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WERKEN BELLEWIJK
De

gemeenteraad

plaatsingsprocedure

keurde

het

goed

voor

bestek,

de

wegen-,

raming

en

riolerings-

en

omgevingswerken in de Bellewijk. De zone tussen de Kruidenstraat
en de Bloemenstraat wordt volledig gerenoveerd. Er komen nieuwe
riolen,

voetpaden

en

wegen

en

de

groenzones

worden

heraangelegd. Ook de speelruimtes worden vernieuwd: het
voetbalplein wordt afgevlakt, er komt een kabelboom, het
kleuterplein krijgt enkele nieuwe speeltuigen en bij de ‘kikkerbeek’
kunnen kinderen en jongeren op avontuur door de aanleg van een
palenwoud en een balansbrug. De werken worden deels
gesubsidieerd door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
(VMSW) en bouwmaatschappij De Mandel.

INDIVIDUELE WATERZUIVERING
Heel wat woningen hebben een landelijke ligging en kunnen niet
aangesloten worden op de openbare riolering. Deze woningen
hebben nood aan een individuele behandelingsinstallatie voor
afvalwater (IBA). De gemeenteraad keurde het bestek, de raming
en de plaatsingsprocedure goed voor het leveren, plaatsen en
onderhouden van 110 IBA’s voor de periode van 1 september 2019
tot 31 augustus 2020 (met mogelijkheid om de opdracht te
verlengen). De IBA’s in het buitengebied zullen de komende jaren
geplaatst worden op basis van de stedenbouwkundige verplichting
bij (ver)nieuwbouw, vrijwilligheid (wie wenst kan gebruik maken van
het aanbod van de stad) en de lijst van de prioritaire IBA’s. Bij de
Vlaamse

Milieumaatschappij

(VMM)

worden

subsidies

aangevraagd voor de paatsing van IBA’s.

BUURT- EN VOETWEG MOLENSTRAAT
In zitting van 25 februari 2019 hechtte de gemeenteraad principieel
goedkeuring aan de verlegging van buurtweg 9 en de afschaffing
van voetweg 26 te Krombeke. Deze buurt- en voetweg zijn al
tientallen jaren niet meer zichtbaar of toegankelijk. Ze bieden ook
geen enkele meerwaarde gezien het parallelle tracé van de
Molenstraat. Tijdens het openbaar onderzoek werden geen
bezwaarschriften

ontvangen.

De

gemeenteraad

keurde

de

verlegging van buurtweg 9 en de afschaffing van voetweg 26
definitief goed.

UITPAS WESTHOEK
In het voorjaar van 2017 werd de UiTPAS Westhoek gelanceerd,
een voordeelkaart voor vrije tijd in de Westhoek. Na één jaar
beslisten de vier deelnemende gemeenten (Diksmuide, Ieper,
Poperinge en Zonnebeke) om ook verenigingen aan te spreken om
partner te worden. Op vandaag zijn er 85 aanbieders, gespreid over
de

vier

UiTPAS-gemeenten.

Door

de

komst

van

de

Dienstverlenende Vereniging (DVV) Westhoek kan de UiTPASsamenwerking vlotter georganiseerd worden. De gemeenteraad
keurde een samenwerkingsovereenkomst met DVV Westhoek en
het reglement UiTPAS Westhoek goed.

