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BOUWPROJECT IEPERSTRAAT - REKHOF
Er werd een omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen
van

appartementen

en

winkelruimtes

met

ondergrondse

parkeergarage ter hoogte van de Ieperstraat 19–29 en het Rekhof
13–19. In de Ieperstraat is er ruimte voor een grote winkel, 18
appartementen en 2 woningen. Op het Vroonhof komen er 94
appartementen. Er zijn 129 parkeerplaatsen voorzien, waarvan 20
bovengronds. Een

wandel-

en

fietsverbinding

verbindt

de

Ieperstraat met het Rekhof. De gemeenteraad hechtte goedkeuring
aan de zaak van de wegen en de inrichting van de wegenis zoals
aangegeven in het technisch dossier van architect Debrabander.

STRAATNAAMGEVING
De

raad

stelde

Gasthuisparking

de

straatnaam

principieel

vast.

'Gasthuisplein'
Voor

de

voor

verkaveling

de
in

de Ieperseweg, ter hoogte van de huisnummers 20 en 24, koos de
raad voor 'Magdalenastraat'. Hiermee wordt verwezen naar de
Magdaleenekapel voor leprapatiënten die zich ongeveer ter hoogte
van de geplande verkaveling bevond. Een definitieve beslissing
door de raad over beide straatnamen zal volgen na openbaar
onderzoek en na advies van de culturele raad.

SAMENWERKING ENERGIEHUIS WESTHOEK
De Dienstverlenende Vereniging Westhoek (DVV Westhoek) nam
op 1 januari 2019 het Energiehuis over van OCMW Poperinge. Het
Energiehuis staat in voor het verschaffen van energieleningen aan
kwetsbare groepen en verenigingen en het wegwijs maken van alle
burgers in het Vlaamse energiebeleid. De gemeenteraad keurde, na
een gunstig advies van de OCMW-raad, de overeenkomst met
Energiehuis DVV Westhoek goed.

REGLEMENT VERBINDEND SCHOOLKLIMAAT
De gemeenteraad keurde het subsidiereglement verbindend
schoolklimaat goed. Hiermee steunen Huis van het Kind, stad
Poperinge en gemeente Vleteren langlopende (minimum één
schooljaar) initiatieven rond het bevorderen van het verbindend
schoolklimaat en het geestelijk welbevinden van leerlingen en
leerkrachten

in

het

basisonderwijs.

De

projecten

moeten

gerealiseerd worden in de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021.
Voorstellen dienen binnen te zijn voor 15 oktober 2019 en worden
beoordeeld door een jury (samengesteld door het Huis van het
Kind). Goedgekeurde projecten ontvangen nog dit jaar een
subsidie.

1 MEI ROMMELMARKT
Op woensdag 1 mei 2019 (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 450
standen en 235 standhouders. Ter hoogte van basisschool De Ster
aan het Vroonhof wordt een kinderrommelmarkt georganiseerd,
waar voornamelijk speelgoed en kinderkledij wordt aangeboden.

