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DOORTOCHT RENINGELST 

In het kader van de vernieuwing van de doortocht Reningelst 

worden wegenis- en rioleringswerken uitgevoerd aan de 

gewestwegen Reningelstplein, Baljuwstraat, Zevekotestraat, 

Clyttesteenweg, Heuvellandseweg en Lokerseweg en aan de 

gemeentewegen Nedergraafstraat, Bettedreef, Neerhofstraat, 

Pastoorstraat en Kriekstraat. Langs de Heuvellandseweg wordt een 

bufferbekken aangelegd en op diverse locaties komen 

buffergrachten. De gemeenteraad keurde het wegentracé goed en 

nam kennis van het openbaar onderzoek, waarbij geen bezwaren 

werden ingediend. 

 

VERSTERKT STREEKBELEID 

Het Europees Sociaal Fonds ondersteunt initiatieven die onder 

meer werkgelegenheid, sociale inclusie en ondernemerschap 

stimuleren. Resoc Westhoek, een overleg- en adviesorgaan  dat de 

18 gemeenten in de Westhoek wil versterken op socio-economisch 

vlak, is erkend als samenwerkingsverband ‘Versterkt 

Streekbeleid’ voor een periode van drie jaar (van 1 augustus 2016 

tot 31 juli 2019). Met dit project streeft men naar de vernieuwing van 

Resoc Westhoek door de ontwikkeling van een stedelijke motor 

(Diksmuide, Ieper, Poperinge, Veurne) voor de sociaaleconomische 

ontwikkeling van de regio, de verkenning van het concept Westhoek 

Business District, de ontwikkeling van een gebiedsdekkend 

tewerkstellingsbeleid, de uitbouw van een streekwerking kust en de 

algemene coördinatie van Resoc Westhoek. De gemeenteraad 

keurde de partnerschapsovereenkomst goed waarin de 

engagementen van de diverse partners zijn opgenomen. 

 

KUNSTENFESTIVAL WATOU 

Vanaf dit jaar kan de vzw Ku(n)st niet langer beschikken over 

werkingssubsidies in toepassing van het Kunstendecreet voor de 

organisatie van het Kunstenfestival Watou. De vzw kampt hierdoor 

met een structureel financieel tekort waardoor de organisatie van 

het Kunstenfestival in het gedrang kwam. Intens overleg tussen de 

stad Poperinge, de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse 

overheid leidde tot een overeenkomst tussen de stad en de 

provincie en een overeenkomt tussen de stad en de vzw. De 

provincie betaalt voor de editie van 2017 een subsidie van 225.000 

euro  aan de stad voor de organisatie van het Kunstenfestival. 

  



De stad stelt onder een reeks voorwaarden 125.000 euro ter 

beschikking aan de vzw Kunst voor de edities 2017, 2018 en 2019. 

Daarnaast stelt de stad een budget van 350.000 euro ter 

beschikking voor 2017 en een budget van 260.000 euro voor 2018 

en 2019. 

 

SPEELSTRATEN 

De gemeenteraad hechtte goedkeuring aan een reglement rond de 

inrichting van speelstraten. Dit project ambieert naast het voorzien 

van extra speelruimte voor kinderen ook om buren dichter bij elkaar 

te brengen en zo het sociale weefsel te versterken. Minimum 3 

peters of meters uit de straat verzamelen via een bewonersenquête 

de goedkeuring van minimum 2/3 van de bewoners. De inrichting 

van speelstraten is enkel mogelijk tijdens schoolvakanties (tussen 

13.30 en 21 u.). In een afsprakennota tussen de aanvragers en de 

stad worden de rechten en plichten van beide partijen opgelijst. De 

technische dienst levert de signalisatie, die de peters/meters zelf 

plaatsen en weghalen. Het reglement gaat in op 1 juni 2017. 

 

VOORSCHOOLSE KINDEROPVANG 

Om de kwaliteit van het aanbod voorschoolse kinderopvang te 

verhogen en tegelijk een duwtje in de rug te geven, keurde de 

gemeenteraad het reglement ter betoelaging van voorschoolse 

kinderopvang goed. Concreet gaat het om de invoering van een 

speelgoedpremie. Een gezinsopvang (4 tot 8 plaatsen) heeft recht 

op een premie die de helft van het totale bedrag van de ingediende 

facturen bedraagt met een maximum van 120 euro per 

gezinsopvang per jaar. Een groepsopvang (vanaf 9 plaatsen) heeft 

recht op een premie die de helft van het totale bedrag van de 

ingediende facturen bedraagt met een maximum van 240 euro per 

groepsopvang per jaar. Het reglement legt de algemene 

voorwaarden voor de aanvragen, de inspraak, de controle en de 

uitbetaling van de premies vast en gaat in op 1 juni 2017. 

  

 


