MEERJARENPLANNING
2020-2025
Adviesraden

Poperinge,
levendig, hip &
ondernemend!

Attractieve en hedendaagse infrastructuur
Cultuur, toerisme & sport
•
•
•
•
•

Ontwikkeling Vroonhofsite
Aankoop, renovatie en herinrichting van Gasthof De Kring
Infrastructuurwerken Stadsschaal
Herbestemming/herinrichting religieus patrimonium (OLVkerk en Gasthuiskapel)
Sport
•
•
•
•
•

Opmaak masterplan sportzone
Aanleg baseball-terrein en kunstgras voetbalveld
Irrigatie sportvelden
Ledverlichting Reningelst
Verbeteringswerken Maeke Blyde

Attractieve en hedendaagse infrastructuur
Dorpen
•

Reningelst
•
•
•

•

Proven
•
•

•

Inrichting buurtsalon OC De Bampoele

Roesbrugge
•

•
•

Verkoop oud-gemeentehuis & brandweerkazerne
(ver)nieuwbouw Socio-cultureel centrum en OC De Croone

Krombeke
•

•

Toekomst oud gemeentehuis en basisschool
Chiro Dokio
OC Rookop - De Fietseling/De Kinderbrouwerij

OC Karel De Blauwer, pers & kantine schuttersgilde & aanleg bijkomende parking bij kerk

‘t Vogeltje – ombouw kapel tot OC
Abele
•

Overkapping bij OC d'Hoge Schole

Sterk en breed aanbod aan evenementen en
een uitgebreide publiekswerking
•
•

Evenementenaanbod met focus op nieuwe evenementen of
evenementen met nieuwe accenten
Evenementen met projectsubsidies decreet bovenlokale
cultuurwerking (waaronder klassieke muziek, Kunstenfestival
Watou, enz.)

Sterke ondersteuning voor organisatoren en
verbreding draagvlak stadsprogrammatie
•
•
•

Herwerking diverse subsidiereglementen en update
nominatieve toelagen
Reorganisatie adviesraden en uitwerken aanbod participatieacties (ook voor specifieke doelgroepen)
Werken aan een gezamenlijke vrijetijdscommunicatie & ‘Op
naar een vrijetijdsloket’ (virtuele bundeling van alle
praktische info voor organisator/deelnemer)

Versterking van het economisch weefsel
•

Fusie economische agentschappen CVBA Sappenleen en VZW
Centrummanagement
•
•
•
•

•

•

Samenbrengen van middelen en administratie
Ontwikkeling nieuwe initiatieven om starters te ondersteunen, zoals aankoop en inrichting van
2 bedrijfspanden in Gasthuisstraat
De digitale stadspas wordt verder ondersteund en geïntegreerd op het hele grondgebied
Aanpak leegstand in de handelscentrum en dorpskernen door o.a. vereenvoudiging
subsidiereglement.

Uitwerking initiatieven om parkeeroverlast op bedrijventerrein
tegen te gaan, zoals uitrusting vrachtwagenparking met faciliteiten
voor wachtende chauffeurs.
‘Economische’ RUP’s
•
•
•

Opvolging toewijzing bijkomende ruimte voor bedrijvigheid vanuit de provincie en
ondersteuning eventuele uitbreiding van RUP’s Sappenleen en Ieperseweg
Opmaak gedeeltelijke herziening van het RUP Ieperseweg
Waar nodig en ruimtelijk verantwoord wordt RUP zonevreemde bedrijven bijgewerkt.

Een goed
onderhouden, nette en
toegankelijke stad

Openbare werken in stads- en dorpskernen
Totale stads- dorpskernvernieuwingen
•
•
•

Opstart dossiers dorpskernvernieuwingen in Sint–Jan–Ter–
Biezen, Krombeke en Ouderdom
Dorpskernvernieuwing Reningelst (Fase 1 & 2)
Dorpskernvernieuwing Haringe

Openbare werken in stads- en dorpskernen
Wegenis & rioleringswerken
•

•
•

Wegenis- en rioleringswerken in Vaux–Sous–Chèvremont &
Lodewijk Maekeblydestraat, OLV-Kruisstraat, Tien geboden en
Bachtewegel, DWA Europalaan, St-Bertinusstraat en
Diepemeers
Integrale vernieuwing publiek domein in Bellewijk (riolering,
wegenis, voetpaden, openbaar groen, OV)
Asfalteringen, (her)aanleg voetpaden en pleinen zoals o.a.
voetpaden Korte Kouter, bovenbouw Prof. Dewulfstraat,
aanpak Watouplein, heraanleg Kleine Markt Watou,
Trappistenweg, waterbeheersingswerken Dikkebusseweg, …

