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Aanwezig:  

Patrice Bakeroot, Bert Bonduelle, Jasper Bonduelle, Toon Bouve, Serge Braem, Marnick Careye, Jan 

Daschot, Martine De Bels, Johan Decaesteker, Defever Diane, Michel Defevere, Tijs Deheegher (de 

Plokker), Jef Delalleau, Guido Doolaeghe, Ginny Doom (de Plokker), Fabrino Ferrand, Robin Gryson, 

Thomas Haezebrouck, Cecile Lebbe, Rosa Louwaege, Patrick Masson, Marleen Milleville, Guido 

Ollevier, Christiane Parret, Eric Pelletier, Paul Ruckebusch, Michel Russe, Mia Ryon, Patrick Vanacker, 

Robertine Vanacker, Sofie Vanacker, Loes Vandromme (schepen), Gerard Veyer. 

 

Verontschuldigd: Barbara Sedeyn, Serge Coudron en Jan Vandendriessche 

 

 

1. Vragen Bp /Antwoord schepencollege: de laatste vergadering dateert van 22 mei 2018. 
Sedert de antwoorden van het schepencollege zijn sommige dossiers geheel of 
gedeeltelijk afgewerkt. Helaas zijn er ook zaken nog niet begonnen! In elk geval volgen 
we alle lopende dossiers op via de ‘Wunderlist’ en in communicatie met Alexander 
Tijdgadt. 
 

 Vaststellingen rond het Watouplein en het centrum 

 Volledige herziening van de behandeling tegen onkruid 

 Op het oorspronkelijk plan was een groene zone voorzien aan de Westkant, die is 
nu gekasseid. Wordt dit nog gewijzigd? 

 Onder de luifel staan nu een tiental nieuwe fietsbeugels, de lege ruimte ernaast 
is nu ‘gevuld’ met een aftands fietsrek.  

 Er wordt nog steeds op- en afgereden langs alle zijden. 

 Een reinigingsbeurt voor het Clausmonument voor de zomer. 

 Opfrissing ontvangstruimte voor pastorie. Nieuw infobord: nog steeds geen 
nieuw ontwerp en tekst gezien, zou voorgelegd worden aan het bp? 

 Laadpunt fietsen? 

 Resultaten van het afvalbakkenplan van de milieudienst? 

 Zone 30: er werden extra wegmarkering aangekocht en geleverd in november 
2018. Er wordt gewacht op mooi weer om die te plaatsen!  

 Het fietspad blijft bij de opritten naar de hoger gelegen velden bij regenweer 
sterk vervuild door modder. Meer aandacht voor netheid in alle seizoenen. 

 Alle afvalcontainers zijn nu op één lijn geplaatst met de glasbollen, de afwerking 
van de ganse zone is beloofd dit voorjaar. 

 Er werd drainage geplaatst aan de ingang van het Brennepark, afwachten of dit 
voldoende is, want iets verder ligt nog steeds een grote plas over het voetpad, 
terwijl het al twee weken droog is. 

 Zebrapaden (school, Bollaard en Plokker) opfrissen tegen het volgende 
schooljaar. 

 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? Werd beloofd tegen september 
2018, doch nog niet uitgevoerd. 
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2. Speelpleinwerking 

 
Carmen Boeraeve (jeugddienst) doet een warme oproep voor een nieuwe verantwoordelijke 

voor de speelpleinwerking komende zomer, dit in opvolging van Katrien Vanhout die dit 

meerdere jaren heeft gedaan.  De plaatselijk verantwoordelijke is een (of meerdere) vrijwilliger 

(ster) die de werking organiseert, animatoren helpt zoeken, promotie voert en een rekening 

beheert waarmee bv. spelmateriaal kan worden aangekocht. Die persoon zorgt voor de planning 

en is het aanspreekpunt van het Speelplein, maar hoeft niet elke dag op het terrein te zijn. Er 

wordt onderzocht of er niet een ganse dag kan aangeboden worden, in samenwerking met 

Hopsakee. Zonder verantwoordelijke kan er geen werking gestart worden! 

Alle info bij Carmen op: carmen.boeraeve@poperinge.be 

 

3. Handelsraad 
 

Marnick Careye probeert sinds vorig jaar de handelsraad Watou nieuw leven in te blazen met 
zijn project ‘Wakker Watou’. Volgens zijn verslag heeft dit initiatief veel ideeën, maar blijkbaar 
geen medewerkers onder de eigen handelaars en ondernemers.  Hij stelt daarom voor om 
andere Watounaars (geen handelaars) samen te krijgen om die ideeën uit te voeren via een 
enquête. Het kan echter niet de bedoeling zijn om het bewonersplatform op te zadelen met de 
praktische organisatie hiervan. Het staat hem uiteraard vrij dit zelf te organiseren. Indien de 
ondernemers uit ons dorp hier alsnog zouden aan participeren, dan horen we dit graag op een 
volgende vergadering.  
Alle info op www. watou.com 
 
