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VROONHOFSITE 

De stad gaat op zoek naar een ontwerper voor de opmaak van 

een Masterplan voor het openbaar domein en het uitwerken van 

een totaalvisie op de stadsgebouwen binnen de Vroonhofsite. De 

huidige gebouwen van het Gemeenschapsonderwijs worden in de 

komende jaren gesloopt en vervangen door een nieuwbouw. Het 

achterliggende deel van de Vroonhofsite wordt in de toekomst de 

thuisbasis van twee stadsgebouwen: het 'Huis van het Kind' (met 

buitenschoolse kinderopvang, bureau voor de dienst 

opvoedingsondersteuning en speelotheek) en de 'Academie +' 

(huisvesting stedelijke kunstacademie, podiumzaaltje en foyer). 

Het gaat dus om een beeldbepalend en ingrijpend project in het 

hart van de stad. Voor de opmaak en de uitwerking van het 

Masterplan dient de ontwerper rekening te houden met alle 

gebruikers van het openbaar domein. Naast de schoolse en 

publieke functie moet de nodige aandacht worden besteed aan de 

aanpalende centrumfuncties (detailhandel, horeca, 

dienstverlening) en de woonfunctie in en rond deze site. De 

uitwerking van een totaalvisie op de stadsgebouwen binnen de 

Vroonhofsite omvat de ontwikkeling van een stedenbouwkundig 

concept waarbij de stadsgebouwen een harmonisch geheel 

vormen met de gebouwen van het Gemeenschapsonderwijs. 

 

BOUW OC DE BOLLAARD 

De BVBA Architecten Karel Vandewynckel maakte een 

bouwkundig ontwerp op voor de sloop van het 

ontmoetingscentrum De Bollaard en de bouw van een nieuw 

multifunctioneel gebouw dat voldoet aan de hedendaagse normen. 

Daarnaast wordt ook de omgeving geoptimaliseerd, attractiever 

gemaakt en in overeenstemming gebracht met het nieuw te 

realiseren gebouw. De gemeenteraad keurde in eerste instantie 

het bestek en de gunningswijze voor de ruwbouw- en 

omgevingswerken goed. In een tweede fase komen de technieken, 

het buitenschrijnwerk en de binnenafwerking aan bod. 

 

SPORT- EN RECREATIEBAD DE KOUTER 

Het reglement van interne orde van het sport- en recreatiebad De 

Kouter wordt op enkele punten gewijzigd: 

Aanpassing openingsuren: tijdens de schoolweken waarop het 

  



vakantie is in Frankrijk, gaat het recreatiebad op weekdagen open 

om 13.30 u. in plaats van 17 u. Op woensdagnamiddag gaat het 

recreatiebad open om 13.30 u. in plaats van om 15 u. Het uurtje in 

het recreatiebad op woensdag tussen 13.30 en 14.30 u. dat 

exclusief werd voorbehouden voor personen met een beperking 

wordt verplaatst naar vrijdagnamiddag tussen 15 en 17 u. 

Verlaging van de tarieven voor jeugdgroepen (bvb. IBO 

Hopsakee, Popsjot, instellingen bijzondere jeugdzorg), voor 

internaatsleerlingen van Poperingse scholen en voor leerlingen 

van Poperingse scholen met domicilie buiten Poperinge. 

Toekenning van een spaarkorting van 5% op het 

toegangstarief aan leden van de Gezinsbond. Deze leden 

betalen aan de kassa het normale tarief maar ontvangen bij 

aankoop een spaarkorting van 5%. Deze korting kan in schijven 

van 10 euro als betaalmiddel gelden bij andere handelaars 

waarmee de Gezinsbond een samenwerking heeft. 

 

SCHOOLWERKPLAN KUNSTACADEMIE 

De gemeenteraad keurde het Artistiek Pedagogisch Project en het 

Schoolwerkplan 2017-2023 van de stedelijke kunstacademie goed. 

Het artistiek pedagogisch project bevat de artistieke visie en de 

pedagogische uitgangspunten. De kunstacademie profileert zich 

als een school die laagdrempelig wil zijn maar ook bijzondere 

aandacht blijft hebben voor zeer getalenteerde leerlingen. De 

academie ambieert leerlingen op te leiden met brede competenties 

die hun kunst met de regio delen. De academie wil haar plaats in 

die regio innemen als creatieve werkplek en als huis met veel 

artistieke expertise. Anderzijds wil de academie ook de regio en de 

wereld in haar eigen lessen en projecten betrekken. Het 

schoolwerkplan beschrijft hoe de academie het project zal 

concretiseren. De teksten kwamen tot stand na een uitgebreide 

participatieronde. 

