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PROJECT GASTHUISSITE 

In het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag voor de bouw 

van 31 appartementen en 3 handelsruimten met ondergrondse 

parking ter hoogte van de Gasthuisstraat 25 – 31 keurde de 

gemeenteraad het wegentracé goed. In september 2015 verleende 

het college van burgemeester en schepenen al een vergunning 

voor de bouw van 26 appartementen en 2 handelsruimtes met 

ondergrondse parkeergarage in de Gasthuisstraat 15 -23 

(residentie De Drukkerij). In het projectvoorstel van beide projecten 

wordt een verbinding voorzien vanuit de Gasthuisstraat naar de 

Gasthuisparking en vanuit de Engelstraat naar de projectsite. De 

gemeenteraad gaat principieel akkoord met het vestigen van een 

erfdienstbaarheid van publieke doorgang/ overgang van de 

Gasthuisstraat naar de Gasthuisparking en van de Engelstraat naar 

het project. Het betreft de onderdoorgang vanaf de Gasthuisstraat, 

de wegenis en de openbare parkings die voorzien zijn in het project. 

Er wordt ook een erfdienstbaarheid voor de afloop van regenwater 

voorzien. 

 

RIOLERINGSWERKEN HARINGE 

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

wijze van gunnen en het stadsaandeel goed voor de aansluiting van 

de riolering van Haringe centrum op Roesbrugge. De werken 

omvatten de bouw van een pompstation en aanleg van een 

afwaartse persleiding naar Roesbrugge, de bouw van een overstort 

ter hoogte van de Kerkebeek, het afkoppelen van de gracht in de 

Nachtegaalstraat, het herprofileren van de gracht naar de andere 

richting, de sanering van de verspreid gelegen woningen in de 

Hoogstraat, Moenaardestraat, Haringeplein, Haringestraat en 

Nachtegaalstraat en het afkoppelen van de gracht ter hoogte 

van het kruispunt Nachtegaalstraat - Moenaardestraat. Op vraag 

van de bewoners worden snelheidsremmende maatregelen 

voorzien. Aquafin is de opdrachtgever van deze werken. De 

uitvoering is voorzien voor 2019-2020. Er worden subsidies 

aangevraagd bij de Vlaamse Milieumaatschappij. 

  



 

VERLEGGING VOETWEG 24 ROESBRUGGE 

De gemeenteraad keurde de gedeeltelijke verlegging van voetweg 

24 in Roesbrugge principieel goed. De verlegging, ter hoogte van 

een landbouwbedrijf in de Lindestraat, zou plaatsvinden over een 

afstand van ongeveer 250 meter in noordwestelijke richting en houdt 

geen nadelen in voor het verbindingsweefsel van de buurt- en 

voetwegen in de omgeving. Het college van burgemeester en 

schepenen organiseert een openbaar onderzoek gedurende 30 

kalenderdagen, waarna de gemeenteraad kan overgaan tot de 

definitieve goedkeuring van de verlegging. 

 

DIGITALISERING KRANTENCOLLECTIES 

De gemeenteraad keurde de partnerverklaring tussen het 

stadsarchief Poperinge en de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek 

goed. Deze vzw wil de krantencatalogus Abraham, waar ook de 

krantencollectie van Poperinge al in opgenomen is, uitbreiden. 

Momenteel loopt de catalogus ongeveer van 1830 tot 1950, maar 

ze zouden deze volgend jaar willen verbreden naar de periode 1800 

tot vandaag en ook die jaargangen uit onze stedelijke collectie 

hieraan toevoegen. Het verder chronologisch uitbreiden van de 

databank zal ervoor zorgen dat een breder publiek met de 

Poperingse krantencollectie in contact kan komen. Daarnaast wil de 

vzw ook proberen om samen met het Vlaams Instituut voor 

Archivering hierrond een kleinschalig digitaliseringsproject op te 

starten. Kranten uit de collectie van Poperinge zouden hier 

eventueel voor in aanmerking kunnen komen. 

  

 


