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FIETSPAD STATION - BEDRIJVENTERREIN 

Binnenkort wordt de derde fase van de bouw van 

bedrijfsverzamelgebouwen aangevat op de bedrijvenzone in de 

Europalaan, "De Poort tot Poperinge". Tussen de 

assistentiewoningen De Zilvertorens in de Nijverheidsstraat en de 

spoorweg werd reeds een deel van de fiets- en wandelverbinding 

richting de bedrijvenzone aangelegd. In de derde fase van het 

project is het de bedoeling om het fietspad tussen de bedrijvenzone 

in de Europalaan en de achterkant van het station te finaliseren. Zo 

is de bedrijvenzone vanaf het station toegankelijk voor de zachte 

weggebruiker. Een overeenkomst tussen de stad en de bouwheer 

regelt de modaliteiten voor de realisatie van de verbinding en het 

toekomstig gebruik ervan. Er wordt een eeuwigdurende publieke 

erfdienstbaarheid van doorgang/ overgang gevestigd. 

 

AANLEG PARKING TECHNISCHE DIENST 

De raad hechtte goedkeuring aan het bestek, de plannen, raming 

en plaatsingsprocedure voor de aanleg van een parking aan de 

gebouwen van de technische dienst in de Ouderdomseweg. 

 

NIEUWE BEGRAAFPLAATS KROMBEKE 

De stad wenst gronden aan te kopen voor de realisatie van de 

nieuwe begraafplaats in Krombeke. Het betreft 3 loten. In zitting van 

1 juli 2019 keurde de gemeenteraad het definitief 

onteigeningsbesluit goed voor de eerste twee loten. Ondertussen 

bereikte de stad een akkoord met de eigenaars om de gronden in 

der minne te verwerven. De gemeenteraad hechtte principiële 

goedkeuring aan de aankoop van de gronden in de Roggestraat in 

Krombeke voor de realisatie van de nieuwe begraafplaats. 

  



 

WERKEN DOORTOCHT RENINGELST 

In het project van de vernieuwing van de doortocht Reningelst is de 

aanleg van een buffergracht tussen de Nedergraafstraat en de 

Heuvellandseweg voorzien. Langs de Heuvellandseweg wordt een 

bufferbekken voor hemelwater aangelegd. Voor het uitvoeren van 

de werken dient de stad gronden te verwerven. De gemeenteraad 

keurde de ontwerpen van aankoopakten en akten van 

pachtbeëindiging goed. 

 

HAIRE-PROJECT 

De stad neemt deel aan het ESF 2-Zeeënproject “HAIRE” (Healthy 

Aging through Innovation in Rural Europe). Het project beoogt 

systemen te ontwikkelen en te testen die ouderen in 

plattelandsgebieden in staat stellen om te bepalen welke 

ondersteuning zij nodig hebben, deel te nemen aan het ontwerp en 

de levering van diensten, en oplossingen voor zichzelf te 

ontwikkelen om de eenzaamheid te verminderen en hun kwaliteit 

van leven, gezondheid en welzijn te verbeteren, op basis van hun 

eigen interesses, capaciteiten en voorkeuren en ondersteund door 

de vrijwillige, private en publieke sector. Het dossier werd 

goedgekeurd door het Europees Sociaal Fonds. De gemeenteraad 

keurde een contract met de projectpartners goed, dat alle taken en 

verantwoordelijkheden van elke projectpartner voor, tijdens en na 

de projectuitvoering bevat. 

 

POLITIEVERORDENING AFVALSTROMEN 

De gemeenteraad keurde, naar aanleiding van wijzigingen in de 

belastingreglementen, sorteerregels en andere regelgeving, de 

aangepaste gemeentelijke verordening houdende politie van de 

afvalstromen goed. De belangrijkste wijzigingen: 

• Op het recyclagepark worden harde plastics sinds 1 januari 

2020 enkel nog betalend aanvaard.  

• Met een overgangsperiode van begin januari tot 1 april 

2020 wordt asbestafval enkel nog verpakt aanvaard op het 

recyclagepark. Vanaf 1 april zal ook enkel nog verpakt 

asbestafval in open voertuigen of aanhangwagens 

vervoerd mogen worden. 

• Ook bedrijven kunnen nu deelnemen aan de gft-

inzameling. 

• De toegang tot het recyclagepark is sinds vorig jaar 

voorzien met e-ID. 

  

 


