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RENOVATIE SINT-MICHIELSCOMPLEX 

Sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel plant de ontwikkeling 

van sociale en private appartementen binnen het geklasseerde Sint-

Michielscomplex. De Mandel werd aangeduid als opdrachtgevend 

bestuur. De gemeenteraad keurde het bestek en de 

plaatsingsprocedure goed voor het ontwerpen en het renoveren en 

omvormen van het Sint-Michielscomplex tot 19 sociale en 4 private 

appartementen. Twee geselecteerde bouwteams krijgen de kans 

hun offerte en plannen uit te werken en in te dienen, waarna het 

project toegewezen kan worden. 

 

STRAATNAAMGEVING 

De gemeenteraad stelde de straatnaam "Burgemeester 

Deblockstraat" voor de verkaveling in de Molenstraat en de 

Waaienburgseweg in Krombeke principieel vast. De straatnaam 

verwijst naar Valère Deblock, de laatste burgemeester van 

Krombeke. Na het openbaar onderzoek kan de gemeenteraad 

overgaan tot de definitieve vaststelling. Voor de verkaveling in de 

Duinkerkestraat (de insteekweg ter hoogte van de huisnummers 86 

tot 96) werd de straatnaam "Touwslagerstraat" definitief 

vastgesteld.   

 

MOTIE JAAGPAD ROESBRUGGE 

Het jaagpad langs de IJzer, tussen Roesbrugge en Stavele, is 

dringend aan renovatie toe. Het jaagpad is in verregaande staat van 

degradatie en vormt een gevaar voor de openbare veiligheid. De 

stad verzocht de NV De Vlaamse Waterweg, bevoegd voor het 

jaagpad, al meermaals om de nodige budgetten te voorzien om het 

pad te herstellen, voorlopig zonder resultaat. De gemeenteraad 

keurde een motie goed waarin de NV De Vlaamse Waterweg 

gevraagd wordt om het jaagpad grondig te renoveren, de waterloop 

te onderhouden en een slipway te voorzien waarmee kleine 

vaartuigen gemakkelijk te water gelaten kunnen worden 

(voornamelijk voor interventies van de brandweer zoals het 

bestrijden van verontreiniging). Indien De Vlaamse Waterweg 

hiertoe niet bereid is vraagt de raad om het jaagpad en de 

bevaarbare waterloop over te dragen aan de provincie West-

Vlaanderen. De provincie heeft veel expertise in 

  



het beheren, onderhouden en beveiligen van waterlopen en zou het 

jaagpad kunnen opnemen in haar netwerk van wandel– en 

fietspaden. 

 

VICTOR VEILIG 

De jeugddienst kreeg van verschillende schooldirecties de 

vraag om via het stadsbestuur sensibilisatiemateriaal van het type 

Victor Veilig aan te kopen. Het betreft figuurtjes in kunststof van 

ongeveer 80 cm hoog die tijdens piekmomenten worden geplaatst 

in schoolomgevingen, om er de autobestuurders op de 

aanwezigheid van kinderen te wijzen en hen eraan te herinneren 

hun snelheid te matigen. De aankoopprijs per stuk bedraagt tussen 

42,5 euro en 49 euro, afhankelijk van het bestelde aantal. Om de 

schooldirecties te ondersteunen bij de organisatie van dergelijke 

acties worden deze figuurtjes door de stad verkocht aan 20 euro per 

stuk. 

 

DORPSHUB KROMBEKE 

In het kader van het Interreg V-project Transmobil kunnen in de 

periode 2018-2021 Europese subsidies verkregen worden voor de 

ontwikkeling van nieuwe mobiliteitsdiensten in het Département du 

Nord en de Westhoek. De gemeenteraad besliste samen met de 

gemeenten Houthulst en Vleteren in te stappen in een 

studieopdracht rond dorpshubs met een combinatie van sociale 

functies, het terugbrengen van diensten en een mobiliteitsaanbod. 

De dorpshubs worden ontwikkeld samen met de inwoners op basis 

van co-creatie workshops in 3 deelgemeenten: Klerken, 

Oostvleteren en Krombeke (omdat het lokale dienstenaanbod daar 

het beperktst is). De gemeenteraad keurde het gezamenlijk 

bestek en de plaatsingsprocedure goed voor het ontwerp, de 

opstart en ontwikkeling van de hub voor de drie deelgemeenten. 

 

PAS PARTOE 

Pas Partoe is een intergemeentelijke samenwerking tussen de 

jeugddiensten van 10 Westhoekgemeenten. De zetel van de Pas 

Partoe-werking ligt in Poperinge, ook het financieel beheer wordt 

waargenomen door de jeugddienst van Poperinge. Pas Partoe 

organiseert tijden de paas- en zomervakantie activiteiten voor 

kinderen en jongeren in de Westhoek. De komende drie jaar 

ontvangt Pas Partoe geen subsidies meer van de provincie en wordt 

een bijdrage gevraagd aan de gemeenten (300 euro per gemeente). 

De werking van Pas Partoe zou een plaats krijgen in de nieuwe 



dienstverlenende vereniging binnen de Westhoek.  In afwachting 

van de opstart van DVV Westhoek in 2019, besliste de raad de 

samenwerkingsovereenkomst intergemeentelijke jeugdwerking Pas 

Partoe voor een periode van één jaar goed te keuren. 

 

INFORMATIEVEILIGHEIDSBELEID 

In het kader van de nieuwe Europese privacywetgeving 

(GDPR) dient de stad te beschikken over een 

informatieveiligheidsplan. De informatieveiligheidscel maakte op 

basis van een uitgebreide risicoanalyse en maturiteitsmeting een 

veiligheidsplan op. De gemeenteraad keurde dit plan goed. In het 

plan zijn verschillende acties met timing en verantwoordelijken 

opgenomen. Enkele voorbeelden: interne opleiding rond 

informatieveiligheid, opmaak van een register voor 

verwerkingsactiviteiten, wachtwoordbeleid, clean desk policy, 

internet- & e-mail policy, opmaak overeenkomsten met 

softwareleveranciers, uitwerken procedures rond rechten van 

betrokkenen,... Vragen of opmerkingen rond informatieveiligheid of 

het privacybeleid van de stad mogen steeds bezorgd worden aan 

privacy@poperinge.be . 
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