Gemeenteraad 27/08/2018
VOORNAAMSWIJZIGING
Vanaf 1 augustus 2018 kan je voor de wijziging van de
voornaam terecht bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De
indiening van de aanvraag dient te gebeuren in de gemeente waar
je bent ingeschreven. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan
de voornaamsverandering enkel toestaan indien de nieuwe
voornaam niet voor verwarring zorgt en de verzoeker of anderen
niet kan schaden. Het vroegere registratierecht van 490 euro komt
te

vervallen.

Om

ondoordachte

of

lichtzinnige

voornaamswijzigingen te beperken wordt een gemeentelijke
retributie van 50 euro vastgesteld. Een gunsttarief (slechts 10% van
het normale tarief) wordt gehanteerd wanneer de voornaam die
men wil veranderen belachelijk, hatelijk of manifest ouderwets is,
vreemd klinkt of tot verwarring kan leiden, beperkt afgekort of
verlengd wordt of enkel verandert door de toevoeging of weglating
van een leesteken of teken waardoor de uitspraak wijzigt. Ook voor
transgenders en vreemdelingen zonder voornaam geldt het
gunsttarief.

AANKOOP GEBOUW RENINGELSTPLEIN
De stad gaat over tot de aankoop van een magazijn en kapel op het
Reningelstplein. Het gebouw dient volledig gerenoveerd te worden
met hetzelfde uitzicht als vroeger. De eigendom paalt aan OC De
Rookop en aan de Kinderbrouwerij en kan geïntegreerd worden in
de site. Door de aankoop van het gebouw kan er een ontsluiting
naar het Reningelstplein gerealiseerd worden.

STRAATNAAMGEVING
De gemeenteraad stelde voor de nieuwe verkaveling in de
Molenstraat en de Waaienburgseweg in Krombeke de straatnaam
“Burgemeester Deblockstraat” definitief vast.

HERAANLEG IEPERSEWEG
Het Vlaamse Gewest plant de heraanleg van de N308 (Ieperseweg).
Het project omvat de aanleg van vrijliggende fietspaden naar
Vlamertinge

op

het

grondgebied

van

Poperinge.

Op

het

grondgebied van Ieper is de heraanleg van de doortocht
Vlamertinge

en

opdrachten worden

de

wijk

Brandhoek

samengevoegd, de

voorzien.

Beide

gemeenteraad

keurde

hiertoe een overeenkomst met stad Ieper en het Vlaamse
Gewest goed.

Het

Vlaamse

Gewest

wordt

aangeduid

als

aanbestedende overheid. De kosten voor elke partij worden
verdeeld à rato van het geraamde aandeel van elk van de partijen
in de werken. De werken worden gepland in de tweede helft van
2019.

WERKEN BENEDICTIJNENSTRAAT
De gemeenteraad keurde in zitting van 30 oktober 2017 het bestek
en de wijze van gunnen voor de wegenis- en rioleringswerken in de
Benedictijnenstraat goed. De Watergroep is gestart met het
vernieuwen van de waterleidingen,

aannemer Desot start

binnenkort met de aanleg van de rioleringen. In overleg met de
scholen wordt de Benedictijnenstraat ingericht als schoolstraat.
Tijdens de schooldagen wordt de Benedictijnenstraat ter hoogte van
de voetgangersoversteek tussen de beide scholen door middel van
automatische paaltjes afgesloten. Doorgaand verkeer zal tijdens de
schooluren niet mogelijk zijn, er worden daarom twee keerpunten
voorzien. De gemeenteraad keurde een overeenkomst goed met de
VSOP Sint-Bertinus om de uitvoering van de werken te regelen.

VERKAVELINGEN
Op 9 juni 2018 ging de verkoopvoormiddag voor de verkaveling
Henri Permekeplein door. Van de 19 loten zijn er op dit moment
nog 10 niet verkocht. De verkoopsvoorwaarden worden op enkele
punten gewijzigd. Zo kunnen alle resterende loten worden
aangekocht door bouwpromotoren en wordt de korting van 10 euro
per m² voor particulieren verlengd tot 30 juni 2019.
In de verkaveling Bommelbilk zijn er 26 loten voorzien voor
halfopen bebouwing en 18 loten voor alleenstaande bebouwing.
Na de de aflevering van het verkoopbaarheidsattest wordt de
verkoop

opgestart.

De

gemeenteraad

stelde

de

verkoopsvoorwaarden, de verkoopsprocedure en de prijs vast: 170

euro/m² voor halfopen bebouwing en 175 euro/m² voor open
bebouwing.

WIJZIGING TERRASREGLEMENT
De gemeenteraad keurde een wijziging aan het terrasreglement
goed. Het verankeren van parasols in de straatbedekking wordt nu
toegelaten mits voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het
college van burgemeester en schepenen, onder meer over de juiste
inplanting en de wijze van uitvoering, en na een voorafgaand
plaatsbezoek door een medewerker van het stadsbestuur.

DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS
De stad gaat samenwerken met De Lovie en De Pinker rond de
organisatie van deeltijds kunstonderwijs voor personen met een
beperking. Op die manier krijgen zij meer kansen om zich artisitiek
te ontwikkelen. Bewoners of leerlingen van De Lovie vzw en De
Pinker vzw zullen les volgen aan de stedelijke kunstacademie in
kleine

groepen,

het

aanbod

bestaat

uit

muziekatelier en

groepsmusiceren, woordlab en grafiek-kunst. De gemeenteraad
keurde hiertoe een overeenkomst met beide vzw's goed. In het
kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs paste de
kunstacademie ook haar schoolreglement en de overeenkomsten
met Lo-Reninge en Vleteren aan.

KWALITEITSHANDBOEK IBO HOPSAKEE
De gemeenteraad keurde het kwaliteitshandboek van het Initiatief
Buitenschoolse

Kinderopvang

(IBO)

Hopsakee

goed. Dit

kwaliteitshandboek is de leidraad waarop elke medewerker van IBO
Hopsakee het concrete handelen in zorg, omgang en begeleiding
dient af te stemmen. Het kwaliteitshandboek bevat de missie, visie,
doelstellingen en strategie van IBO Hopsakee en voorziet
in concrete handvaten voor wat betreft het pedagogisch handelen,
de omgang met de ouders en de participatie van kinderen en
ouders.

Daarnaast

zijn onder

meer crisisprocedures,

klachtenbehandeling en zelfevaluatie opgenomen in het boek.

