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(contactadres?)

Nu de bestuursperiode 2013-2018 over halfweg is, past het om samen met 
CD&V Poperinge even achterom te kijken naar de geleverde prestaties én 
vooruit te blikken naar de projecten die nog op stapel staan. Het werd een 
fijne selectie, want er is uiteraard meer …

Deze brochure zal u ervan overtuigen, dat wij als CD&V onze stempel hebben 
gedrukt. Dag in dag uit is het namelijk onze ambitie om van de stad Poperinge 
en haar dorpen een plaats te maken waar het voor élke inwoner goed leven 
is. In alle betekenissen.

Daarom staan wij er voor u. Daarom komen wij naar u toe om te luisteren  
en te overleggen. Spreek ons aan. Beweeg ons. De hartelijke samenleving  
die wij als CD&V willen, wordt er alleen maar warmer door. ‘Ik’ wordt ‘wij’.

2017 is een jaar vol nieuwe kansen voor Poperinge. Voor u, voor onszelf,  
voor ons allemaal samen. Wij maken u dan ook onze beste wensen over voor 
het nieuwe jaar, samen met onze nieuwe CD&V-afdelingsvoorzitter Joseph 
Delalleau en onze nieuwe OCMW-voorzitter Isabel Lebbe. 

Christof Dejaegher, burgemeester

Pieter Marchand, Els Sticker, Marc Devos, Isabel Lebbe, Chantal Vanzieleghem, Stefaan Derycke, Myriam Maes, Kris Notebaert, Christof Dejaegher,  
Jozef Delalleau, Loes Vandromme, Regine Debyser, Marleen Deschuytter, Jan Derycke, Mieke Debacker en Ben Desmyter (Jeroen Verdonck niet op foto)

Mensen spreken mensen

Uw gedacht zeggen. Het beleid helpen bepalen. Daar hebt u als Poperingenaar recht op. Er bestaan panels en procedures voor. Adviesraden, 
inspraakvergaderingen en bewonersplatforms worden druk bijgewoond. CD&V Poperinge laat het hier echter niet bij. Wij komen ook naar u toe. 
Spreek onze CD&V-verkozenen aan, lucht uw mening, want … mensen spreken mensen.

Beste inwoner

Luister niet alleen naar onze woorden.
Kijk naar onze daden!

Laat ons in Poperinge samen werken aan het nieuwe Wij!
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 Familiale bedrijven die gezond voedsel produceren en verwerken, vormen  
 een grote economische meerwaarde voor de regio. Daar twijfelt CD&V Poperinge  
 niet aan. Daarom verdienen de professionele en duurzame land- en tuinbouw extra  
 steun. Om rendabel en weerbaar te blijven.” 

 Kris Notebaert, schepen van landbouw 

Extra ruimte voor kmo's 
en industrie

De uitbreiding van bedrijventerrein 
Sappenleen is een grandioos succes. 
Binnen het jaar waren 23 ha industriegrond 
verkocht of besproken. Dit voor nieuwe 
activiteiten, uitbreiding of herlokalisatie. 
Alles samen goed voor meer dan 
200 arbeidsplaatsen in eigen regio.
“Ondernemers hebben ambitie. Ze willen 
vooruit”, getuigt burgemeester Christof 
Dejaegher. “Het is goed om bedrijven en 
winkels te zien floreren. Ze geven de stad 
en de inwoners extra adem. Daarom is het 
onze plicht om de lokale economie ruimte te 
geven. Iedereen wordt er beter van.”

Poperinge bouwt een volwaardige landbouwdienst uit. Die ondersteunt en promoot  
de sector. Met het oog op de toekomst wordt nu het DNA van de Poperingse landbouw 
opgemaakt: wie zijn onze land- en tuinbouwers, wat doen ze, hoe vergaat het hen ...?
De vaste taken worden ondertussen niet verwaarloosd: grachten en beken ruimen, 
schadedossiers begeleiden, landelijke wegen vernieuwen, zoals de Haandekotstraat 
(Haringe), Blasiusstraat (tussen Proven en Krombeke), Steenvoordestraat (Watou) en tal van 
andere. Hop is een streekeigen teelt en bepaalt het beeld van de regio. Met subsidies voor 
plattelandsontwikkeling stimuleert Poperinge de afname van dit ‘groene goud’ door Belgische 
brouwers en de omschakeling naar aromahop, gegeerd voor speciaalbieren. Misschien komt 
er zelfs een eigen hopvariëteit. Zo blijft de smaak van onze streek herkenbaar in ons bier …

Winkel in Pops

Het Centrummanagement werkt actief om 
de handel in de kern te versterken. 
Met meer dan 10.000 geregistreerde 
gebruikers en meer dan 30.000 transacties 
per maand is de Poppas een schot in 
de roos. Wekelijks wint wel iemand 
de cadeaubon van 250 euro voor 
een plaatselijke aankoop. 
Om starters aan te trekken, werd recent 
de wedstrijd ‘Win je Winkel’ gelanceerd. 
Het mooiste project wint één jaar huur, 
installatiesubsidie, promotiepakket en 
begeleiding. Van een vliegende start 
gesproken!

