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AANKOOP TWEE DIENSTVOERTUIGEN 

De gemeenteraad keurde het bestek en de gunningswijze goed voor de 

aankoop van twee dienstvoertuigen, één bestemd voor de stad (ter 

vervanging van de Opel Astra die gebruikt wordt door de administratie) 

en één bestemd voor het OCMW (ter vervanging van de Peugeot 208). 

Bij de gunning van deze opdracht wordt in het bijzonder rekening 

gehouden met de milieuvriendelijkheid van de voertuigen. 

 

WIJZIGING TARIEVEN IDENTITEITSDOCUMENTEN 

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken verhoogde de 

productiekostprijs voor de elektronische identiteitskaarten (eID), de 

vreemdelingenkaarten (eVK) en de kids-ID’s. In zitting van 30 

november 2015 hechtte de raad goedkeuring aan de nieuwe tarieven 

voor deze documenten. De bedragen voor de dringende en zeer 

dringende procedure werden toen echter niet geactualiseerd. 

Dit zijn de nieuwe tarieven: 

 Afgifte van een eID en eVK gewone procedure: 18 euro 

 Afgifte van een eID en eVK met dringende spoedprocedure: 

120 euro 

 Afgifte van een eID en eVK met zeer dringende 

spoedprocedure: 185 euro 

 Afgifte van een kids-ID gewone procedure: 7 euro 

 Afgifte van een kids-ID met dringende spoedprocedure: 115 

euro 

 Afgifte van een kids-ID met zeer dringende spoedprocedure: 

180 euro 

 Afgifte van dringende of zeer dringende kids-ID’s die 

gelijktijdig worden aangevraagd voor kinderen van hetzelfde 

gezin en dus op hetzelfde adres zijn ingeschreven, zullen de 

transportkosten vanaf 1/1/2016 slechts één maal aangerekend 

worden door de FOD: vanaf de tweede kids-ID: 50 euro 

 

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, werd de procedure van 

straatnaamgeving opgestart. De archivaris bracht zoals gebruikelijk zijn 

  



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

Poperinge. In zitting van 26 oktober 2015 stelde de raad de straatnaam 

'Hagebaertweg' principieel vast. Tijdens het openbaar onderzoek 

werden geen bezwaren of opmerkingen ontvangen. De gemeenteraad 

stelde deze straatnaam dan ook definitief vast. 

 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VMM 

De gemeenteraad keurde een samenwerkingsovereenkomst goed met 

de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), om de data van de 

waterpeilmeting van de stuw op de Bommelaarsbeek en de stuw op de 

Hipshoekbeek  te publiceren op www.waterinfo.be. De beheerder (stad 

Poperinge) staat in voor het onderhoud en een correcte registratie van 

de meetsystemen. De VMM staat in voor de configuratie van de 

meetpunten in haar databeheersystemen. 

 

DIRECTEUR BEELDENDE KUNST 

Mevrouw Nadine Van Imschoot neemt ontslag als halftijds directeur 

beeldende kunst met ingang van 1 juli 2016. De gemeenteraad stelde 

enkele regels en procedures vast voor de aanwerving van een nieuwe 

directeur. 
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