 

VAKWERKHUISJE HELLEKETELBOS 

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse 

Overheid renoveerde het vakwerkhuisje in het Helleketelbos. De 

gemeenteraad keurde een samenwerkingsprotocol met ANB goed 

met het oog op de toeristische ontsluiting van de site. ANB staat 

voornamelijk in voor het nazicht en het onderhoud van de site. De 

dienst toerisme van de stad organiseert gidsbeurten en staat in 

voor de publiciteit. 



 

RESTAURATIE KERKHOFMUUR RENINGELST 

Architect Dries Vanhove maakte een bouwkundig ontwerp op voor 

de restauratie van de kerkhofmuur in Reningelst. De werken 

omvatten de restauratie van het metselwerk van de kerkhofmuur 

langs de Pastoorstraat en het Reningelstplein en de restauratie 

van de historisch meest waardevolle hekwerken. De 

gemeenteraad keurde het bestek en de gunningswijze voor deze 

werken goed. 

 

BELASTINGEN EN RETRIBUTIES 

De gemeenteraad hernieuwde volgende belastingen en retributies: 

 Belasting op de afgifte van administratieve stukken: de 

FOD Binnenlandse Zaken verhoogt de productieprijs van 

diverse identiteitsdocumenten op basis van de 

schommelingen in de gezondheidsindex. In de tweede 

helft van 2017 worden de spoedprocedures goedkoper. 

 Contantbelasting voor het aanvoeren van afvalstoffen op 

het stedelijk recyclagepark. 

 Retributie voor de ophaling van afvalstoffen en de 

aankoop van huisvuil- en PMD-zakken. 

 Algemene gemeentebelasting voor bedrijven. 

 Belasting op inrichtingen met een specifieke hinder en/of 

impact op hun onmiddelijke omgeving (banken, 

brandstofverdelingsapparaten en masten/ pylonen). 

Deze belasting- en retributiereglementen kunnen geraadpleegd 

worden via de stedelijke website. 

 

PREMIEREGLEMENT HOPSECTOR 

De gemeenteraad hechtte goedkeuring aan het gewijzigd 

gemeentelijk reglement op het toekennen van premies voor het 

aanleggen van nieuwe hopvelden, renoveren van bestaande 

hopvelden en reconverteren van bestaande hopvelden met 

traditionele variëteiten naar marktgerichte variëteiten. Naar 

aanleiding van het Leader project "Belgische hop, transparant en 

betrouwbaar" worden in het reglement bijkomende accenten 

gelegd ter ondersteuning van de kwaliteit van de hopteelt. 



 

WESTHOEK - DE NIEUWE WERELD 

Met de bekrachtiging van de subsidieovereenkomst 'Westhoek. De 

nieuwe wereld." engageert de stad zich om in samenwerking met 

RESOC Westhoek de Westhoek te promoten als een 

aantrekkelijke regio om te wonen, te werken en te 

ondernemen. Deze marketingcamapagne wil de braindrain van 

jong talent stoppen en de verkeerde beeldvorming over de regio 

bijstellen om zo uiteindelijk de economie te stimuleren. 

 

EVALUATIE ACTIEPLAN SAVE-CHARTER 

In 2015 ondertekende het stadsbestuur het SAVE-charter van 

Ouders van Verongelukte Kinderen vzw (OVK vzw), een 

vereniging die families ondersteunt die hun kind hebben verloren 

in het verkeer. De stad engageert zich hiermee bijzondere 

aandacht te hebben voor verkeersveiligheid, vooral voor jonge 

weggebruikers. De stedelijke mobiliteitsdienst stelde in 

samenwerking met de lokale politie een actieplan op. De uitvoering 

van dit plan werd positief geëvalueerd door OVK vzw, waardoor de 

stad het SAVE-label zal krijgen. De evaluatienota werd door de 

gemeenteraad goedgekeurd en tegelijk werd beslist ook in de 

toekomst verkeersveiligheid hoog op de agenda te plaatsen en 

een tweede actieplan uit te werken. 

  

  

 


