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GEMEENTELIJKE CODEX
Sinds kort staat de gemeentelijke codex op de website. De codex
bevat allerlei gemeentelijke reglementen die door de gemeenteraad
werden vastgesteld: ruimtelijke uitvoeringsplannen, belastingen,
retributies,

subsidies,

verkeersreglementen,

huishoudelijke

reglementen,... De reglementen worden ingedeeld in een aantal
logische rubrieken en kunnen geconsulteerd worden door de
burger.

DIGITALISERING AUDIOVISUEEL ARCHIEF
De gemeenteraad keurde een overeenkomst goed met het Vlaams
Instituut voor Archivering (VIAA) omtrent het digitaliseren, bewaren
en ontsluiten van het audiovisueel archief. Het VIAA wil het digitale
erfgoed van Vlaanderen op een duurzame manier bewaren en
toegankelijk maken voor iedereen. Dankzij deze samenwerking
kunnen zowel het stadsarchief als erfgoedcel CO7 de Poperingse
audiovisuele collecties gratis digitaliseren en goedkoop bewaren.

GRONDRUIL BLOEMENSTRAAT - KLAVERWEG
In

de

Bloemenstraat

en

de

Klaverweg

herbouwt sociale

huisvestingsmaatschappij De Mandel 11 huurwoningen. Het gaat
om 7 huurwoningen met 4 slaapkamers en 4 huurwoningen met 5
slaapkamers. Om dit project te kunnen realiseren is het noodzakelijk
dat er een grondruil plaatsvindt tussen de stad en De Mandel. De
gemeenteraad keurde hiertoe het ontwerp van ruilakte goed.

WIJZIGING REGLEMENT AFVALSTROMEN
De gemeenteraad keurde enkele wijzigingen aan de gemeentelijke
verordening houdende politie van de afvalstromen op het
grondgebied van Poperinge goed. Op het recyclagepark van
Poperinge wordt plastic folie al enkele jaren apart ingezameld voor
recyclage, als enige recyclagepark in het IVVO-werkgebied. Sinds
januari 2018 weigert China, de belangrijkste afzetmarkt voor plastic
afval, dit afval nog te importeren. De folies zullen dus voorlopig
afgevoerd moeten worden voor verbranding. Hierdoor behoren
deze folies tot het huisvuil, waarbij het principe ‘de vervuiler betaalt’
toegepast dient te worden. IVVO stelt voor om de aparte gratis
inzameling tijdelijk stop te zetten, totdat de Europese markt zich
heeft aangepast om deze materialen lokaal te sorteren en te

recycleren. Daarnaast worden de GFT-containers vanaf heden vrij
van waarborg ter beschikking gesteld door de IVVO.

CHARTER WERFTRANSPORT
De gemeenteraad besliste het 'Charter Werftransport' van de
Vlaamse Stichting Verkeerskunde te ondertekenen. Hiermee
engageert de stad zich bij te dragen tot maximaal bereikbare,
leefbare en veilige schoolomgevingen tijdens private en publieke
bouw-

en

wegenwerken

door

onder

meer

een

actieve

communicatie met aannemers en bouwheren, het verbieden van
werftransport tijdens de begin- en einduren van scholen en het
proper houden van de werfroutes.

VERLEGGING VOETWEG 55 RENINGELST
Het stadsbestuur is van plan om de percelen van het oude
voetbalveld in Reningelst te verkopen in verschillende loten. In
functie van het optimale gebruik van deze loten is het echter
aangewezen om het tracé van voetweg 55, dat dwars door de
percelen van het oude voetbalveld loopt, te verleggen naar de rand
van deze percelen. De gemeenteraad keurde de gedeeltelijke
verlegging van de voetweg en de vaststelling van het bijhorende
rooilijnplan principieel goed. Het college van burgemeester en
schepenen gaat over tot de organisatie van een openbaar
onderzoek.

