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VROONHOFSITE 

Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) Scholengroep Westhoek plant 

de bouw van een nieuwe school op haar gronden gelegen langs het 

Rekhof te Poperinge. De raad keurde een overeenkomst 

goed tussen het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, 

GO! Scholengroep Westhoek en de stad. Hierin staat dat het GO! 

de nieuwe school tegen uiterlijk 1 januari 2022 bouwt en de 

Vroonhofsite ontruimt. De stad gaat over tot de aankoop van de 

gronden waar de huidige school zich bevindt. In samenwerking met 

de provincie wordt een nieuw masterplan voor de Vroonhofsite 

opgemaakt. 

 

REGLEMENT VERBINDEND SCHOOLKLIMAAT 

In het kader van een breed gezondheids- en welzijnsbeleid willen 

stad en OCMW het mentaal welbevinden van jongeren en 

leerkrachten in het secundair onderwijs verhogen. Met het 

reglement verbindend schoolklimaat steunen het Huis van het Kind 

en de stad initiatieven van secundaire Poperingse scholen rond het 

bevorderen van het verbindend schoolklimaat en het geestelijk 

welbevinden van leerlingen en leerkrachten. De projectvoorstellen 

moeten ingediend worden voor 15 oktober 2018. De projecten 

moeten gerealiseerd worden tijdens de schooljaren 2018-2019 en 

2019-2020. 

 

SAMENWERKING DE LIJN 

De Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn wenst een gezamenlijke 

actie op te zetten met het stadsbestuur om alle kinderen uit 

Poperinge die volgend schooljaar de overstap maken naar het 

middelbaar onderwijs en nog geen lopend netabonnement hebben, 

een gratis Buzzy Pazz aan te bieden gedurende één maand. Op die 

manier kan men vrijblijvend kennismaken met het aanbod van De 

Lijn als duurzaam alternatief voor autoverkeer. De Lijn verstuurt 

deze abonnementen in de loop van augustus 2018. 

  



 

SUBSIDIEAANVRAAG IGS WONEN 

Sinds 1 maart 2010 is de intergemeentelijke samenwerking wonen 

Heuvelland - Poperinge - Vleteren, gesubsidieerd door de Vlaamse 

overheid, operationeel. De raad keurde een nieuwe 

subsidieaanvraag goed voor de periode van 1 maart tot 31 

december 2019. Vanaf 2020 is een nieuwe regeling van toepassing. 

De IGS Wonen streeft naar een divers en betaalbaar woonaanbod, 

wil werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de 

woonomgeving, adviseert inwoners met vragen rond wonen en 

ondersteunt de lokale private huurmarkt. Hierbij wordt bijzondere 

aandacht besteed aan de meest woonbehoeftige gezinnen en 

alleenstaanden. De totale subsidie bedraagt 96.000 euro op 

jaarbasis. 

 

FINANCIEEL DIRECTEUR 

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. Thierry Hugues (financieel 

beheerder van het OCMW) werd aangesteld als financieel directeur 

en Stefaan Vandecasteele (financieel beheerder van de stad) als 

adjunct financieel directeur van de eengemaakte financiële dienst. 

 

HUURCONTRACTEN GLASVEZELVERBINDINGEN 

De voorbije jaren werd vanuit de dienst ICT gebouwd aan een 

digitale lus tussen de verschillende stadsdiensten. Deze digitale lus 

omvat een HDPE leiding waarin een glasvezelkabel wordt 

geplaatst. De glasvezel zorgt voor een snellere en meer 

performante verbinding dan de straalverbindingen die op dit 

moment toegepast worden. De schoolgebouwen van Katholieke 

Basisscholen Regio Poperinge en Vrij Secundair Onderwijs 

Poperinge Sint Bertinus liggen eveneens verspreid binnen de 

stadskern. Door de samenwerking van de verschillende scholen is 

er ook hier nood aan een goede digitale verbinding. Hun gebouwen 

palen aan de HDPE leiding en glasvezel van de stad. Beide scholen 

sluiten met de stad een huurcontract af voor het huren van 

glasvezels. 

  

 