Kwaliteitsvol & duurzaam groenbeheer
•

•

Vergroening van het openbaar domein en verhoging van de
beleveniswaarde ervan via de heraanleg en herinrichting van
de vele kleine restpercelen
Begraafplaatsen
•
•

Graduele vergroening, onderhoudsarme aanplant en pesticidenvrij beheer van
de bestaande begraafplaatsen
Aanleg nieuwe begraafplaatsen Krombeke, Proven en Watou

Een leefbare,
duurzame omgeving

Een brede en moderne blik op mobiliteit
Actuele, kwaliteitsvolle beleidsplannen
•

•

•

•

Opvolging recentste ontwikkelingen inzake beheer van trage
wegen => uitwerking van coherente visie op het behoud,
verleggen en afschaffen van buurt- en voetwegen
Ontwikkeling van de stationsomgeving tot een volwaardig
(inter)regionaal mobiliteitsknooppunt
Finalisering gemeentelijk mobiliteitsplan en afstemming ervan
op de recentste bovenlokale beleidsplannen en
stedenbouwkundige ontwikkelingen
Opstart dossier voor de uitbreiding van de ringweg rond
Poperinge
•
•

Opmaak van opmetings- en verwervingsplan
Aanstelling studiebureau

Een brede en moderne blik op mobiliteit
Modern en gebruiksvriendelijk parkeerbeleid
•
•
•

Het bestaande parkeerreglement wordt geactualiseerd
Papieren gemeentelijke parkeerkaarten worden vervangen
door digitale parkeerkaarten
SMS-parkeren wordt ingevoerd als alternatief voor betalen
met muntstukken.

Een brede en moderne blik op mobiliteit
Deelmobiliteit en duurzame verplaatsingen
•

•

•

De Poperingenaar wordt aangemoedigd om zich duurzaam te
verplaatsen, o.a. door het voorzien van deelfietsen,
fietsherstelpalen, bijkomende fietsenstallingen en
schuilaccommodatie
Een autodeelactieplan wordt opgemaakt met maximale
benutting van opportuniteiten voor projectondersteuning en subsidiëring
Ondersteuning van duurzame verplaatsingen via
•
•
•

Aanleg van de fietsverbindingen Poperinge-Westouter (verwerving) en
Ieperseweg
Aanleg van zachte verbindingen tussen Zilvertorens - Poort tot Poperinge,
tussen Bommelbilk en Koestraat & op voetweg 54
Opvolging herstelling van het jaagpad aan de Ijzer

Een brede en moderne blik op mobiliteit
Verkeersveiligheid - snel en efficiënt ageren
•

•

Plaatsen van bijkomende elektronische
snelheidsinformatieborden en snelheidsremmers op diverse
plaatsen
In schoolomgevingen moeten kinderen zich te voet of met de
fiets steeds in veilige omstandigheden in het verkeer kunnen
mengen.

Duurzaamheid & milieu
Naar een klimaatvriendelijk Poperinge
•

•

•
•

De stad engageert zich om de doelstellingen van
Burgemeesterconvenant 2030 te halen en zet dit om naar
concrete klimaatacties
Het openbare verlichtingsnet wordt overgenomen door
Fluvius en vervolgens stelselmatig verduurzaamd door een
omschakeling naar LED-armaturen
Invoering van een gedeeltelijke doving van openbare
verlichting tijdens nachtelijke uren en op bepaalde dagen
Het lokaal bestuur geeft het goede voorbeeld met
investeringen voor het energiezuiniger maken van het eigen
patrimonium.

Duurzaamheid & milieu
Doeltreffend en kostenefficiënt milieubeleid
•
•

In nauwe samenwerking met IVVO wordt het gemeentelijk
afvalbeleid verder geoptimaliseerd
Inzetten op de netheid van het openbaar domein door de
nodige preventie-, sensibiliserings- en handhavingsacties
tegen zwerfvuil en sluikstort op te zetten.

