Gemeenteraad 01/07/2019
REGIODEAL WESTHOEK - VLAANDEREN
De Westhoek is de meest westelijke en landelijke groeiregio van
West-Vlaanderen met bijna 220.000 inwoners. Geworteld in een
karaktervol landschap biedt de Westhoek alle ruimte voor nieuwe
vormen van wonen, werken en ondernemen. Dit uniek DNA willen
de vier kleinstedelijke gebieden van de Westhoek - Veurne,
Poperinge, Diksmuide en Ieper - behouden en verder ontwikkelen
door te kiezen voor interne samenwerking en bestuurlijke
vernieuwing.

Er

worden

4

ambitieuze

hefboomprojecten

geformuleerd: de Westhoek organiseert zich als een 'slimme' regio,
kiest voor een 'slimme' mobiliteit, de lokale besturen bundelen
kennis en middelen en de vier kleinstedelijke gebieden vormen
samen een 'stedelijke motor' voor de regio. Het is de bedoeling dat
de Westhoek actief samenwerkt met de Vlaamse overheid om deze
projecten te realiseren.

ADVIESRADEN LEGISLATUUR 2019-2024
Binnen de stad zijn diverse adviesraden en overlegstructuren actief
die het bestuur regelmatig en systematisch adviseren, namelijk de
gemeentelijke

commissie

ruimtelijke

ordening,

stedelijke

adviescommissie voor milieu en natuur, stedelijke adviesraad voor
mobiliteit

en

verkeer,

marktcommissie,

carnavaladviesraad,

jumelageraad, cultuurraad, stedelijke raad voor lokale economie,
gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking, jeugdraad,
landbouwraad, seniorenadviesraad, sportraad en het lokaal overleg
kinderopvang. Deze adviesorganen werden erkend voor de
legislatuur 2019-2024, de leden voor verschillende van deze
organen werden aangeduid door de gemeenteraad.

WEGENTRACÉ ZWIJNLANDSTRAAT FASE 2
In de Zwijnlandstraat wordt een verkaveling gerealiseerd met 45
loten voor ééngezinswoningen en 9 loten voor garages in het
binnengebied tussen de Rederijkersstraat en Langhoirstraat,
Spinstraat, Casselstraat en Zwijnlandstraat. De gemeenteraad
hechtte goedkeuring aan de inrichting van de riolering en wegenis.

NIEUWE BEGRAAFPLAATS KROMBEKE
Het kerkhof rond de Sint-Blasiuskerk in Krombeke laat op korte
termijn heel weinig bijkomende begravingen toe. De stad zoekt een
locatie om een nieuwe begraafplaats te realiseren. Voor de aanleg
van de begraafplaats, bijhorende parking en de uitbreiding van de
speelinfrastructuur moet een grondverwerving gebeuren. Het betreft
een perceel weiland gelegen nabij de Roggestraat in Krombeke. De
gemeenteraad keurde hiertoe, na het voeren van een openbaar
onderzoek, het definitieve onteigeninsbesluit goed.

STRAATNAAMGEVING
De gemeenteraad stelde de straatnamen 'Gasthuisplein', voor de
Gasthuisparking, en 'Ynghelbilkstraat', voor de nieuwe doorgang
van de Gasthuisstraat naar de Engelstraat, definitief vast. Voor de
verkaveling in de Ieperseweg, ter hoogte van de huisnummers 20 24, werd de straatnaam 'Magdalenastraat' definitief vastgesteld.

RUIMTELIJKE PLANNING
De gemeenteraad keurde het bestek, de raming en de
plaatsingsprocedure goed voor de aanstelling van een ontwerper
voor de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
voor Roesbrugge. Voor de gedeeltelijke herziening van het RUP
Proven Centrum doet de stad beroep op de West-Vlaamse
Intercommunale (WVI).

WEDEROPBOUW IN DE WESTHOEK
Poperinge neemt deel aan het regionaal project ‘Feniks’ rond het
thema ‘Wederopbouw in de Westhoek’. Er komt een tentoonstelling
in de nieuwe toren van Kinderbrouwerij Reningelst in de zomer van
2020. De focus ligt op de wederopbouw van Reningelst en op de
manier waarop kinderen in de jaren ‘20 opgroeiden. Naast een
historisch luik legt het project de nadruk op actieve participatie, met
onder meer een zoektocht, een wederopbouw-gezelschapsspel en
een cave-filmervaring. De stad realiseert dit project samen met
Westtoer.

PLATFORM WESTHOEK-VREDESHOEK
Het platform Westhoek-Vredeshoek streeft naar een integraal,
toekomstgericht en krachtig vredesbeleid op maat van de
Westhoek. Het platform bundelt de krachten van de vredesspelers
die al in de Westhoek actief zijn en wil de 18 Westhoekgemeenten
ondersteunen in de uitbouw van een vredesbeleid. De stad
engageert zich om

de

vredesmissie

van dit

platform

te

onderschrijven.

NIEUWE FIETSROUTE
Samen met Westtoer en de gemeente Vleteren realiseerde de stad
een tweede KD-fietsroute op het grondgebied van Poperinge. 'Met
Jaek en Nink door de hoppevelden' is een bewegwijzerde route van
33 km die werd gefinancierd met financiële middelen uit het
Europese Leaderproject 'Westhoek KD's XL'. Dit project wil werk
maken van de verdere uitbouw en promotie van het toeristisch
kindvriendelijk aanbod in de regio.

