Gemeenteraad 28/01/2019
MASTERPLAN VROONHOFSITE
Met de nakende verwerving van de volledige Vroonhofsite is er
nood aan een nieuwe visie over de toekomstige ontwikkeling ervan.
De provincie West-Vlaanderen, betrokken partij als beheerder van
de Vleterbeek, geeft de opdracht tot en betaalt een studie omtrent
de haalbaarheid van een mogelijke openlegging en/of verlegging
van de Vleterbeek. Via de procedure ‘Selectie WinVorm’ gaat de
stad op zoek naar een team dat een visie kan ontwikkelen voor de
ontwikkeling

van

de

site

en

de

omgeving (stedenbouw,

landschapsontwerp, waterbeheer, mobiliteit, architectuur, financiële
haalbaarheid en participatie). Kandidaat-ontwerpers kunnen tot eind
februari 2019 hun kandidatuur indienen. Het masterplan zou
moeten afgewerkt zijn tegen maart 2020.

VERKAVELING BOMMELBILK
In de verkaveling Bommelbilk, gerealiseerd door de stad en
de sociale

huisvestingsmaatschappijen

De

Mandel

en

Ons

Onderdak, zijn de wegenis- en rioleringswerken voltooid en werden
de nutsleidingen aangelegd. De raad keurde het verkoopplan en de
verkavelingsakte goed. Er zijn 26 loten voorzien voor halfopen
bebouwing en 18 loten voor alleenstaande bebouwing.

EVALUATIE SAVE-ACTIEPLAN
Op 13 februari 2017 ontving het stadsbestuur het SAVE-label van
de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). De raad keurde
eind februari 2017 een tweede SAVE-actieplan goed. De stad
engageerde zich hiermee om te werken aan de verkeersveiligheid
te Poperinge, met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren.
OVK vzw is van mening dat er tijdens het actiejaar voldoende
inspanningen geleverd werden inzake verkeersveiligheid. Het
stadsbestuur en de lokale politie zullen ter erkenning hiervan een
nieuw SAVE-label ontvangen. De gemeenteraad keurde de
evaluatie van het tweede SAVE-actieplan goed.

VERLEGGING VOETWEG 24 ROESBRUGGE
De gemeenteraad besliste, na een openbaar onderzoek, om
definitief over te gaan tot de gedeeltelijke verlegging van voetweg
24

in

Roesbrugge.

De

verlegging,

ter

hoogte

van

een

landbouwbedrijf in de Lindestraat, vindt plaats over een afstand van
ongeveer 250 meter in noordwestelijke richting en houdt geen
nadelen in voor het verbindingsweefsel van de buurt- en voetwegen
in de omgeving.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KOMPAS
Sinds 1 februari 2010 verzorgt Kompas vzw wekelijks een info- en
begeleidingsmoment in het sociaal huis, waarin jongeren en
volwassenen individuele ambulante begeleiding krijgen voor hun
drugproblemen. De raad besliste de overeenkomst met Kompas te
verlengen voor de periode van 1 februari 2019 tot 31 januari 2021.

ORGANOGRAM
De raad stelde het gezamenlijk organogram van de diensten van de
gemeente en het OCMW vast. De algemeen directeur, financieel
directeur en adjunct-financieel directeur vormen samen met de
beleidscoördinatoren van de beleidsdomeinen en de directeur van
het woonzorgcentrum het managementteam.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD
De gemeenteraad stelde een huishoudelijk reglement vast. Dit
reglement bevat zowel decretaal verplichte bepalingen als enkele
eigen regels over onder meer de bijeenroeping van de raadsleden,
de wijze van vergaderen en stemmen en de oprichting van een
raadscommissie.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
Aan het begin van een nieuwe legislatuur gaat de raad traditioneel
over tot de voordracht van vertegenwoordigers namens de stad in
de

bestuursorganen

van

diverse

intergemeentelijke

samenwerkingsverbanden (Gaselwest, De Watergroep, CO7,
WVI,...).