Doordachte ruimtelijke aanpak
Opmaak & herziening RUP’s
•
•

Evaluatie van de huidige RUP's binnen stadscentrum en
optimalisering en uitbreiding binnen een centrum-RUP
Gevolg gevend aan de gedeeltelijke herziening gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan
•
•
•

•

Opmaak RUP voor dorpskern van Roesbrugge
Herziening RUP Proven-centrum in functie van de huidige ruimtelijke noden
Opmaak RUP dorpskern Reningelst

Opmaak RUP Callicannes ifv van verdere uitwerking van
masterplan Callicannes en in uitvoering van Interregproject
'Qualicanes'.

Sterke ondersteuning van de landbouw
•
•

•
•

•

Herwerking subsidiereglementen
Samen met verschillende partners de hopteelt vrijwaren,
onder meer via Interreg Microproject ‘Durahop - Duurzame
hop over de grens heen’ en Leaderproject ‘HopBelOntwikkeling van Belgische hop’
Realisatie erosieprojecten
Samen met stakeholders de transitie naar een rendabele,
duurzame en innovatieve landbouw ondersteunen, via o.a.
bufferbekken ‘Aviko’
Uitwerken van visie inzake beheer en bestemming
landbouwgronden in eigen patrimonium

Wonen
•

Zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie
van de woonnoden

• Actieve marketing opzetten rond het aanbod aan kwalitatieve en
betaalbare bouwloten in de stedelijke verkavelingen
•
•

Werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de
woonomgeving
Informeren ,adviseren en begeleiden van de Poperingenaar
bij zijn vragen over wonen

Keigoed
georganiseerd!

Een klantgerichte, moderne en toegankelijke
dienstverlening.
•

Het Sociaal Huis wordt een laagdrempelig stadskantoor
•
•

•

Centralisatie van de diverse loketdiensten van stad & OCMW
Verhogen klantgerichtheid door invoeren van een online afsprakenmodule, een
digitaal klantbegeleidingssysteem en een snelbalie

‘Poperinge, Een sterk merk!’
•
•

Evaluatie en stroomlijning van de bestaande communicatiekanalen en initiatieven en dit vanuit een versterkte communicatiedienst
De diverse diensten treden naar buiten als één organisatie met één huisstijl.

Inzetten op modern personeels- en HR-beleid
‘Poperinge, Dat zijn wij!’
•
•
•

Jobaanbod permanent in de kijker zetten
Sterk inzetten op werkplekleren, duaal leren, stages & sociale
tewerkstelling
Blijven investeren in
•
•
•
•
•

aantrekkelijke jobs
verhoogde aandacht voor knelpuntberoepen
vorming, training en opleiding van ons personeel
sterke interne communicatie en overleg
verhogen van het welzijn, de gezondheid en jobtevredenheid van onze
medewerkers.

Een
leeftijdsvriendelijke en
warme stad

Regierol van het lokaal sociaal beleid
Een gedragen, integraal en inclusief beleid
•
•
•

Mensen in armoede stimuleren tot beleidsparticipatie
Ouderen stimuleren tot beleidsparticipatie
Overleg en afstemming tussen de diverse actoren bevorderen

Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)
•

•

GBO is samenwerkingsverband tussen minimaal OCMW,
centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en diensten
maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW)
Gericht op twee belangrijke doelstellingen
•
•

•

•

Realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening
tegengaan van onderbescherming

Gemeenten binnen de eerstelijnszones Westhoek, Westkust &
Polder en Houtland & Polder realiseren samen een GBO
Voor acties inzake onderbescherming => focus op 4
prioritaire doelgroepen van alleenstaande(n) ouders, multiprobleemgezinnen, personen van vreemde origine en
landbouwers

Dienstverlening aan mensen in armoede
•

Toegankelijkheid wonen MIA’s
•

•

Het lokaal bestuur zet in op toegankelijkheid van werk en
activering van MIA's.
•

•

•

Lokale en regionale aanpak van dak- en thuisloosheid

Aanbieden van trajecten Tijdelijke werkervaring, gericht naar werkzoekenden
en leefloongerechtigden die door gebrek aan werkervaring en juiste
arbeidsattitudes niet onmiddellijk aan de slag kunnen in het normaal
economisch circuit
Implementeren van een kwaliteitsmodel voor de Lokale Diensteneconomie
onderneming (LDE)

Toegankelijkheid sociale relaties en vrije tijd voor MIA’s
•
•
•

Invoeren buddywerking
Uitvoering afsprakennota vrijetijdsparticipatie MIA’s
uitbreiding toepassing Uitpas en toeleiding naar aantal geselecteerde evenementen

Meer kansen en ondersteuning aan kinderen
in armoede
•

Bestrijding van kinderarmoede door onder meer in te zetten
op
•
•
•

De versterking en uitwisseling van expertise van het lokaal netwerk
kinderarmoede
Een nog bredere uitrol van de werking van het Huis van het Kind
Optimaal gebruik maken van projectsubsidies en andere ondersteunende
fondsen.

