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WIJZIGING SAMENSTELLING GEMEENTERAAD 

De gemeenteraad nam akte van het ontslag van raadslid Lieven 

Ryckbosch (N-VA). Hij wordt vervangen door Jan Van Bruwaene. 

 

GEBOORTE- OF ADOPTIEPREMIE 

Het reglement houdende de toekenning van een gemeentelijke 

geboorte- of adoptiepremie in de vorm van een Pop.kado wordt 

aangepast. De waarde van de cadeaubon is met ingang van 1 

januari 2017 niet langer afhankelijk van het aantal kinderen dat het 

gezin heeft (bvb. 25 euro voor het eerste kind, 30 euro voor het 

tweede,...). Door de complexere gezinssituaties krijgen de 

gezinnen nu bij de geboorte/ adoptie van elk kind een Pop.kado met 

eenzelfde waarde, namelijk 35 euro. 

 

HERINRICHTING BEGRAAFPLAATS 'TER RUSTE' 

De begraafplaats Ter Ruste, gelegen langs de Elverdingseweg, 

bezit op vandaag een onvoldoende groen karakter en straalt weinig 

identiteit uit. De gemeenteraad besliste daarom in zitting van 30 

maart 2015 het kerkhof gefaseerd te vernieuwen en te vergroenen. 

Ontwerper Andy Malengier BVBA bezorgde begin 2017 zijn 

masterplan met bijhorende ontwerpvisie. De begraafplaats van 

Poperinge zal ontdaan worden van alle overbodige verhardingen en 

vergroend worden door middel van het inzaaien van gazon en de 

aanplanting van inheemse hoogstambomen. De ontwerpvisie 

presenteert ook de volledige herinrichting van de centrale as, met 

een inkomplein en een ceremoniële afscheidsplaats of 

afscheidstuin met een nieuwe voorziening voor een strooiweide, 

een herdenkingsdreef en een herdenkingstuin bij het massagraf. De 

gemeenteraad keurde het masterplan, de ontwerpvisie en het 

bestek voor de eerste fase van de herinrichting goed. 

 

HERAANLEG BURG. BERTENPLEIN 

Het parkeerplein van het Burgemeester Bertenplein en de 

verbindingsweg voor het Sint-Janscollege worden 

heraangelegd met aandacht voor de voetganger (verhoogd en 

breed voetpad) en de rolstoelgebruiker (verlaagde boordstenen en 

  



verhoogde busopstapplaats). Zowel het parkeergedeelte als de 

verbindingsweg worden heraangelegd in kandla natuursteen, 

vergelijkbaar met de parking ter hoogte van het Vroonhof. Na de 

herinrichting zullen er 25 parkeerplaatsen beschikbaar zijn waarvan 

2 voor personen met een beperking. De gemeenteraad keurde 

hiertoe het bestek en de gunningswijze goed. 

 

HERAANLEG SWITCH ROAD 

De gemeenteraad hechtte goedkeuring aan het tracé, het bestek en 

de gunningswijze voor de heraanleg van de Switch Road. De 

werken omvatten de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel 

tussen de Veurnestraat en de woning met huisnummer 31 en de 

heraanleg van de wegeninfrastructuur in de volledige straat. Voor 

het afremmen van de snelheid worden er 2 verkeersplateaus en 2 

verhoogde zebrapaden met wegversmalling voorzien. 

 

VOETPADEN DE LIJSTER- HOPPELANDWIJK 

De gemeenteraad keurde het bestek en de gunningswijze goed voor 

de heraanleg van de voetpaden in de wijken De Lijster en een deel 

van de Hoppelandwijk (fase 1: Saazlaan, een gedeelte van de 

Kentlaan, de Elzasdreef, de Spaltdreef, de Buvrinnesdreef en een 

gedeelte van de Hallertaulaan). De werken omvatten de opbraak en 

de heraanleg van de straatstenen, boordstenen, goten, straatkolken 

en riooldeksels. 

 

BOUW OC DE BOLLAARD 

De BVBA Architecten Karel Vandewynckel maakte een bouwkundig 

ontwerp op voor de sloop van het ontmoetingscentrum De Bollaard 

en de bouw van een nieuw multifunctioneel gebouw dat voldoet aan 

de hedendaagse normen. Daarnaast wordt ook de omgeving 

geoptimaliseerd, attractiever gemaakt en in overeenstemming 

gebracht met het nieuw te realiseren gebouw. De gemeenteraad 

keurde in zitting van 28 november 2016 het bestek en de 

gunningswijze voor de ruwbouw- en omgevingswerken goed. In 

zitting van 30 januari 2017 werd het bestek en de gunningswijze 

voor de technieken, het buitenschrijnwerk en de binnenafwerking 

goedgekeurd. 

  

 


