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FIETSPAD POPERINGE-WOESTEN 

Stad Poperinge werkt samen met de stad Ieper en de provincie West-

Vlaanderen aan de realisatie van een nieuw fietspad tussen Poperinge 

en Woesten, langs de Woestenseweg en de Poperingestraat. De 

provincie kan subsidies bekomen via het Fietsfonds en treedt dus op 

als leidend bestuur. De stad staat in voor de aanleg van parkeerhavens 

voor de bussen van De Lijn en het beheer van de groenaanleg. De 

gemeenteraad keurde een samenwerkingsovereenkomst goed die de 

verbintenissen tussen de drie partijen vastlegt. Daarnaast keurde de 

raad ook het bestek, de gunningswijze, de plannen, de raming en het 

aandeel van de stad voor de aanleg van het fietspad goed. 

 

HERAANLEG OMGEVING BRUGGESTRAAT 

De stad wenst de Valkestraat, de Sint-Janskruisstraat en de omgeving 

van de Bruggestraat te renoveren. In de Valkestraat wordt het 

rioleringsstelsel vernieuwd en de rijweg en de voetpaden 

worden heraangelegd. Ook in de Sint-Janskruisstraat wordt de rijweg 

heraangelegd. Op het kerkplein worden ondergrondse bufferunits en 

een rioleringsstelsel aangelegd en worden er parkeervoorzieningen, 

grasmatten en beplanting aangelegd. De gemeenteraad keurde het 

wegentracé en het bestek, de plannen, de raming en de gunningswijze 

goed. 

 

OPENBARE VERLICHTING KAPELLESTRAAT 

In de Kapellestraat worden de nutsleidingen ondergronds aangelegd en 

wordt de openbare verlichting vernieuwd. De gemeenteraad keurde 

hiertoe het bestek, het plan, de raming en de gunningswijze goed. 

 

VZW CENTRUMMANAGEMENT 

In 2009 besliste de gemeenteraad de vzw Centrummanagement op te 

richten, dit is een samenwerking tussen de stad, Unizo Handelsforum 

en Horeca Poperinge. De vereniging wil de handel en middenstand in 

Poperinge bevorderen en focust op de commerciële uitstraling van 

Poperinge als inkoopstad. In 2010 keurde de gemeenteraad een 

samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en de vzw goed, die de 

verhoudingen en de afstemming van het beleid tussen stad en vzw 

regelt en die de opdrachten en verantwoordelijkheden van de vzw ten 

opzichte van de stad vastlegt. De gemeenteraad keurde in zitting van 

  



29 augustus 2016 een gewijzigde overeenkomst goed waarin enkele 

nieuwe activiteiten worden vastgelegd, waaronder de exploitatie van 

publieke reclame en infoborden, het helpen organiseren van 

evenementen van derden die de stad promoten en de uitvoering van de 

projecten in het kader van het commercieel strategisch plan, 

goedgekeurd door de gemeenteraad in december 2014. 

 

VERKOOP FIETSTASSEN 

In het kader van de Week van Mobiliteit (12-22 september 2016), een 

initiatief van diverse mobiliteitsorganisaties gericht op duurzame 

verplaatsingen, worden tijdens allerhande acties fietstassen met 

stadslogo en slogan verloot. Op vraag van verschillende inwoners 

worden deze fietstassen ook te koop aangeboden voor 30 euro per 

stuk.   

 

NEUTRALITEIT GEMEENTELIJK ONDERWIJS 

De onderwijskoepel van steden en gemeenten, OVSG, keurde in juni 

de 'beginselverklaring neutraliteit gemeentelijk onderwijs' goed. Omdat 

de stad als inrichtende overheid van de stedelijke kunstacademie ook 

gemeentelijk onderwijs aanbiedt, besliste de gemeenteraad deze 

beginselverklaring goed te keuren. Het is de bedoeling van het OVSG 

om  een gemeenschappelijke noemer voor het hele gemeentelijke 

onderwijs te forumuleren, waaronder de lokale projecten een plek 

vinden. De invulling van een lokaal gedragen pedagogisch, artistiek of 

agogisch project blijft tot de autonomie van het schoolbestuur behoren.  

 

 


