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PLATTELANDSMOTIE 

Op 19 juni 2019 organiseerde Westhoekoverleg een congres van 

Vlaamse plattelandsgemeenten. Het platteland biedt een duurzaam 

perspectief voor de ontwikkeling van de woonfunctie in Vlaanderen. 

Bovendien vormt de open ruimte een belangrijke troef voor het 

aanbieden van ecosysteemdiensten die noodzakelijk zijn voor een 

leefbaar Vlaanderen. Een goed plattelandsbeleid met een juiste 

financiering vanuit het gemeentefonds zal de instandhouding van de 

open ruimte ten goede komen. Het Vlaams beleid richt zich echter eerder 

op het versterken van verstedelijking en biedt onvoldoende 

ondersteuning voor een sterk plattelandsbeleid. De raad onderschrijft de 

slotverklaring van het congres van de Vlaamse Plattelandsgemeenten 

en vraagt door middel van een motie aan de Vlaamse overheid: meer 

financiële slagkracht voor plattelandsgemeenten door een herziening 

van het gemeentefonds en het waarderen en financieren van 

ecosysteemdiensten; ondersteuning bij dorpskernversterking om de 

open ruimte in stand te houden en oplossingen te bieden voor de sociale 

verdringing op het platteland; beter openbaar vervoer en nieuwe 

mobiliteitsvormen én een ruimtelijk beleid met duurzame 

ontwikkelingsmogelijkheden voor het platteland; een onmiddellijke 

intrekking van de oneerlijke Mobiscore (waarbij voor elke woning 

berekend wordt hoe goed voorzieningen voor openbaar vervoer, 

onderwijs, winkels, ontspanning, gezondheid,... te voet of met de fiets 

bereikbaar zijn) of tenminste een aanpassing van de parameters die niet 

enkel op de steden, maar ook op de kernen van de 

plattelandsgemeenten toepasbaar zijn. 

 

WERKEN BENEDICTIJNENSTRAAT 

In zitting van 30 oktober 2017 keurde de gemeenteraad een 

overeenkomst met  Aquafin goed voor de wegenis- en rioleringswerken 

in de Benedictijnenstraat in het kader van de afkoppeling van 

oppervlaktewater van de collector Vleterbeek. In overleg met de scholen 

wordt de Benedictijnenstraat ingericht als schoolstraat. Tijdens de 

schooldagen wordt de straat ter hoogte van de voetgangersoversteek 

tussen de beide scholen door middel van automatische paaltjes 

afgesloten. Doorgaand verkeer zal tijdens de schooluren niet mogelijk 

zijn. De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het wegentracé van de 

Benedictijnenstraat. 

  



 

VROONHOFSITE 

Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) Scholengroep Westhoek plant de 

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

te Poperinge. De stad gaat over tot de aankoop van een schoolgebouw 

met aanhorigheden gelegen op de Vroonhofsite en keurde hiertoe de 

ontwerpakte goed. 

 

BOUW BRANDWEERKAZERNE 

Brandweer Westhoek gaat over tot de bouw van een nieuwe 

multifunctionele brandweerkazerne aan de Ouderdomseweg. De stad 

stelt een perceel grond ter beschikking via een erfpachtovereenkomst en 

de brandweerzone staat in voor de bouw van de kazerne. De raad keurde 

hiertoe de ontwerpakte goed. 

 

STRAATNAAMGEVING 

De West-Vlaamse Intercommunale (WVI) realiseert een verkaveling in 

de Komstraat. Om de op te richten woningen in de verkaveling te kunnen 

lokaliseren, wordt de procedure van straatnaamgeving opgestart. 

Rekening houdend met de traditie om te kiezen voor een verwijzing naar 

vroegere burgemeesters komt de naam 'Burgemeester Sansenstraat' in 

aanmerking. De gemeenteraad stelde deze straatnaam principieel vast. 

Een definitieve beslissing door de raad volgt na openbaar onderzoek en 

na advies van de culturele raad. 

 

PLATTELANDSKLASSEN 

Vzw Plattelandsklassen organiseert als erkend centrum voor 

landbouweducatie meerdaagse plattelandsklassen in verscheidene 

verblijfscentra over heel Vlaanderen met als doel kinderen en jongeren 

dichter bij de hedendaagse landbouw, het platteland en de oorsprong 

van hun voeding te brengen. De vzw werkt hiervoor onder meer samen 

met Het Plokkersheem uit Watou. Vzw Plattelandsklassen voorziet een 

deel van de activiteiten, maakt de volledige planning op en staat in voor 

de administratie. Het Plokkersheem voorziet catering en overnachting en 

vult het overige deel van de activiteiten in. Beide vzw's kunnen gratis 

gebruik maken van de uitleendienst en genieten van het voordeeltarief 

voor de reservatie van stadszalen. De stad zorgt ook voor het vervoer 

van de fietsen (tijdens langere periodes zonder plattelandsklassen) 

tussen Watou en Poperinge, bergt de fietsen tijdelijk op in het stadsdepot 

en neemt tweemaal per jaar het groot onderhoud op zich. AGB De Kouter 

rekent voor de deelnemers aan de plattelandsklassen het geldende 



groepstarief aan in het sport- en recreatiebad. De afspraken tussen de 

vzw Plattelandsklassen, Het Plokkersheem, de stad en het AGB werden 

vastgelegd in een overeenkomst. 

 

POPSJOT 

Sinds enkele maanden wordt gewerkt aan een nieuwe website voor 

Popsjot. De bedoeling is om de website aan het einde van de 

zomervakantie te lanceren. Inschrijven voor de activiteiten van de 

herfstvakantie kan dan via de nieuwe website vanaf 12 september 2019. 

Door de vernieuwing van de website worden een aantal zaken anders 

aangepakt en is ook een aanpassing van het huishoudelijk reglement 

noodzakelijk. De ouders moeten eenmalig een nieuwe account 

aanmaken en vervolgens akkoord gaan met het nieuwe reglement. De 

belangrijkste wijzigingen zijn dat ouders meteen online moeten betalen 

bij het reserveren van de activiteiten, de annulatieprocedure strenger 

wordt en de leeftijdsgrenzen worden gevolgd volgens geboortedatum. 

 

DIGITALE BIB 

Sinds 1 januari 2018 is cultuur niet langer een provinciale bevoegdheid. 

Op 1 januari 2017 nam Cultuurconnect de bestaande Provinciale 

Bibliotheeksystemen (PBS) over in opdracht van Vlaanderen. 

Cultuurconnect wil een brug slaan tussen lokale cultuurhuizen, 

bibliotheken, overheden, technologiespelers en artistieke initiatieven en 

kreeg de opdracht om een digitale basisinfrastructuur voor alle Vlaamse 

bibliotheken te ontwikkelen. De ‘Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek’ 

bestaat uit een ‘Eengemaakt Bibliotheeksysteem’ (EBS) ter vervanging 

van de Provinciale Bibliotheeksystemen, de nieuwe bibliotheekwebsites 

(website, catalogus en ‘Mijn Bibliotheek’), de Vlaamse Centrale 

Catalogus (Open Vlacc) en het basispakket verrijkte content (covers, 

samenvattingen, recensies,...). De overgang naar het nieuwe systeem 

voor de bibliotheek van Poperinge is gepland voor het voorjaar 2020. 

 

 


