speelgoed in ruilwinkel ‘de Rupse’. Poperingse 

verenigingen, scholen en comités kunnen een speelbus reserveren gevuld met 

speelgoed, enkel de kilometers van de bus dienen betaald te worden. 

Alle info: mobielestokpop@poperinge.be of 057- 33 20 83. 

c. Speelstraat: wordt tijdelijk afgesloten voor het verkeer voor een bepaalde periode, is 

steeds toegankelijk voor de bewoners. Minimum vier weken vooraf aanvragen bij de 

Jeugddienst. Opgelet: 2/3 van de inwoners moet akkoord gaan! Alle info en 

voorwaarden: carmen.boeraeve@poperinge.be of 057- 33 45 68. 

d. Taxicheques: Doel is jongeren (16-25 jaar) veilig laten uitgaan. Pakket van 6 taxicheques 

met een nominale waarde van 6 x 5€ kost 10€. Geldig op elke weekenddag, feestdagen 

en vakantieperiode tussen 20u en 7u. In Poperinge aanvaard door taxi Summer. 

5. Stand van zaken lopende dossiers: 

De nieuwe begraafplaats komt er wel degelijk, ondanks geruchten van het tegendeel. Er is al 
begonnen met het plaatsen van betonnen grafkelders, in het voorjaar wordt de volledige aanleg 
aangevat door aannemer Crombez. De vergroening van het huidige kerkhof zou eveneens in het 
voorjaar uitgevoerd worden (aangekondigd sinds april 2015). De aanpassingen in de 
Vijfhoekstraat werden uitgesteld daar de Watergroep er niet in slaagde om hun voorafgaande 
werken nog voor de winter uit te voeren. Het marktgedeelte van het Watouplein zal eerst 
aangepakt worden: de kasseien zullen gevoegd worden zodat er minder kans is op 
onkruidvorming; daardoor zou het plein een viertal weken ontoegankelijk zijn. Daarna zullen de 
Kasteelstraat, Vijfhoekstraat en Watouplein opnieuw geasfalteerd worden. 

Op de plannen van het aangepaste Watouplein (29/01/2018) en het detailplan van de luifel 
staan volgende inrichtingen: 
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Zitbank bushalte voor twee personen|2 infoborden A1| elektriciteitsmasten en foorkast + 
fietsoplaadpunt, geïntegreerd in de betonwand| fietsenstalling voor 25 fietsen| vuilemmer 
50l|de kasseien worden met een lichte glooiing heraangelegd in de vorm van een 
bolderbaan|plaats voor vrije invulling zoals tafels, stoelen, picnicbanken|infokader A0 voor vrije 
invulling|TL-verlichting ingewerkt in betonnen plafond, twee grondspots. 

Wie zal mogen gebruik maken van de infokaders en –bord? Komt er effectief een oplaadpunt 
voor fietsen? Komt er een vaste fietspomp zoals in andere deelgemeenten? Waarom werd de 
picnictafel verplaatst naar de Oude Poperingestraat? Kunnen er in de plaats enkele gewone 
banken geplaats worden of meer fietsenstallingen? Wat de bolderbaan betreft kan er best 
advies gevraagd worden aan de bolders zelf? Zou het niet logisch zijn om de infopanelen voor 
fietsers en wandelaars bij de fietsenstalling te plaatsen en niet voor het Clausmomument?   

6. De Bollaard 

Er is wat vertraging bij de plaatsing van het buitenschrijnwerk, maar dat zou geen invloed 
hebben op de afwerking rond Pasen. De buitenafwerking zoals parking, groenvoorziening, 
speelplein, petanquebanen zal misschien nog niet volledig klaar zijn tegen de officiële opening.  
Het openingsfeest zal in elk geval plaatsvinden op vrijdag 27 april, alle verenigingen werden 
intussen uitgenodigd om samen met Matthias dit feest te helpen organiseren. Later volgt nog 
een infovergadering voor alle verenigingen waarbij de werking en reservering van de Bollaard zal 
uitgelegd worden. Het festival van het gregoriaans zal de spits afbijten, daarna kan vanaf 16 mei 
de zaal weer gereserveerd worden. Er werd tijdens de vergadering overleg gepleegd over de 
keuze van de 60 tafels en de 240 stapelbare stoelen. Dit materiaal zal gemakkelijk verplaatst 
kunnen worden naar de grote berging met stapelwagens. Er worden 10 podiumelementen 
voorzien, vrij te plaatsen in de zaal. In de OKRA-bergruimte zijn er voorlopig geen kasten 
voorzien, er was sprake van zelf te plaatsen wandrekken in de voorgaande vergaderingen. 