 
 

4. Evaluatie Watounoartje 
 
Michel en ondergetekende werken in stilte verder om relevante en actuele nieuwtjes te brengen 
op het Watounoartje. We blijven het verder uitwerken als een blog en niet als website, omdat 
dit beter past bij het principe van een krantje, waarbij het recentste nieuws bovenaan staat. Met 
de zoekfunctie kunnen oudere berichten gemakkelijk teruggevonden worden. We overwegen 
wel om extra info toe te voegen zoals contactgegevens van hulpdiensten, openbare diensten, 
winkeliers, praktische info voor verenigingen, enz. We willen er ook nog eens op aandringen dat 
alle verenigingen onze mailadressen in hun bestanden te zetten, zodat we jullie activiteiten 
direct kunnen publiceren.  Wie meer dan lokale promotie wil voeren en ook in de Stadskrant wil 
verschijnen moet zeker gebruik maken van UIT in Vlaanderen. Tenslotte kan er ook gebruik 
gemaakt worden van de kalender op de site watou.com    
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5. Partons 2.0 

 
Resultaat brainstormsessie Partons 2.0, juni 2018 

1. Een trefpunt creëren voor mensen die niet wegwijs geraken in hun administratie, geen 
oplossing vinden voor hun grote of kleine problemen, of communicatie vanuit de overheid 
niet begrijpen. Kan in een centrale vertrouwde plaats gebeuren, bij een kop koffie. 
 
Onderzoeken hoe we die mensen kunnen bereiken, of er nood aan is. 
Het trefpunt kan ook een afhaalpunt worden voor stadsdiensten. Vb: aflevering van fysieke 
documenten (identiteitskaarten, enz.), vooraf besteld via e-loket.   
Voldoende vrijwilligers vinden die over de nodige kennis beschikken of de vragen aan de 
juiste personen of instanties kunnen doorspelen. 
Bepalen hoe vaak zo’n trefpunt moet bemand geraken (1 of 2 x per maand?) 
Een geschikte locatie vinden. Voorstel: Bib-lokaal in de Bollaard, waarbij de bib meteen een 
extra zaterdagmorgen zou kunnen open zijn, of basisschool de Waaier. 
Het initiatief kenbaar maken aan de ganse bevolking, eventueel samenwerken met 
dorpsdienst Nestor. 
Voordelen: 
Laagdrempelig want mensen worden geholpen door dorpsbewoners 
Duurzaam: overbodige ritten naar Poperinge worden vermeden 
Kan met het stadsbestuur georganiseerd worden (zie buurtsalons deelgemeenten) 
 

2. Het gebrek aan openbaar vervoer creatief trachten op te lossen 
 
Vaststelling:  
De busritten zijn nog steeds gebaseerd op de afspraken uit 1905!! 
Momenteel is er alleen nog  ’s morgens en ’s avonds een bus, voornamelijk gebruikt door de 
schoolgaande jeugd. 
Daarnaast bestaat er de Belbus waarvan we het praktisch nut betwijfelen. Op Watous’ 
grondgebied bestaan er volgens de Lijn 19 haltes, waarvan het merendeel nooit een reiziger 
ziet. 
Momenteel bestaat er een vorm van betalend privé-vervoer voornamelijk voor ouderen met 
beperkte mobiliteit, georganiseerd door dorpsdienst Nestor.  
 
Voorstellen: 
Schoolbusritten behouden 
Belbus vervangen door een vaste bus die op vaste tijdstippen de deelgemeentes met 
Poperinge verbindt. 
Of een flexibeler systeem ontwikkelen met vrijwillige chauffeurs die rijden tegen vergoeding 
per rit. Op die manier een soort taxidienst organiseren, zowel voor bewoners als toeristen 
die bv. naar het station van Poperinge moeten gebracht worden. 
Ritten kunnen gebeuren met eigen wagen of met een gesponsorde wagen (zie de 
bestelwagen voor verenigingen) 
Een pool van chauffeurs samenstellen 
Een dispatching of app ontwikkelen die vraag en aanbod kan coördineren. (zie voorbeeld 
Nestor) 
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Voordelen:  
Zeer flexibel 
Voor bewoners en toeristen 
Besparing op bijdragen voor de Lijn 
Chauffeurs kunnen via de vergoeding wat bijverdienen 
Nadeel: 
Moet grootschalig georganiseerd worden 
 

We zullen deze concrete zaken niet langer uitwerken in het Partons2.0 project, maar het eerste 
punt trachten te organiseren met het stadsbestuur, het tweede punt zullen we eveneens 
aankaarten, maar mogelijk moet dit op niveau van de ganse Westhoek gepland worden. 
 

