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Wie zijn we? 
 
Wat doen we? 
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Koen Dewulf 



dorpsraad ≠ dorpsraad 
 
=> diversiteit = understatement 
  



DR / BP / Wijkcomité / Buurtschap, … 
 

Project ‘Dorpsplein’ Abele. 
 
 
 



Een filmpje 



 Aanleiding 

 Behoeften vanuit Abele 

 1ste  stap: brief 

 2de stap:  

 3de stap: verkenningsfase 

 4de stap: het voorkeursscenario 

 Discussie & reacties 

 5de stap: akkoord van alle actoren 

 2010 – 2014 

 SVZ 2 feb 2017, … 

Alles wat volgt zijn participatiestappen van 
het bewonersplatform van Abele. 



Aanleiding 

 Geruchten dat het braakliggend perceel en leegstaande woning ‘den vuilen 
hoek’ openbaar zou worden verkocht eind 2008. 



Behoeften vanuit Abele 

 Grote maatschappelijke behoefte aan plein in Abele om 

 ·        grote parkeervraag op te vangen van de lokale middenstand 

 ·        ruimte te hebben voor de rommelmarkt 

 ·        voor een versterking van de sociale samenhang in het dorp 
 (ontmoetingsplaats) 

 ·        om de beeldkwaliteit van het dorp te verbeteren      
  (oa met een beetje groen.) 

 



Stap 1: een brief 

 1e stap: brief schrijven naar stad Poperinge (28 aug 2008). Daarin wordt de 
stad gevraagd om alvast na te gaan of: 

 ·      De stad recht van voorkoop heeft op het pand (ihkv leegstand?) 

 ·      De stad het terrein alsnog zou willen aankopen om de leefbaarheid van 
het dorp te verbeteren en ter voorbereiding van een eventuele openbare 
verkoop al de nodige stappen kan zetten (schattingsverslag,...) 

 ·      De stad een planningsinitiatief wil nemen om de realisatie van een 
dorpsplein, al dan niet op langere termijn, te verzekeren (een RUP opmaken). 

 Verder ook: navraag doen bij Boeschepe (aangrenzende gemeente in 
Frankrijk) ivm intentie om woning naast de kerk op te kopen in functie van 
een in te richten plein. 

 



Stap 2 

 2e stap: BP richt werkgroep op om concrete voorstellen uit te tekenen voor het dorpsplein. 
De werkgroep zal regelmatig aan bod komen op het buurtplatform voor inspraak van alle 
bewoners. 

 Reactie stad op de brief: het voorstel zal op korte termijn onderzocht worden op 
haalbaarheid. Hiervoor zijn 2 personen aangesteld binnen stad poperinge: X en Y van de 
diensten stedenbouw en milieu. (Stad zal dan evt een dossier inleiden bij een aantal 
instanties.) 

 Werkgroep heeft de bedoeling om een haalbaar en rendabel projectvoorstel te maken. Al 
kan het gemeentebestuur het niet aankopen, toch moet gezorgd worden dat het ook 
rendabel is voor een particuliere koper. 

 Werkgroep denkt eraan om deputé Jan Durnez te vragen als peter van het project (voor 
morele steun). 

 Het schepencollege wordt in 1e instantie geïnformeerd via verslag vh BP. Als de concrete 
mogelijkheden onderzocht zijn, wordt het college uitgenodigd voor een bespreking. 

 Randinfo: De wijkagent weet uit zijn contact met de eigenaar dat de terreinen zullen 
verkocht worden. Het is alleen nog niet heel duidelijk wanneer. De eigenaars (erfgenamen) 
hebben verschillende terreinen die te koop zullen worden gesteld. 

 



Stap 3: verkenningsfase 

 Zicht krijgen op behoeften, visie en identiteit van Abele en hoe dit als een troef 
kan worden uitgespeeld. 

 Een werkgroep van het BP werkte drie mogelijke ontwikkelingsscenario’s uit. 

 Infomoment voor Abelenaars met de verschillende scenario’s op 11 februari 
2009. De Abelenaars beslissen op dat moment in welke richting er verder 
gewerkt wordt. Het is niet de bedoeling om 1 project te kiezen maar de discussie 
op gang te brengen van wat we nodig hebben in Abele. (Diverse mogelijkheden: 
parkeerplaatsen, garageboxen, woonproject, …?.) 

