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BOUWPROJECT DOUVIEWEG WATOU
Art of Building bvba plant de bouw van 7 nieuwe woningen in de
Douvieweg in Watou ter hoogte van de Moenaardestraat. Naast de
aanleg van wegenis en riolering in het kader van de ontsluiting van
de woningen, is ook de aanleg van een nieuwe parking met 15
parkeerplaatsen voorzien. De stad sloot een overeenkomst af met
de bouwfirma en keurde het bestek, de raming en de
plaatsingsprocedure voor de uit te voeren werken goed.

WANDEL- EN FIETSVERBINDING IEPERSTRAAT REKHOF
Het woonproject Ieperstraat - Rekhof omvat de bouw van
appartementen en winkelruimtes met ondergrondse parkeergarage.
Er wordt een wandel- en fietsverbinding voorzien vanuit de
Ieperstraat naar het Rekhof. Er wordt een eeuwigdurende
erfdienstbaarheid van publieke doorgang gevestigd voor deze
verbinding. De gemeenteraad keurde de voorwaarden voor de
vestiging van de erfdienstbaarheid goed.

STRAATNAAMGEVING
In het kader van de realisatie van het bouwproject Ieperstraat –
Rekhof stelde de gemeenteraad twee straatnamen principieel vast.
Voor de weg langs de Vleterbeek, van het Vroonhof tot het Rekhof,
kiest de raad voor ‘Proosdijstraat’, naar de proosdij die daar vroeger
gelegen was. Voor de wandel- en fietsverbinding tussen de
Ieperstraat en de weg langs de Vleterbeek wordt de naam
‘Pukelstraatje’ voorgesteld. Via deze verbinding werd er vroeger
water

genomen

uit

de

Vleterbeek.

‘Pukelstraatje’

is

de

oorspronkelijk naam van de verbinding. Een definitieve beslissing
over beide straanamen zal volgen na het openbaar onderzoek en
het advies van de culturele raad. Daarnaast stelde de raad de
straatnaam 'Burgemeester Sansenstraat' voor de verkaveling in de
Komstraat definitief vast.

HERINRICHTING SITE CALLICANNES
De raad keurde het bestek, de raming en de plaatsingsprocedure
goed voor het aanstellen van een ontwerper voor de opmaak van
een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Callicannes met
inbegrip van planmerscreening. Het GRUP dient de principes uit het
Masterplan Callicannes uitvoerbaar te maken op het terrein, met
onder meer de realisatie van een ovonde, een gebouw,
parkeerruimtes,

veilige

oversteken

en

de

landschappelijke

inrichting.

OPENBARE VERLICHTING: DOVEN EN
OMSCHAKELING NAAR LED
De stad wil de openbare verlichting in Poperinge klimaatvriendelijker
maken door ongeveer 2.000 van de in totaal 3.550 lichten te doven
tussen middernacht en 5 uur 's ochtends, met uitzondering van
vrijdag- en zaterdagnacht. De verlichting langs primaire wegen,
secundaire wegen en de stadsring blijft branden. De belangrijkste
invalswegen van de stadskern en de dorpskernen, openbare
pleinen en de industriezone blijven ook de volledige nacht verlicht.
Dit doofscenario zou naar schatting op jaarbasis een besparing
opleveren van 37 ton CO2. Het doven van de verlichting wordt lus
per lus aangepakt vanaf 2020. Na de overname door Fluvius wordt
de openbare verlichting volledig omgeschakeld naar LED. Fluvius
kan dit realiseren over een periode van 12 jaar. Na één jaar zou dit
al een besparing opleveren van 9 ton CO2. De LED-verlichting die
de volledige nacht blijft branden wordt vervolgens gedimd tijdens de
rustige uren van de nacht.

EROSIEBESTRIJDING KLEINE DASDREEF
De raad hechtte goedkeuring aan het bestek, de raming en de
plaatsingsprocedure inzake het erosiebestrijdingsproject in de
Kleine Dasdreef. De werken omvatten het herprofileren van de
bestaande gracht, het uitgraven van een nieuwe gracht, het
versterken van de oever en het plaatsen van 5 overstortmuren.

PROJECTVERENIGING CO7
CO7, het samenwerkingsverband voor cultuur en erfgoed tussen 7
gemeenten in de Westhoek, is opgericht in 2005 en wordt nu
verlengd voor de periode 2020-2025. De gemeenteraad keurde de
beleidsnota

(met

de

doelstellingen,

financiering

en

aandachtspunten voor de toekomstige werking) en de vernieuwde

statuten goed. Het financieel engagement voor de deelnemende
gemeenten bedraagt 1,78 euro per inwoner per jaar.

