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RENOVATIE HEILIG-HARTSTRAAT 

In het budget 2015 en 2016 zijn de renovatie van de Heilig-

Hartstraat en de aanleg van de parking rond het nieuwe sport- en 

recreatiebad De Kouter voorzien. De gemeenteraad keurde het 

bestek en de gunningswijze voor deze riolerings- en 

wegeniswerken goed. 

 

STRAATNAAMGEVING 

Op gronden gelegen achter de Kruisbooglaan en de Prof. 

Dewulfstraat wordt een inbreidingsproject gerealiseerd. De 

ontsluiting zal gebeuren door de aanleg van een insteekweg langs 

de Kruisbooglaan. Om de op te richten woningen te kunnen 

lokaliseren, heeft het college de procedure van straatnaamgeving 

opgestart. De archivaris bracht zoals gebruikelijk zijn advies 

uit. 'Hagebaert' is het oude toponiem van dat deel 

van Poperinge. De gemeenteraad stelde de straatnaam 

'Hagebaertweg' principieel vast. 

 

OPENBARE VERKOOP 

Het stadsbestuur wenst het voormalig gemeentehuis en de 

voormalige brandweerkazerne in Watou openbaar te verkopen. De 

openbare verkoop gaat door op 8 december 2015 om 17 uur in de 

parochiezaal in Watou. De instelprijs van het voormalig 

gemeentehuis werd vastgesteld op 225.000 euro en van de 

voormalige brandweerkazerne op 100.000 euro. 

 

OPENBARE VERLICHTING SAPPENLEEN 

Eandis stelde de openbare verlichting op het oude gedeelte van de 

industriezone Sappenleen buiten dienst. Op 6 openbare 

verlichtingspalen zat er een spanning van 230 volt. Doordat de 

apparatuur onvoldoende afgeschermd was, kon dit bij aanraking 

aanleiding geven tot elektrocutie. De openbare verlichting was dus 

dringend aan vervanging toe. Eandis werkte een voorstel uit 

waarbij rendement en kostprijs werden geoptimaliseerd. Het 

college van burgemeester en schepenen gunde deze opdracht in 

zitting van 12 oktober 2015 bij hoogdringendheid aan Gaselwest. 

De gemeenteraad nam akte van deze beslissing. 

  



 

CONVENANT KERNVERSTERKING 

De gemeenteraad keurde het 'convenant kernversterking' van 

Unizo goed. De stad engageert zich hiermee om zich in te zetten 

voor het behoud en de versterking van bestaande handelskernen, 

met plaats voor zowel kleinschalige als grootschalige detailhandel, 

zowel voor zelfstandige ondernemers als internationale 

winkelketens. De stad liet in 2014 reeds een commercieel 

strategisch plan opmaken dat een actieplan met specifieke 

maatregelen ter versterking van de handelskern bevat. Momenteel 

worden een aantal concrete acties geselecteerd en verder 

uitgewerkt met het oog op hun uitvoering vanaf 2016. 

 

AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT 

De gemeenteraad keurde een aanvullend verkeersreglement goed 

voor de invoering van een beurtelingse voorrangsregeling op de 

brug over de IJzer te Roesbrugge, tussen de Prof. Rubbrechtstraat 

en de Bergenstraat. Deze wijziging gebeurt op initiatief van de 

wegbeheerder, het Agentschap Wegen en Verkeer van de 

Vlaamse overheid, om de beschadiging van de voetpaden door 

doorgaand zwaar verkeer tegen te gaan. 

 

AANKOOP POETSMACHINES 

De gemeenteraad keurde het bestek en de wijze van gunnen goed 

voor de aankoop van drie poetsmachines bestemd voor de 

stadsbibliotheek, het OC te Krombeke en het OC te Reningelst. Na 

de waarborgperiode wordt een onderhoudsovereenkomst 

aangegaan voor de duur van 4 jaar. 

  

 


