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MEERJARENPLAN 

De gemeenteraad stelde het meerjarenplan 2019 van de stad en het 

OCMW vast en keurde het meerjarenplan 2019 van het Autonoom 

Gemeentebedrijf De Kouter goed. 

 

BELASTINGEN EN RETRIBUTIES 

De gemeenteraad hernieuwde volgende belastingen en retributies voor 

het aanslagjaar 2019 (deze kunnen geraadpleegd worden via de 

stedelijke website): 

• Aanvullende gemeentebelasting van 8% op de 

personenbelasting. 

• Heffing 1.215 opcentiemen op de onroerende voorheffing. 

• Belasting op de afgifte van administratieve stukken (met 

ongewijzigde tarieven). 

• Retributie voor de ophaling van afvalstoffen en de aankoop van 

huisvuil- en pmd-zakken. 

 

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN 

De gemeenteraad stelde de partiële herziening van het gemeentelijk 

ruimtelijk structuurplan definitief vast. De deputatie van de provincie 

West-Vlaanderen en het Departement Omgeving van de Vlaamse 

Overheid dienen over te gaan tot de goedkeuring van het GRS. 

 

UITBREIDING BEGRAAFPLAATS PROVEN 

De stad plant de uitbreiding van de begraafplaats in Proven op 

wandelafstand van de kerk.  De ontsluiting van de begraafplaats vanaf 

het Alexisplein loopt over de voetweg nr. 13.  De stad gaat over tot de 

aankoop van enkele percelen grond voor de uitbreiding van de 

begraafplaats te Proven. 

  

http://email.poperinge.be/c/eJxdTs0KwyAMfpp6LBoT7Q4edtlp7B0sTVtBrFTB11-OY5Dk-4F8yRbcEg2iSgG0WQxII2nSMyE6R8b6CXW9Kt-pHDyvrM6Azi-0Gm8fFvaNwIsG8rzL9q5tVDmcvdc22ecEL6kxxvybIdbnLaPGI5UoBOSWwMqZ09ZqjqVwUXdoPYrku12FOf998gUYZTjb
http://email.poperinge.be/c/eJxdTssOAiEM_Jrl5oZHy-KBgxdPxn8AqbskGySA2d-33ozJtDOZTCdN3rqgAET2WiqnNA-gRDkjgLWozDKBrK9KLZeV5khi8zaCA-fA8OVTLygJAsSUJCwQ1SOJ3W9j1D6Zy6SvjOM45t8Otu43XjWsuQQW5ozIFGkPfXxD5cRoNFqO75Gpi-b7CKlzR38Vov3vqw82Tz4s


 

MASTERPLAN BELLEWIJK 

Sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel plant de vernieuwing van 

een deel van de Bellewijk in het blok tussen de Plantenstraat, Bellestraat 

en Bomenstraat. De stad schreef in samenspraak met De Mandel een 

opdracht uit om een hedendaagse visie te ontwikkelen om op de site 

nieuwe wooneenheden te bouwen en deze te integreren in nieuwe 

groenzones. De Mandel zal instaan voor de realisatie. Het project omvat 

onder meer de introductie van duurzame en 

collectieve energievoorziening, een kwalitatieve open ruimte met 

voldoende groen, een mix van diverse soorten woningen met aandacht 

voor kleinere gezinnen (zowel sociale huur- als koopwoningen), de 

vernieuwing van de riolering en de integratie van een buurthuis in de 

vernieuwde wijk. De gemeenteraad keurde hiertoe het Masterplan 

Bellewijk goed. 

 

SUBSIDIE RENOVEREN - PRIVATE HUURMARKT 

De gemeenteraad keurde het vernieuwde subsidiereglement 'functioneel 

renoveren' en 'impulssubsidie private huurmarkt' goed. Het nieuwe 

reglement voorziet geen subsidies meer voor investeringen in 

energiezuinige ingrepen in de woning, daar de Vlaamse overheid en de 

netbeheerder bijkomende middelen voorzien om energiezuinige 

renovaties van woningen te stimuleren. Burgers kunnen natuurlijk nog 

steeds bij Habito Woonwinkel terecht voor begeleiding bij aanvragen van 

premies bij de netbeheerder en andere overheden. In het nieuwe 

reglement wordt volop ingezet op het verhogen van de kwaliteit van het 

woningpatrimonium.  Voor investeringen in woningen om het nodige 

basiscomfort te voorzien, vochtproblemen aan te pakken of grondige 

elektriciteitswerken uit te voeren kan een subsidie worden aangevraagd. 

Daarnaast blijft ook de impulssubsidie private huurmarkt 

behouden. Zowel eigenaars als huurders hebben baat bij kwaliteitsvolle 

en energiezuinige huurwoningen. 

 

PAS PARTOE 

Al 21 jaar organiseren 10 gemeenten uit de Westhoek, verenigd in het 

samenwerkingsverband Pas Partoe, activiteiten voor kinderen en 

jongeren. Iedere jeugddienst organiseert in overleg met de andere 

jeugddiensten een activiteit die een meerwaarde biedt voor het eigen 

regulier programma en stelt deze activiteit open voor alle kinderen en 

tieners uit de verschillende gemeenten. Een bus vervoert de 

verschillende deelnemers naar de activiteit. De werking van Pas Partoe 

wordt vanaf 2019 ingekanteld in de Dienstverlenende Vereniging 

Westhoek  met de oprichting van een zelfstandige groepering 



kostendelende vereniging (KDV Pas Partoe). De gemeenteraad keurde 

de samenwerkingsovereenkomst intergemeentelijke jeugdwerking Pas 

Partoe goed. 

 

 


