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VERKAVELING DUINKERKESTRAAT
In de Duinkerkestraat, tussen huisnummers 86 en 96, komt een
nieuwe

verkaveling van twaalf

loten

voor

het

bouwen

van

eengezinswoningen. De gemeenteraad keurde het wegentracé
goed, zoals voorgesteld door studiebureau Geomex.

HERAANLEG OPENBAAR DOMEIN
De gemeenteraad keurde het bestek en de gunningswijze goed voor
de uitvoering van diverse werken aan het openbaar domein in de
deelgemeenten. Het gaat om de aanleg van een parking in de
Kapellestraat in St-Jan-ter-Biezen, de heraanleg van de speelplaats
van OC d’Hoge Schole in Abele en de heraanleg van de voetpaden
in de Vijfhoekstraat en de Kasteelstraat in Watou.

MASTERPLAN VROONHOFSITE
In zitting van 28 november 2016 hechtte de gemeenteraad
goedkeuring aan het bestek, de wijze van gunnen en de raming van
de opdracht “Aanstellen van een ontwerper voor de opmaak van
een Masterplan voor het openbaar domein en totaalvisie op
stadsgebouwen

op

de

Vroonhofsite

en

de

opmaak

van

uitvoeringsdossiers.” Op de Vroonhofsite komt er een nieuwbouw
voor het Gemeenschapsonderwijs, het 'Huis van het Kind' (met
buitenschoolse

kinderopvang,

bureau

voor

de

dienst

opvoedingsondersteuning en speelotheek) en de 'Academie +'
(huisvesting stedelijke kunstacademie, podiumzaaltje en foyer). Het
gaat dus om een beeldbepalend en ingrijpend project in het hart van
de stad. De opdracht werd nationaal en Europees gepubliceerd. 24
ontwerpbureaus vroegen het bestek op, er werd echter geen enkele
offerte ingediend. Gelet op de grote interesse voor deze opdracht
maar het gebrek aan respons wegens het vele werk dat gevraagd
werd van de ontwerpbureaus, wordt nu geopteerd voor een
ontwerpenwedstrijd.

BEBOUWDE KOM ROESBRUGGE
De gemeenteraad hechtte goedkeuring aan een aanvullend
verkeersreglement voor het uitbreiden van de bebouwde kom van
Roesbrugge,

tot

bij

het

nieuwe

poorteffect

langs

de

Weggevoerdenstraat. Dit is vereist zodat het Agentschap Wegen en

Verkeer openbare verlichting bij deze asverschuiving kan voorzien,
ter verbetering van de verkeersveiligheid.

1 MEI ROMMELMARKT
Op maandag 1 mei 2017 (tussen 7 u. en 18 u.) organiseert Horeca
Poperinge in samenwerking met de stad de jaarlijkse rommelmarkt
in het stadscentrum. De rommelmarkt heeft een capaciteit van 350
standen en 170 standhouders. Ter hoogte van basisschool De Ster
aan het Vroonhof wordt een kinderrommelmarkt georganiseerd,
waar voornamelijk speelgoed en kinderkledij wordt aangeboden.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KOMPAS
Sinds 1 februari 2010 verzorgt Kompas vzw wekelijks een info- en
begeleidingsmoment van drie uur, waarin jongeren en volwassenen
individuele ambulante begeleiding krijgen voor hun drugproblemen.
Voor dit begeleidingsmoment kan men sinds 2012 terecht in het
Sociaal Huis. De huidige overeenkomst loopt ten einde op 31 januari
2017. De gemeenteraad besliste de samenwerkingsovereenkomst
opnieuw te verlengen voor de periode 1/02/2017 tot 31/01/2019. Voor
de zitdagen is er een jaarlijkse bijdrage voorzien van 6.600 euro.