6. Bestuursplan 2019-2024 
 
Zoals we zelf konden vaststellen kan Watou de laatste jaren niet klagen qua investeringen. We 
kregen o.a. een bufferbekken, een ontdubbeld fietspad, een nieuwe Bollaard, een nieuwe 
verkaveling en verdere steun voor het Kunstenfestival en het Gregoriaans Festival. Het gevoel 
bestaat dat we graag zouden consolideren wat we nu hebben en dat alles goed en net zou 
worden onderhouden. Goed onderhoud altijd de goedkoopste optie op lange termijn. Schepen 
Loes Vandromme legt uit dat het bestuursplan van het nieuwe schepencollege momenteel 
wordt voorbereid, in 2019 wordt het vorige plan verder afgewerkt.  
Er zijn plannen om Poperinge in te delen in een 200-tal zones met specifieke behoeften qua 
groenbeheer en onderhoud. Werkopdrachten voor de technische dienst zouden meer 
geautomatiseerd worden, maar de grootste uitdaging bestaat erin om alles goed te 
communiceren naar de bevolking. Zo denkt Loes, die nu bevoegd is voor inspraak, om de 
bewonersplatforms zo in te richten dat grote en kleine problemen telkens in aanwezigheid van 
een schepen stuk voor stuk op een positieve manier behandeld kunnen worden zodat die veel 
vlugger en correcter opgelost worden dan vandaag.  Binnenkort zullen de voorzitters en 
secretarissen van alle bp uitgenodigd worden voor een gedachtewisseling  hieromtrent.  
 

7. Rondleiding Kunstenfestival 
 
Op 12 en 14 juli 2018 namen 2 x 25 Watounaars deel aan de gegidste rondleiding. Het 
stadsbestuur steunt elk jaar één initiatief van de bewonersplatforms. Voor Watou kwam het 
tussen voor de som van 719€. Voor deze zomer informeren we opnieuw naar één of twee data 
waarop twee gidsen beschikbaar zijn en eventuele financiële steun.  De uitnodiging volgt zo 
spoedig mogelijk. 
 

8. Varia 

 Het beheersplan voor de beschermde dorpskern heeft volgens architect Dries Vanhove 
vertraging opgelopen. Jammer, want van dit plan hangt het ontvangen van premies af 
voor wie in die zone woont! 

 Sommige kunstwerken blijven na de Kunstzomer staan of liggen in het park. Zijn hierover 
duidelijke afspraken gemaakt tussen de vzw Kunst en het stadsbestuur? 

 Wat is de visie van het stadsbestuur op het Kunstenfestival na 2019 (subsidies, 
curatoren)? 
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 Voorstel om een groot infopaneel te plaatsen op de invalswegen om de verkaveling te 
promoten. 

 Kan er spoedig een verhard wandelpad (bv. in dolomiet) komen tussen de verkaveling en 
her Brennepark? 

 Het geplande speelpleintje op de verkaveling zal er met het huidig bouwtempo niet 
spoedig komen. Kan men als alternatief een inspanning doen om het privébos achter de 
school aan te kopen en in te richten als speelbos? 

 Kan het onderhoud en nazicht van het Brennepark op regelmatige basis gebeuren? Vb. 
aan de houten brug, schade aan de omheiningen, maaibeurten, enz. 

 Onderhoud fietspad kan ook regelmatiger. Deze zou winter-zomer goed berijdbaar 
moeten zijn, zonder bladeren of slijk, met goed onderhouden groen, zoals o.a. 
vervangen van dode bomen.    

 Nieuwbouw Douviehuis: wanneer wordt de verbinding gemaakt tussen de Douvieweg en 
de schoolpoort, ter hoogte van het Brouwershof? 

 Zone 30: we zouden voor dit probleem, dat reeds 12 jaar lang in de verslagen van het bp 
voorkomt, nu graag voor eens en voor altijd een grondige oplossing zien. Een 
‘Bollaardtraject’, waarbij iedereen echt naar iedereen luistert is zeer wenselijk om tot 
een gedragen oplossing te komen. 

 De groene zones zien er buiten de zomerperiode zeer onaantrekkelijk uit met die vale 
grondzeilen. Mocht men echte bodembedekkende planten gebruiken zou het resultaat 
veel mooier zijn en evengoed het onkruid onderdrukken. 

 Nieuwe begraafplaats Kapelaanstraat: dringend een sluitend politiereglement opmaken 
voor de toegankelijkheid en het parkeren om de sereniteit te bewaren bij de komende 
begrafenissen. 

 Graag een AED-opleiding organiseren in de Bollaard in samenwerking met lokale 
verenigingen. 

 Inplannen schilderen zebrapaden tegen volgend schooljaar (school, Bollaard en Plokker) 
inplannen. 

 Verenigingen stellen vast dat er soms privéafval gedropt wordt in de afvalcontainers bij 
de Bollaard. Inzetten van camera’s zou dit en andere problemen kunnen verminderen. 

 Bewoners van de Trappistenweg vragen zich af de parkeerstrook tussen huisnummer 8 
en het rasterbord zou kunnen verlengd worden in de richting van Abele? 

 

 
 

De 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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