Een gezonde gemeente
•

Clusteren van activiteiten om het algemeen welzijn van de
burger te stimuleren en de gezondheid van onze inwoners te
bevorderen middels

• actieve deelname aan de verdere uitbouw en vormgeving van de
eerstelijnszone
• bestendiging van de eerstelijnspsychologische functie
• inzetten op een intergemeentelijke preventiewerking
• voeren van gerichte acties ter bevordering van de gezondheid van
de burger.

‘Actief Zorgzame Buurten’
Vermaatschappelijking zorg
• Stimuleren van integrale zorg met inzet aspecten van
professionele zorg, zelfzorg en informele/vrijwillige zorg
op maat van gebruiker
• Opmaken en uitvoeren van beleidsplan rond interne en
externe vrijwilligerswerking en mantelzorg met gerichte
ondersteuning en organisatie van initiatieven van
vrijwillige en/of informele zorg
• Sensibiliseren bevolking voor deelname aan, oprichting,
organisatie of gebruik van initiatieven van informele en
vrijwillige zorg en dienstverlening

‘Actief Zorgzame Buurten’
Versterken sociale cohesie & informele zorg
• De sociale cohesie in onze buurten en dorpen versterken.
• Ontmoeting stimuleren en faciliteren in buurtsalons te Roesbrugge,
Watou, Krombeke en de Bellewijk
• Inzetten op een decentrale werking van het lokale dienstencentrum
door organiseren van diverse buurthulpinitiatieven

• Informele zorgverlening ondersteunen en versterken
middels de inkanteling van de Nestor dienstverlening in
de brede werking van het lokale dienstencentrum De
Bres

‘Actief Zorgzame Buurten’
Vroegdetectie van kwetsbaarheid
•

ESF-project ‘HAIRE’ met als doel om systemen te ontwikkelen
en te testen die ouderen in plattelandsgebieden in staat
stellen om

• te bepalen welke ondersteuning zij nodig hebben
• deel te nemen aan het ontwerp en de levering van diensten
• oplossingen voor zichzelf te ontwikkelen om de eenzaamheid te
verminderen
• en hun kwaliteit van leven, gezondheid en welzijn te verbeteren.

‘Actief Zorgzame Buurten’
Kwalitatief woonzorgaanbod garanderen
• LDC De Bres
•
•

Werk maken van haar verbindende, preventieve en laagdrempelige werking in
en met de buurt;
door in te zetten op buurthulp, de ondersteuning van het zelfzorgvermogen van
haar gebruikers en de versterking van hun sociaal netwerk

• Dienst Seniorenzorg verbreedt de komende jaren haar
dienstverlening aan de thuiswonende ouderen met een
beginnende tot matige zorg- of ondersteuningsvraag
•
•
•
•

Gericht en laagdrempelig te informeren
Vroegtijdig kwetsbaarheid te detecteren
Waar nodig actief doorverwijzen naar de meest gepaste zorg- en
dienstverlening
Proactief woonbegeleiding en woonassistentie aan te bieden
aan bewoners van onze aanleunwoningen en flats

‘Actief Zorgzame Buurten’
Kwalitatief woonzorgaanbod garanderen
• Huize Proventier investeert de komende jaren verder in
een comfortabele woon-, zorg- en leefomgeving teneinde
aan haar ouderen met een complexe zorg- en
ondersteuningsvraag kwalitatieve residentiële woonzorg
aan te kunnen bieden

Ontwikkeling van een ‘woonzorgzone’
•

Creëren van een geografisch afgebakend gebied rond Huize
Proventier, LDC De Bres, de eigen site met bejaardenwoningen & de Belfort-site met een verhoogde aanwezigheid
van

•
•
•
•
•

zorg- en dienstverlening
levensbestendige en zorgvriendelijke woningen
voldoende aangepaste woonzorgvormen
en dit alles gelegen in een aangename, veilige en toegankelijke
omgeving

Zo worden er o.a. meer obstakelvrije voetgangersstroken
voorzien op de zorgsite en de Gasthuisparking en wordt een
passende herbestemming voor de 'Floribel-site' uitgewerkt.