 Na het infomoment worden de scenario’s een maand uitgehangen op panelen in 
Abele. Hierbij krijgen de bewoners de kans om suggesties te geven (tot 15 maart 
2009). Er komen panelen op 4 locaties. 

 Na 15 maart hebben de werkgroep en het BP de reacties op de voorstellen 
gebundeld en een voorkeurscenario samengesteld. 

 



Stap 4: voorkeurscenario 

 4e stap: het voorkeurscenario wordt voorgesteld aan het college van Poperinge en Boeschepe (22 april 2009). De colleges 
krijgen 2 maand om te reageren, waarna een finaal voorstel met concrete vraag zal gericht worden aan Poperinge en 
Boeschepe. Overleg en toelichting van het projectvoorstel:  

 Het voorkeurscenario: 

  Behoud van de kerk 

  De volkstuintjes inrichten als park met speelmogelijkheden, zitmogelijkheden en ruimte voor spontane natuur 

  De bestaande leegstaande woningen afbreken 

  Een grensoverschrijdend plein, over de straat heen 

  Wegversmallingen voor vertraagd verkeer en voor ruimte voor terrassen bij bestaande handel en horeca. 

  Een polyvalent plein afgewerkt met een mengeling van woontypes: appartementen, bejaardenhuisvesting, eengezinswoningen 
met tuin. 

  Een garagestraat voor het nieuwe woonproject en een garagestraat voor de bestaande woningen aan de Franse kant van de 
grens. 

  Een autovrije toegang naar de kerk. 

  Een dorpsonthaalpunt en het oorlogsmonument als bakens aan het kruispunt van het plein met de weg 

  Mogelijkheden voor een winkel op de hoek van het plein 

  Behoud van de achterliggende weide en zicht vanuit het plein op de weide 

 



 

 Reacties van Boeschepe 

 Reacties van Poperinge 

 Reacties van de werkgroep: 

  Het project kan op verschillende wijzen gerealiseerd worden. De werkgroep gaat er niet van uit dat het plein en de 
bebouwing rond het plein door de stad Poperinge gerealiseerd wordt. Een private ontwikkeling is ook mogelijk. 

  Indien de stad het terrein aankoopt kan ze: 

 o Een samenwerking aangaan met een sociale huisvestingsmaatschappij 

 o Een samenwerking aangaan met een intercommunale die ook huisvesting realiseert 

 o Het terrein verkavelen, het plein zelf aanleggen en loten bouwgrond te koop aanbieden aan particulieren 

 o De bebouwbare delen van het terrein verkopen aan een projectontwikkelaar 

 o Voor de bebouwbare delen een recht van opstal geven aan een projectontwikkelaar 

  De werkgroep stelt voor om het terrein met een recht van opstal te realiseren. Dit geeft aan de stad medezeggenschap in het 
project; de terreinen kunnen tegen een betaalbare prijs samen worden verkocht aan koper; de projectontwikkelaar heeft een 
lagere investeringskost, gezien de bouwgrond niet moet aangekocht worden. 

  De werkgroep heeft een kostenraming uitgewerkt voor het project. In de kostenraming worden veel parameters opgenomen 
zoals: kostprijs per m² woonoppervlakte, aanleg groen, aanleg open ruimte, architect en notariskosten, intresten op de lening, 
marketing voor de verkoop van het project,.... en de verkoopwaarde van de wooneenheden. De werkgroep gaat er van uit dat 
de aankoop van het terrein 200.000€ kost. Op basis van de berekening van de werkgroep kan het project financieel rendabel 
worden gerealiseerd. 

  De werkgroep stelt aan de stad voor om een driepartijen overleg aan te vragen met het provinciebestuur- dienst ruimtelijk 
planning; het gewest afdeling RO: de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar en de gewestelijke dienst voor vergunningen. 
Op basis van dat driepartijen overleg kan nagegaan worden of een RUP noodzakelijk is en, indien dit het geval is, of het RUP 
kan gesteund worden. 

