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WISSEL OCMW-VOORZITTER 

Begin januari 2013 werd Mark Paelinck door de OCMW-raad 

verkozen als voorzitter. Op de voordrachtakte werd een einddatum 

vermeld van het mandaat (7 januari 2017) en de naam van de 

persoon die hem zal opvolgen voor de resterende duurtijd van het 

mandaat: Isabel Lebbe. De gemeenteraad nam akte van het 

ontslag van Mark Paelinck en de opvolging door Isabel Lebbe als 

voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

 

FINANCIËN 

De gemeenteraad stelde een aanpassing aan het meerjarenplan 

2014-2019, de tweede budgetwijziging van 2016 en het budget 

voor 2017 van de stad vast. Deze documenten kunnen 

geraadpleegd worden via de website. Daarnaast keurde de 

gemeenteraad het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 van het 

OCMW goed en nam zij akte van de eerste budgetwijziging van 

2016 en het budget voor 2017. Ook het aangepast meerjarenplan 

2014-2019, de budgetwijziging 2016/2 en het budget 2017 van 

AGB De Kouter werden goedgekeurd 

 

BELASTINGEN 

De gemeenteraad hernieuwde volgende belastingen en retributies 

(deze kunnen geraadpleegd worden via de stedelijke website): 

 Aanvullende gemeentebelasting van 8% op de 

personenbelasting (2017) 

 Heffing 1.950 opcentiemen op de onroerende voorheffing 

(2017) 

 Algemene gemeentebelasting (2017-2019) 

 Belasting op reclamedrukwerk (2017-2019) 

 Retributie omgevingsvergunning 

 Belasting op tweede verblijven (2017-2019) 

 Leegstandsbelasting (2017) 

  

http://email.poperinge.be/c/eJxdTrsOgzAM_Boyotg4BoYMXTpV_YeEuBApChEg8fv1WFU63Ws4XfI8BSAy2aMFBlQenLPUo51hZjcSdGTb3uTIdZU-itk8LJECOIJx-TiOkubggAkXpInYJVP8dl2tGx4dPhX3ffe_E1q9X0otrLkGNUjMKlGK5HS2EmqVag5_XkGjHOdeRcrfkS9NSDk9


 Belasting op verkrotting (2017) 

 

LABEL ERKEND CULTUREEL ARCHIEF 

De archiefdienst Poperinge-Vleteren is het eerste 

samenwerkingsverband in België dat zowel historische als 

archivistische kennis en informatie van twee gemeenten beheert 

en deelt. Het intergemeentelijk archief brengt documenten samen 

die voor de eigen diensten en het publiek ontsloten worden, 

waardoor men inzicht kan verwerven in de lokale geschiedenis. 

Vanuit deze missie wil de interlokale vereniging het "Label Erkend 

Cultureel Archief" aanvragen. Met het toekennen van zo'n 

kwaliteitslabel wil de Vlaamse overheid de kwaliteitsvolle werking 

van collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties erkennen. 

Instellingen die binnen de CO7-regio dit label behalen ontvangen 

van Erfgoedcel CO7 jaarlijks 4.500 euro werkingssubsidie. 

 

HERAANLEG VOETPADEN ROESBRUGGE 

De gemeenteraad keurde het bestek en de gunningswijze goed 

voor de heraanleg van de voetpaden in het centrum van 

Roesbrugge (van het Roesbruggeplein tot en met de brug) en de 

uitvoering van enkele plaatselijke herstellingen. 

 

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 

In voorbereiding op de aanleg van een nieuwe begraafplaats in 

Watou wordt een archeologisch onderzoek gevoerd. Omwille van 

de omvang van het plangebied en de landschappelijke situering 

wordt de kans op aanwezigheid van archeologisch erfgoed 

namelijk reëel geacht.  Ook in voorbereiding van de aanleg van 

een parkeerzone ter hoogte van de Sint-Janskerk plant men een 

archeologisch onderzoek. 

 

HERINRICHTING WATOUPLEIN 

Architectenbureau URA maakte een ontwerp op voor de 

herinrichting van het Watouplein. Langs de zuidzijde van het plein 

komt er een multifunctionele betonnen luifel bestaande uit een 

bushalte, een fietsenstalling met ruimte voor een dertigtal fietsen, 

een zitbank en kolommen voor het afficheren van evenementen. 

De parkeerplaatsen op het plein worden 90 graden gedraaid en er 

zal enkel op- en afgereden kunnen worden langs de noordzijde 

van het plein. Tegelijkertijd worden vier aangepaste 



parkeerplaatsen voor personen met een beperking voorzien en 

worden de mozaïek en het Claussilhouet verplaatst. 

 

VERVOERREGIORAAD WESTHOEK 

De Vlaamse Regering keurde eind 2015 een conceptnota rond 

'basisbereikbaarheid' goed, een nieuwe visie op openbaar vervoer 

ter vervanging van het concenpt 'basismobiliteit'. 

Basisbereikbaarheid gaat in de plaats van een uniform 

aanbodbeleid uit van de concrete vraag naar vervoer. De nadruk 

ligt op combimobiliteit, waarbij reizigers vlot kunnen overstappen 

van het ene op het andere vervoermiddel.  Voor de uitrol van het 

openbaar vervoer volgens deze visie werd Vlaanderen ingedeeld 

in twaalf vervoerregio's die de Vlaamse overheid en De Lijn 

dienen te adviseren over de uitbouw van een kernnet en die 

moeten beslissen over de uitrol van een aanvullend net. De 

Westhoek is geselecteerd als pilootregio. De afgelopen 

maanden kwam de vervoerregioraad (met vertegenwoordigers uit 

de Westhoekgemeenten, de provincie, de Vlaamse Overheid, 

de NMBS en Infrabel) bijeen voor het opstellen van een eerste 

vervoersplan. Burgemeester Christof Dejaegher fungeert als 

vertegenwoordiger van het stadsbestuur in de vervoerregioraad, 

schepen Pieter Marchand en mobiliteitsambtenaar Kenny Geuens 

vertegenwoordigen de stad in de werkgroep van de 

vervoerregioraad. 

 

AANKOOP TV-SCHERMEN 

Op twaalf plaatsen in Poperinge komen er interactieve 

televisies met algemene informatie over de stad of een specifieke 

dienst. Het gaat om volgende locaties: dienst toerisme, 

kunstacademie (2), bibliotheek, Hopmuseum, jeugddienst, CC 

Ghybe, Dienstencentrum De Bres (3), Sociaal Huis, Proventier, 

stadhuis, zwembad en sporthallen. De informatie kan per dienst 

ingevoerd worden. De overkoepelende coördinatie wordt 

uitgevoerd door de dienst Informatie & ICT. 

  

 


