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DAGELIJKS BESTUUR - VISUMVERPLICHTING 

De gemeenteraad stelde het begrip ‘dagelijks bestuur’ opnieuw vast 

zodat een uniforme werking verzekerd is voor zowel de stad, het AGB 

als het OCMW. De effectieve vermeldingen van bedragen in het besluit 

zijn vervangen door begrippen uit de wetgeving overheidsopdrachten 

die overeenstemmen met de bedragen, zodat bij toekomstige 

wijzigingen in de wetgeving overheidsopdrachten niet steeds een nieuw 

besluit moet goedgekeurd worden. Ook het besluit rond de uitsluiting 

van de visumverplichting voor bepaalde verrichtingen van dagelijks 

bestuur werd in die zin gewijzigd. Tot slot werden twee nieuwe 

verrichtingen van dagelijks bestuur toegevoegd: het vaststellen van 

tarieven en de bepaling van de wijze van innen van retributies en het 

wijzigen van de lijst van nominatieve subsidies (incl. het afschaffen van 

initieel voorziene subsidies of het creëren van nieuwe subsidies, voor 

zover dit binnen de wettelijk opgelegde kredietbeperkingen gebeurt). 

 

RENOVATIE WITSONESTRAAT 

In de Witsonestraat zijn er al geruime tijd problemen van 

wateroverlast. Het studiebureau Cnockaert maakte een ontwerp op 

voor het oplossen van deze problemen en de renovatie van het wegdek 

in de Witsonestraat. De gemeenteraad keurde het bestek en de 

gunningswijze voor de uitvoering van deze werken goed. 

 

OPENBARE VERLICHTING WOESTENSEWEG 

Eandis maakte een studie over voor de aanleg van een openbaar 

verlichtingsnet langs het geplande fietspad tussen Poperinge en 

Woesten. Momenteel bestaat de verlichting van de Woestenseweg uit 

20 verouderde verlichtingsarmaturen. Er worden 43 nieuwe armaturen 

voorzien. De gemeenteraad keurde het bestek en de gunningswijze 

goed.   

 

EFRO-PROJECT 'BEDRIJVIGE KERN' 

De gemeenteraad keurde een samenwerkingsovereenkomst met 

UNIZO goed voor de realisatie van het project ‘Bedrijvige Kern’, met 

steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Dit 

project wil lokale beleidsmensen en ondernemers aanzetten om samen 

werk te maken van een levendige en bloeiende kern in steden en 

gemeenten. Het project wordt in drie steden en gemeenten in België 

getest, waaronder Poperinge. Het is de bedoeling een visie 

  



te ontwikkelen inzake kernversterking op maat van de verschillende 

Vlaamse kernen. Vervolgens wordt deze visie afgetoetst in 

de projectgemeenten en wordt er een handleiding uitgewerkt inzake 

kernversterking op basis van interactie met stakeholders in de 

projectgemeenten. Dit project past volledig in het commercieel 

strategisch plan van de stad waarin veel aandacht wordt besteed aan 

de vesterking van de handelskern in het stadscentrum. 

 

MASTERPLAN BELLEWIJK 

Sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel voorziet in haar herbouw- 

en renovatieplanning de vernieuwing van een deel van de Bellewijk in 

het blok tussen de Plantenstraat, Bellestraat en 

Bomenstraat. Beide partijen willen van deze vernieuwing gebruik 

maken om na te denken over een nieuw, innovatief en duurzaam 

stedenbouwkundig concept. Er werd hiervoor een projectdossier 

ingediend via ‘WinVorm', een procedure van de provincie West-

Vlaanderen waarbij op zoek wordt gegaan naar een geschikte 

ontwerper voor de uitvoering van een haalbaarheidsstudie. De 

gemeenteraad keurde hiertoe een overeenkomst met SHM De Mandel 

goed. De stad treedt op als opdrachtgevend bestuur en gaat in 

wederzijds overleg met De Mandel de verschillende stappen in de 

procedure opvolgen. Ook de kostenverdeling tussen de stad en De 

Mandel wordt in de overeenkomst vastgelegd. 

 

ACTIEPLAN BIJ-VRIENDELIJKE GEMEENTE 

In januari 2015 besliste de gemeenteraad het charter ‘Bij-vriendelijke 

gemeente' van de Koninklijke Vlaamse Imkerbond te ondertekenen. In 

navolging hiervan stelde een lokale bijenwerkgroep, samengesteld uit 

leden van de lokale imkervereniging De Westerbie, Velt 

Westland, Natuurpunt Poperinge-Vleteren, Tuinhier Poperinge, de 

landbouwraad en de milieuraad, een concreet lokaal actieplan op. De 

acties zijn gericht op het creëren van een stuifmeelrijke, bijvriendelijke 

en pesticidenvrije omgeving en op de sensibilisering van onder 

meer landbouwers en ondernemers. Bij indiening van het actieplan 

krijgt de gemeente de titel ‘bij-vriendelijke gemeente’. 



 

STATUTENWIJZIGING CO7 

Sinds 16 maart 2016 is projectvereniging CO7 erkend als 

intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst met een uitbreiding van het 

takenpakket als gevolg. De nieuwe missie van CO7 is het voorwerp van 

een statutenwijziging die door de gemeenteraad werd goedgekeurd. 

CO7 wil door overleg en samenwerking tussen diverse actoren in de 

regio meerwaarden creëren op het vlak van cultuur en erfgoed. Om dit 

te realiseren wordt samengewerkt voor de afstemming van het 

cultuuraanbod en de cultuurcommunicatie, voor de uitvoering van een 

geïntegreerd onroerend erfgoedbeleid dat gericht is op het behouden, 

beschermen en beheren van onroerend erfgoed en voor de uitvoering 

van een geïntegreerd en integraal lokaal cultureel-erfgoedbeleid dat 

gericht is op een betere zorg voor en ontsluiting van het cultureel 

erfgoed. 

 

 


