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WIJZIGING SAMENSTELLING GEMEENTERAAD 

De gemeenteraad nam akte van het ontslag van raadslid Charlotte de 

Wit-Vyvey (N-VA). Zij wordt vervangen door Lieven Ryckbosch. In de 

OCMW-raad wordt Lieven Ryckbosch vervangen door Edwin 

Lesschaeve. 

 

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING 

De gemeenteraad keurde het reglement voor de registratie en 

behandeling van klachten goed. Het passend behandelen van klachten 

kadert binnen de kwaliteitszorg die de stedelijke diensten nastreven en 

verbetert de interne werking. Klachten moeten aan bepaalde 

vormvereisten voldoen en worden behandeld via een specifieke 

procedure en binnen vaste tijdspannes.  

De klachtencoördinator (de communicatieambtenaar) begeleidt het hele 

proces. Al naargelang het onderwerp van de klacht, behandelt de 

klachtenbehandelaar de klacht inhoudelijk. De klacht wordt uiteindelijk 

als gegrond, deels gegrond, ongegrond of als beleidsaanbeveling 

beoordeeld. Gegronde en deels gegronde klachten leiden tot acties. 

 

WERKEN VERKAVELING H. PERMEKEPLEIN 

In de verkaveling H. Permekeplein werken de stad, de WVI en de 

sociale huisvestingsmaatschappijen Ons Onderdak en De Mandel 

samen aan de realisatie van verschillende woontypologieën: sociale 

kavels, sociale huur- en koopwoningen en residentiële kavels. De 

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) werd aangesteld 

als opdrachtgevend bestuur voor de wegenis-, riolerings- en 

omgevingswerken. De gemeenteraad keurde de studies van Eandis, 

Telenet, Proximus en De Watergroep goed voor de aanleg van de 

nutsvoorzieningen. Het aandeel van de stad in de werkzaamheden 

bedraagt 25 procent. 

 

VERWERVING GRONDEN VROONHOFSITE 

Op de Vroonhofsite plannen de stad en het 

Gemeenschapsonderwijs de bouw van volgende voorzieningen: basis- 

en later ook secundaire school, Huis van het Kind (met buitenschoolse 

kinderopvang, bureau voor de dienst opvoedingsondersteuning en 

speelotheek) en een Academie+ (huisvesting stedelijke kunstacademie, 

podiumzaaltje en foyer). In zitting van 21 december 2015 keurde de 

  



gemeenteraad een samenwerkingsovereenkomst met het GO! goed die 

de modaliteiten regelt rond de aankoop van de grond, de toekomstige 

invulling van de site en de timing van de geplande investeringen. De 

gemeenteraad hechtte in zitting van 30 mei 2016 goedkeuring aan de 

aankoopakte voor de aankoop van grond door de stad aan het GO! 

voor de bouw van de stedelijke voorzieningen. Daarnaast keurde de 

raad een akte kosteloze overdracht van grond van het GO! aan de stad 

goed voor de aanleg van het openbaar domein. Tot slot verleent het 

GO! de stad een voorkooprecht op haar gronden op de site, indien het 

Gemeenschapsonderwijs tot verkoop zou overgaan. 

 

INNAME OPENBAAR DOMEIN 

De gemeenteraad keurde enkele wijzigingen goed aan het belastings- 

en retributiereglement houdende de inname van openbaar domein: 

 De eerste 31 kalenderdagen (in plaats van 30 dagen) van de 

private inname van een openbare weg of plaats bij bouw-, 

verhuis- of wegenwerken zijn kosteloos. Vanaf de 

daaropvolgende kalenderdag wordt op deze inname een 

belasting geheven van 250 euro per begonnen 31 

kalenderdagen; 

 De machtiging voor de private inname van een openbare weg 

of plaats bij bouw-, verhuis- of wegenwerken en het plaatsen 

van signalisatie wordt kosteloos verleend indien de aanvraag 

minstens zeven kalenderdagen (in plaats van 5 werkdagen) 

voor de aanvang van de desbetreffende inname wordt 

ontvangen door het stadsbestuur. Indien de aanvraag zes, vijf 

of vier kalenderdagen vooraf wordt ontvangen wordt een 

retributie van 25 euro aangerekend. Indien de aanvraag drie 

kalenderdagen of minder vooraf wordt ontvangen wordt een 

retributie van 50 euro aangerekend. 