   

 Afspraak: De werkgroep zal in de zomer, rekening houdende met de reacties van Poperinge en Boeschepe, een finaal voorstel 
uitwerken. Dit wordt bezorgd aan beide besturen én via website en het bewonersplatform ter beschikking gesteld van andere 
geïnteresseerden. 

 



Stap 5 

 Eind september wordt het akkoord gevraagd van alle actoren (stad 
Poperinge, Abele, Abelenaars, eigenaars, …). Een voorstel van RUP (Ruimtelijk 
UitvoeringsPlan) zal ingediend worden bij stad Poperinge. Mogelijke subsidies 
hangen af van het project waarvoor gekozen wordt. (Mogelijk interesse van 
de erfgenamen van de huidige eigenaars om hiermee iets te doen? Zeker 
hopen dat het niet vroeger openbaar verkocht wordt dan het project vordert! 
Mocht dit toch zo zijn, de nieuwe eigenaars proberen overtuigen van het 
project.) 

 

 



Tal van opvolgende bijeenkomsten 

 Bijeenkomst BP 29 september 2009 

 Bijeenkomst BP 23 september 2010 

 Bijeenkomst BP 16 december 2010 

 Bijeenkomst BP 10 maart 2011 

 Bijeenkomst BP 30 juni 2011 

 Bijeenkomst BP 12 December 2011 

 Bijeenkomst BP 14 juni 2012 

 Bijeenkomst BP 27 september 2012 

 Bijeenkomst BP 13 maart 2014 



SVZ 

De uitvoering vh project blijft haperen... Waarom?? De ontwikkeling is nog 
niet gerealiseerd omdat de terreinen in onverdeeldheid zitten en het moeilijk 
is om de verkoop ervan te verkrijgen. Er is een notaris aangesteld om uit 
onverdeeldheid te treden. De notaris heeft een voorstel aan de rechtbank 
overgemaakt om de terreinen te verkopen. Gezien er minderjarigen in de 
nalatenschap verwikkeld zijn en een aantal leden van de familie in het 
buitenland zitten is het moeilijk om de familie op één lijn te krijgen. 

 



Hoe zien we mekaar? 

 Vaste overlegmomenten met gemeentebesturen minstens 1x/jaar  

 

 Voordelen aanwezigheid contactambtenaar  / participatieambtenaar. 

 

 Goede en duidelijke afspraken via convenant (= lokale afsprakennota) (oa wie 
benadert de stadsdiensten, … ) (Sinaai) 

 

 Ruimte vanuit gemeentebesturen voor inspraak (flexibiliteit, tijd, 
luisterbereidheid, …) 

 

 Aanwezige expertise bij burgers/BP’s wordt gewaardeerd – burgers/BP’s worden 
daartoe regelmatig geconsulteerd 

 



Hoe zien we mekaar? 

 Laagdrempelig meldingssysteem (bepaalde gemeenten, bv Kortemark, hebben 
vaste formulieren om meldingen te maken van zaken die aangepakt moeten 
worden). 

 

 BP’s moeten voor hun achterban staan/spreken  

 

 Gemeentebesturen moeten BP’s tijdig contacteren (bij aanvang vh project, als er 
nog veel tijd en ruimte voor inspraak is) 

  

 Op zoek gaan naar de talenten in het dorp en die gebruiken! Mensen die eenmalig 
willen meewerken,  zijn ook al een verrijking/meerwaarde. Die mensen brengen 
evt ook andere contacten aan. Openstaan voor alles, bij bepaalde mensen eens 
langsgaan of hen op straat aanspreken. Jongeren / multimedia? 

 

 



Hoe zien we mekaar? 

 Bottom up is prachtig, maar finaal moet het om een constructieve 
samenwerking gaan die tot een mooi resultaat leidt. Wie daarin het voortouw 
heeft genomen, is uiteindelijk bijzaak. 

 

 Right to challenge? 

 

 Als je snel wil gaan, moet je alleen gaan, als je ver wil gaan, moet je samen 
gaan. (Afrikaans gezegde dat niet uit Afrika zou komen) 

 



www.dorpsbelangen.be 
 
Iedereen steeds welkom ! 
 
 

http://www.dorpsbelangen.be/
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