Hop, hop, hop
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 Met ons nieuwe zwembad zetten we Poperinge als hoofdstad van het goede  
 leven verder op de kaart. Zowel sportief als recreatief. Gezond en ontspannend  
 voor iedereen. Een pareltje.” 

 Ben Desmyter, schepen van jeugd  

EXTRA
• polyvalente sportruimte 
 (o.m. voor tafeltennis)
• meer kleedkamers
• heraangelegde parking
 (+60 parkeerplaatsen)
• overdekte fietsenstalling

Nieuwe gevechtssportenhal 

Karate, ju-jitsu, judo en boksen. Deze edele 
vecht- en verdedigingskunsten worden 
voortaan beoefend in de gloednieuwe 
gevechtssportenhal op de stedelijke sport-
zone. Zo kregen ook de ‘martial arts’ een 
aangepaste accommodatie in Poperinge. 
“Het uitnodigende uitzicht en de bijkomende 
faciliteiten maken de zone extra aantrek-
kelijk om te sporten”, aldus schepen Loes 
Vandromme. “Een schot in de roos.”

Nieuw skatepark 
Ouderdomseweg

Hindernissen overwinnen. Het is één grote 
uitdaging. Niet alleen voor sportievelingen, 
maar ook voor het stadsbestuur. Daarom 
werd de weg naar een nieuw, uitge-
breid skatepark aan de Ouderdomseweg 
geëffend via overleg met recreatieve en 
professionele skaters zélf. Ze kunnen nu 
hun tricks demonstreren op quarter pipe, 
flatbar, high curb of half bowl …

✦

De Bollaard Watou

Waar mensen elkaar ontmoeten groeit het 
wij-gevoel. Met het nieuwe ontmoetings-
centrum De Bollaard in Watou schept CD&V 
hiertoe de gelegenheid. “Vooraf  hielden we 
rekening met de wensen van bewoners, en 
de noden van bibliotheekbezoekers, aca-
demieleerlingen en kinderopvang. Tijdens 
de werken staat niemand in de kou”, zegt 
schepen Loes Vandromme. “Ik voorspel u: 
met de grote multifunctionele zaal en mo-
derne keuken zal de nieuwe Bollaard veel 
geboekt worden.”

 Start werken: Pasen 2017
 Gebruiksklaar: zomer 2018
 Budget: € 1,2 miljoen
 Europese subsidie: € 150.000

Plenzen en plonzen, spetteren en splashen, waven en whirlen, baantjes trekken of duiken … 
Het kan allemaal in het gloednieuwe klimaatzwembad De Kouter. Alle liefhebbers voelen er 
de weldaad van water en wellness op lichaam en geest. Zet je stress aan de kant, werk aan 
je conditie. Zwemmen is er voor iedereen: kleuters zowel als senioren, individuele sporters 
zowel als gezinnen. Ga met ons mee in bad!

Sport- en recreatiebad De Kouter
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Reningelst krijgt facelift

In 2017 start de vernieuwing van 
de dorpskern van Reningelst (fase 1). 
Tegelijk met de verfraaiing wordt een 
gescheiden rioleringssysteem aangelegd 
en een waterzuiveringsstation gebouwd 
(Aquafin). “Zo wordt de publieke ruimte in al 
onze dorpen aantrekkelijker gemaakt”, zegt 
burgemeester Christof Dejaegher. “En ook 
schoner en veiliger.” Worden vernieuwd: 
Reningelstplein, Nedergraafstraat en delen 
van Heuvellandseweg, Baljuwstraat, 
Pastoorstraat en Kriekstraat.

 Het wegpatrimonium in Poperinge aantrekkelijker en verkeersveiliger maken,  
 was en is één van de hoofdopdrachten van CD&V Poperinge in de lopende  
 bestuursperiode. Maar liefst een kwart van de voetpaden en wegen zal  een facelift 
 gekregen hebben.” 

 Kris Notebaert, schepen van openbare werken 

70 kilometer. Deze afstand aan wegen en/of voetpaden zal Poperinge tegen eind 2018 
gerenoveerd hebben (dorpskern van Reningelst niet meegerekend). Een gigantische 
vernieuwingsoperatie als je weet dat Poperinge over 300 kilometer wegen beschikt.
Voor 2017 en 2018 staan 33 kilometer (her)aanleg van voetpaden en renovatie/herinrichting 
van wegen (inclusief riolering) op het programma, goed voor een investering van € 10 
miljoen. En daar komt nog het nieuwe fietspad bij van Sint-Jan-ter-Biezen naar Watou 
(5 km) en van Poperinge naar Woesten, waarvan 4 km op Poperings grondgebied (met de 
provincie als opdrachtgever).

De burger heeft recht op een eigentijdse en veilige verkeersinfrastructuur. Daarom werden 
reeds heel wat renovaties uitgevoerd. Deze bestuursperiode staan er nog heel wat gepland.