7. Voorstelling Internationaal Festival van het Gregoriaans door Martine Debels 

Van 4 tot 13 mei gaat het driejaarlijks festival door in ons dorp en in 9 partnersteden. Alle 
mogelijke info hierover vindt u op de nieuwe website www.festivalwatou.be wie op een 
of andere manier wil meewerken kan contact opnemen met Martine of Bernard via: 
057-388 267 of info@festivalwatou.be 
Het festival in een notendop: 

 31 evenementen op 10 dagen 

 20 in Watou (kerngebeuren) | 11 in tien partnersteden 

 14 concerten | 4 audities | 12 liturgische diensten | 1 workshop 

 27 ensembles | 22 uit het buitenland | 5 uit België 

 15 verschillende landen | 4 continenten 

 2 knapenkoren | 3 meisjeskoren | 12 herenschola’s | 10 damesschola’s      

 11 professionele ensembles | 6 semiprofessionele ensembles 

 5  jeugdkoren uit muziekopleidingscentra | 5 gregoriaanse schola’s 

 10 partnersteden: Boëseghem | Grimbergen | Poperinge | Koksijde | Antwerpen | 
Brussel | Duinkerke | Wervik | Haringe | Boulogne-sur-Mer 
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8. Evaluatie rondleiding Kunst 18 augustus 2017 

Er waren 89 inschrijvingen, 13 personen kwamen niet opdagen, dus 76 aanwezigen. 
Voordelen:  

 Verwelkoming door organisatie 

 gratis trekt meer volk aan 

 receptie in de parochiezaal is financieel voordeliger 
nadelen: 

 geen gids 

 suppoosten geven geen info 

 sommigen schrijven zich vrijblijvend in, aangezien het toch gratis is 
 

De kostprijs bedroeg 1319,40 euro, de toelage van stad Poperinge bedroeg 1250€. Verschil 

van 69,40€ bijgepast door bp. (324 € voor broodjes bij Vermeulen, 785€ voor 

toegangsgelden, 110,40 voor gebruik en drank PZ, 100€ voor bediening door KSA 

voorstel voor 2018: 

 opnieuw één dag (prijsvoordeel receptie)  

 gidsen vastleggen (één per 25 p.) 

 gratis of toch minimum bijdrage? 

 Receptie parochiezaal of bollaard? 
 

9. Varia 
a. Marnick meld dat er een activiteitenkalender werd toegevoegd aan de website 

watou.com. De verenigingen die interesse hebben vragen een login aan Marnick: 
careye@telenet.be.  Opm.:  wie in de stadskrant wil vermeld worden moet zijn activiteit 
nog steeds vastleggen in ‘Uit in Vlaanderen’     

b. Er wordt speciale aandacht gevraagd voor de minder-validen in het bijzonder bij een 
mogelijke inrichting van een openbaar toilet en bij de heraanleg van de geplande 
voetpaden in de Vijfhoekstraat : voldoende ruimte voor rolwagens en verlaagde 
boordstenen. De vraag naar een openbaar toilet kwam in vorige jaren al aan bod en 
alhoewel het moeilijk is om dergelijke plaatsen net en veilig te houden is het in het 
toeristisch aanbod toch wel een ernstig gebrek. Wie vaak reist weet dat het met de 
nodige inspanningen in veel plaatsen wel kan. In elk geval zal dit probleem niet meer 
behandeld worden in de huidige legislatuur.  

c. Er wordt gemeld dat in de Houtkerkestraat een vlierbessenstruik in het najaar voor een 
vuil en glibberig voetpad zorgt. Dit werd intussen door ondergetekende aangekaart met 
de eigenaars.  

d. Schepen Ben bevestigt dat de glasbollen na de werken zullen teruggeplaatst worden bij 
de  Bollaard. 

e. Het fietspad van Poperinge naar Watou (Noordkant) is bij de opritten naar de hoger 
gelegen velden bij regenweer sterk vervuild door modder. Kunnen die stroken schoon 
gespoten worden door de brandweer of biedt een  veegmachine de oplossing?  

f. Het fietspad van Proven/Haringe mondt uit op kasseien ter hoogte van de 
Moenaardestraat nr 43. met kans op valpartijen. Kan die overgang veiliger gemaakt 
worden met een strook asfalt zoals aan de overkant? 
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g. Het gebrek aan zichtbaarheid op het verkeer uit de Steenvoordestraat blijft een groot 
probleem door de aanwezigheid van de scheidingspanelen van het terras van het 
Wethuys. 

h. Er wordt (herhaaldelijk) meer controle gevraagd op het toepassen van de 
eenrichtingsweg en de tonnagebeperking in de Douvieweg. 

i. Kan de strook grond waar de afvalcontainers staan geasfalteerd worden? 
j. Bij ernstige regenval staat de inkom van het Brennepark tientallen meters ver onder 

water, zowel het pad als het gras zijn onbegaanbaar zonder laarzen. Vraag om dit 
probleem grondig aan te pakken. 

k. Er wordt gemeld dat de straatlampen van de Steenvoordestraat en Warandestraat altijd 
branden. 