 

ZONE 30 STADSKERN 

De gemeenteraad besliste een zone 30 in de stadskern in te voeren. 

De zone 30 omvat onder meer de straten in het winkelgebied en de 

drukste schoolomgevingen. Het gaat dus om straten met veel verkeer, 

waar veel kinderen en jongeren aanwezig zijn. De invoering van een 

zone 30 zorgt voor een verhoogde verkeersveiligheid, minder 

milieuvervuiling, minder sluipverkeer en een aantrekkelijkere 

leefomgeving. 



 

AANPASSINGSWERKEN KRUISPUNTEN 

In het kader van het optimaliseren van de verkeerscirculatie keurde 

de gemeenteraad het bestek en de gunningswijze goed voor 

aanpassingswerken aan volgende kruispunten: 

 Het wijzigen van de voorrangsregeling bij het kruispunt 

Burgemeester Bertenplein - Hondstraat zodat de drukste 

verkeersas (verkeer komende van het Vroonhof) de voorrang 

krijgt. 

 Het verplaatsen van het kunstwerk op het kruispunt 

Paardenmarkt – Komstraat tot buiten de rijbaan en het 

voorzien van een haakse aansluiting van de Komstraat op de 

Paardenmarkt. Hierbij wordt tevens een fietsstrook voorzien 

naast de rijbaan voor fietsers in tegenrichting van de 

Komstraat naar de Guido Gezellestraat. 

 

LEADERPROJECT 'ENERGIEKE WESTHOEK' 

In het kader van het Europees programma voor plattelandsontwikkeling 

dienden Poperinge, Veurne en Diksmuide gezamenlijk het 

Leaderdossier ‘Energieke Westhoek’ in. Dit project is specifiek gericht 

naar de dorpen en heeft bijzondere aandacht voor kwetsbare 

doelgroepen. Het project focust op twee pijlers: 

 'Energieke OCMW's', waarbij ondersteuningspaketten worden 

ontwikkeld ter ondersteuning van de lokale besturen en de 

OCMW's. 

 'Energieke dorpen', waarbij men de dorpen minder afhankelijk 

wil maken van energie door de energievraag te verminderen 

en door over te schakelen op hernieuwbare energie. Via 

instrumenten als energy battles, warmtescans en 

samenaankopen wordt ingezet op gedragsverandering en 

energie-investeringen. Ook initiatieven vanuit de dorpen zelf 

komen in aanmerking voor financiële en personele 

ondersteuning. 

Om deze acties te realiseren wordt samengewerkt met Impact vzw, 

BAS bouwen en Samenlevingsopbouw. De stad Veurne treedt op als 

promotor van het project, Poperinge als copromotor. De gemeenteraad 

keurde een overeenkomst met stad Veurne goed waarin de 

inhoudelijke en financiële verplichtingen worden vastgelegd.  



 

SPORT- EN RECREATIEBAD DE KOUTER 

De gemeenteraad keurde het reglement van interne orde goed voor het 

sport- en recreatiebad De Kouter, dat opent op 1 juli 2016. In het 

reglement worden de openingsuren opgenomen, waarbij een 

onderscheid gemaakt wordt tussen school- en vakantieweken en 

tussen het sport- en het recreatiegedeelte van het zwembad. Voor de 

tarieven wordt een onderscheid gemaakt tussen baantjeszwemmen en 

recreatief zwemmen. Poperingenaars kunnen aan een goedkoper tarief 

zwemmen. Er zijn goedkopere tarieven voor kinderen en jongeren, 

studenten en senioren. Er wordt een gezinspas ingevoerd waarbij 

gezinsleden kunnen genieten van een voordelig tarief. Om hygiënische 

redenen worden ook enkele kledingvoorschriften vastgelegd. 

 

 


