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INTEGRATIE FINANCIËLE DIENSTEN 

Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet dat er in elke gemeente één 

algemeen en één financieel directeur is die zowel de gemeente als 

het OCMW bedient, waarbij beide ambten worden uitgeoefend door 

personeelsleden van de gemeente. De gemeenteraad keurde een 

organisatievoorstel en een organogram goed waarbij de 

eengemaakte financiële dienst aangestuurd wordt door de 

financieel directeur, bijgestaan door een adjunct-financieel 

directeur. De raad keurde ook de functiebeschrijvingen voor beide 

functies goed. 

 

AANLEG (VOET)PADEN 

De gemeenteraad keurde het bestek, de plannen, de raming en de 

plaatsingsprocedure goed voor de heraanleg van de doorgang 

tussen het Oudstrijdersplein en de Babbelaarsstraat, de aanleg van 

de doorgang tussen de Werf en het Burg. Mahieuplein, de aanleg 

van de doorgang tussen OC De Croone en de verkaveling Hyboma 

en de heraanleg van het voetpad in de Hellekapelle (huisnummers 

9 t.e.m. 14). De werken omvatten de uitgraving en/of opbraak en de 

heraanleg van de straatstenen, boordstenen, goten, straatkolken en 

riooldeksels. 

 

HERAANLEG N347 

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant de heraanleg van 

de gewestweg N347 (Diepemeers en Sint-Bertinusstraat). AWV 

staat in voor het structureel onderhoud met inbegrip van een nieuwe 

wegkoffer en een aangepast wegprofiel. De stad voorziet in de 

aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, voetpaden en 

groenvoorziening in de Diepemeers en in de Sint-Bertinusstraat. 

Beide opdrachten dienen te worden samengevoegd. De stad 

keurde hiertoe een overeenkomst met het Vlaamse Gewest goed. 

AWV wordt aangeduid als aanbestedende overheid. De kosten voor 

elke partij worden verdeeld à rato van het geraamde aandeel van 

elk van de partijen in de werken. 

  



 

LOKAAL KLIMAATPROJECT 

De provinctie West-Vlaanderen wil inzetten op lokale projecten rond 

klimaat en stelt 750.000 euro ter beschikking voor de ondersteuning 

van projecten gericht op het reduceren van de CO2-uitstoot. 

Voor Poperinge werd het project rond het energiezuiniger maken 

van stadsgebouwen door het plaatsen van zonnepanelen positief 

beoordeeld. De provincie maakt hiervoor 100.000 euro vrij. De 

gemeenteraad keurde een overeenkomst met de provincie goed 

met betrekking tot de uitvoering van het project, de financiële 

bijdrage, de communicatie, de sensibilisatie, de tijdige uitvoering en 

de rapportage. In mei 2018 worden zonnepanelen geplaatst op de 

bibliotheek en het jeugdcentrum. Door de realisatie van deze PV-

projecten spaart de stad jaarlijks 25 ton CO2 uit. 

 

HERBESTEMMING CALLICANNES 

De provincie West-Vlaanderen en de Communauté de communes 

Flandre Intérieure (CCFI) hebben in samenwerking met het 

ontwerpbureau Maat ontwerpers een masterplan opgesteld voor de 

grenspost Callicannes. Er komt onder meer een gebouw voor 

grensoverschrijdende samenwerking waar bedrijven, overheden en 

bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast wordt ook een 

parkeerplaats voor vrachtwagens aangelegd. De 

gemeenteraad keurde de intentieverklaring tot samenwerking met 

het oog op herbestemming van de grenspost en site te Callicannes 

goed. 

 

WIJZIGING BIBLIOTHEEKREGLEMENT 

De gemeenteraad keurde enkele wijzigingen aan het 

bibliotheekreglement goed. De bibliotheek introduceert onder meer 

de mogelijkheid om als lener de elektronische idenititeitskaart als 

lenerspas te gebruiken. De bibliotheek wordt steeds belangrijker als 

ontmoetingsplek, als plek om bij te leren door het volgen van een 

lezing of het maken van huiswerk of het krijgen van hulp in een meer 

en meer digitale wereld. In dat opzicht worden de openingsuren 

gewijzigd. De hoofdbiliotheek zal voortaan 33 in plaats van 30 uur 

per week geopend zijn. De uitleenposten in Roesbrugge en Watou 

zullen geopend zijn op vrijdagnamiddag van 14 tot 18 uur. De 

voorgestelde nieuwe openingsuren bieden ruimte om een 

kwalitatievere werking, klasuitleen en activiteiten voor het publiek 

mogelijk te maken. 

  

 