l. Het zebrapad voor de school werd nu al enkele jaren niet meer geschilderd (andere wel). 
Het is nochtans de voornaamste oversteekplaats, ook in de zomer met de bezoekers van 
het Kunstenfestival. 

m. Bij de inhuldiging van de Gebroeders Faesstraat werden straatnaambordjes geplaatst 
zonder vermelding van de deelgemeente. In het dorpscentrum hangen momenteel vijf 
verschillende types bordjes, zonder gemeente, met Poperinge alleen en met Poperinge 
en Watou. Kan er voortaan bij vernieuwing  van de bordjes steeds hetzelfde type 
gebruikt worden, uiteraard met vermelding van Poperinge èn Watou? 

n. De naden tussen de betonplaten in de Moenaardestraat zijn op sommige plaatsen 5 cm 
breed en 1 cm diep. Kunnen die opgevuld worden met asfalt zodat de woningen minder 
last hebben van trillingen van het zwaar verkeer? 

o. Guido Ollevier laat weten dat Jan Moeyaert en zijn ploeg rond zijn met het Kunstfestival  
2018. ‘Over het verlangen en de troost’ wordt het thema. Alle info op: 
www.kunstenfestivalwatou.be 
 

 
 

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

a) De geplande verkeerstellingen in februari kunnen best gehouden worden waar het snelst 
wordt gereden, nl. in de Moenaardestraat of het Watouplein  

b) In het centrum en bij de picnicktafels voldoende ruime afvalbakken voorzien. 
c) Momenteel is de zone 30 dode letter; de bordjes zijn zeer klein, wie met de auto van Abele 

komt kan het bordje in de Steenvoordestraat zelfs niet zien! Vraag om de bijkomende 
wegmarkeringen zo vlug mogelijk aan te brengen. Gele borden met ‘gewijzigde 
verkeerssituatie’ op de invalswegen zouden ook kunnen helpen. 

d) In verband met de luifel en het Watouplein: 
Zullen verenigingen gebruik mogen maken van de infokader en –bord, of komt er een 
regeling zoals met de rasterborden?  
Komt er effectief een oplaadpunt voor fietsen?  
Komt er een vaste fietspomp zoals in andere deelgemeenten?  
Waarom werd de picnictafel verplaatst naar de Oude Poperingestraat?  
Kunnen er in de plaats enkele gewone banken geplaats worden of meer fietsenstallingen? 
Wat de bolderbaan betreft kan er best advies gevraagd worden aan de bolders zelf? 
De infopanelen voor wandelaars en fietsers bij of onder de luifel plaatsen in plaats van 
voor het Clausmonument. 
Zal er parkeerverbod ingevoerd worden voor het H.Hartbeeld eens de parkeerplaatsen 
aangepast zijn? 

e) Het fietspad is bij de opritten naar de hoger gelegen velden bij regenweer sterk vervuild 
door modder (o.a. tussen de Kapelle en ’t Hoge). Kunnen die stroken schoon gespoten 
worden door de brandweer of biedt een  veegmachine de oplossing?  

f) Het fietspad van Proven/Haringe mondt uit op kasseien ter hoogte van de 
Moenaardestraat nr. 43. met kans op valpartijen. Kan die overgang veiliger gemaakt 
worden met een strook asfalt zoals aan de overkant? (foto 1 en 2) 

g) Kan er gevraagd worden om buiten het toeristisch seizoen de terrasafscheiding tussen 
Wethuys en Ovenhuis te verwijderen om de zichtbaarheid en veiligheid te verhogen? 

h) Kan er voortaan bij vernieuwing  van de straatnaambordjes steeds hetzelfde type gebruikt 
worden, uiteraard met vermelding van Poperinge èn Watou, eventueel met hun logo?(foto 
3-7) 

i) Er wordt (opnieuw) meer controle gevraagd op het toepassen van de eenrichtingsweg en 
de tonnagebeperking in de Douvieweg. 

j) Alle afvalcontainers op één lijn plaatsen met de glasbollen, voor de veiligheid van de 
gebruikers en van het ander wegverkeer. Kan dit stukje grond niet geasfalteerd worden 
zodat bezoekers niet meer in de modder moeten staan bij regenweer? 

k) Bij ernstige regenval staat de inkom van het Brennepark voor lange tijd tientallen meters 
ver onder water, zowel het pad als het gras zijn onbegaanbaar zonder laarzen. Vraag om 
dit probleem grondig aan te pakken. (foto 8) 

l) Het zebrapad voor de school werd sedert 2012 niet meer geschilderd (andere wel). Het is 
nochtans de voornaamste oversteekplaats, ook in de zomer met de bezoekers van het 
Kunstenfestival. (foto 9) 

m) Kunnen de grootste naden tussen de betonplaten in de Moenaarde-, Steenvoordestraat en 
Douvieweg opgevuld worden en het asfalt genivelleerd worden bij de aansluiting met de 
betonplaten? 

 

 

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