Op het programma 2017-2018

Herinrichting Valkestraat, St.-Janskruisstraat
+ aanleg parking schoolomgeving
 
Vuileseulestraat
2.106 m
Renovatie Burg. Bertenplein
180 m
Heraanleg voetpaden Hoppelandwijk 
1.252 m
Heraanleg voetpaden De Lijster 
816 m
Renovatie Nijverheidslaan en -straat 
987 m
Doortocht Reningelst (i.s.m. AWV en Aquafin) 
4.000 m
Renovatie Switch Road
880 m

Belangrijkste totaalrenovaties 
 
Herinrichting Toekomststraat
165 m
Voetpad Lakenstraat en Vleterstraat 
730 m
Groenedreef
1.815 m
Voetpad Abeleplein - OC D’Hoge Schole 
350 m
Toplaag Lakenstraat 
244 m
Toplaag Vleterstraat 
93 m
Doortrekking Ring (i.s.m. Vl. overheid) 
1.166 m
Herinrichting Burg. Deschodtlaan 
254 m
Heraanleg Doornstraat
530 m
Herinrichting Sint-Sixtusstraat 
450 m

Trottoirs, wegen en fietspaden up-to-date

-

Fasering wegenis- en rioleringswerken
Fase 1
Fase 2



11

Spelen, spelen, spelen

Buiten ravotten is zich zorgeloos uitleven. 
CD&V Poperinge gunt kinderen dit 
amusement, zowel in de stad als in het 
buitengebied. Zo wordt in de groenzone 
tussen Bommelbilk en Rederijkerswijk een 
aantrekkelijk speelpleintje aangelegd. Van 
speelbos De Bommelaar aan de ring wordt 
nog eens 2 ha aangeplant. In Proven wordt 
het speelplein permanent opengesteld en 
aangevuld met een skatepark. 
Pret verzekerd!

 Iedereen moet de kans krijgen om zijn droom te realiseren. Nieuwe inwoners geven  
 zuurstof aan de buurt, bevorderen het verenigingsleven en de lokale economie.  
 Daarom kunnen ze bij ons een vaste stek vinden.” 

 Christof Dejaegher, burgemeester 

Een gezond en comfortabel huis op maat in een warme buurt, een plaats om écht thuis te 
komen. Iedereen verlangt ernaar: gezinnen, senioren, alleenstaanden, mensen met  
beperking … CD&V Poperinge is voor. De stad ontwikkelt met tal van partners een voldoende 
aanbod aan residentiële en sociale kavels, sociale huur- en koopwoningen en appartementen. 
Aangepast aan ieders behoeften, in elke fase van het leven. Zuinig en duurzaam.

Een propere leefomgeving

In een nette buurt is het fijn vertoeven. 
Om fietspaden, wegen, straatgoten, 
rotondes of vluchtheuvels schoon te 
houden, kocht de stad een tweede 
veegmachine, met een groter bereik en 
volume. Vuilnis trekt immers vuiligheid 
aan en dat willen we niet. Om uw buurt 
aangenaam en veilig te houden, heeft  
de stad ook een groenaanplantingsplan en 
een strooiplan bij wintergladheid.

Verhoogde bouwpremie

De stad Poperinge countert leegstand en 
verkrotting op een positieve manier. 
In ‘impulsgebieden’ kent ze een verhoogde 
bouwtoelage voor renovatie toe. Zo werden 
in Roesbrugge al premies toegekend bij 
vernieuwing van woningen.

In Poperinge, Proven en Watou komen in de nabije jaren alles samen bijna 
400 wooneenheden op de markt. Voor Krombeke en Reningelst lopen er gesprekken 
met private ontwikkelaars. Iedereen zal er zijn gading in vinden.

Nieuwe verkavelingen  
Eenheden

Burg. Mahieuplein 
36
Henri Permekeplein 
113
Bommelbilk 
99
Rederijkerswijk 
63
Bellewijk 
13
Sint-Jorishof (ex-Colruyt) 
12
Pastoor Ollivierstraat Proven 
22
Gebr. Faesstraat fase I Watou 
31Iedereen thuis in een warme buurt
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Vergrijzing, kinderarmoede, meer psychische problemen … Ook in Poperinge doen ze zich 
voor. Met alle gewaardeerde vrijwilligers en OCMW-medewerkers wil kersvers voorzitter 
Isabel Lebbe inspelen op actuele noden. “Voor élk mens afzonderlijk maakt ons antwoord 
op hulpvragen een immens verschil”, zegt Isabel. “Via schuldhulpverlening, thuiszorg, 
eerstelijnspsycholoog, NESTOR, opvoedingsondersteuning …”
De sociale reflex zit Isabel Lebbe ingebakken, met haar opleiding als maatschappelijk werkster 
en haar job als consulent Landelijke Gilden, met haar inzet voor Chiro en speelpleinwerking 
in Abele. Als nieuwe voorzitter wil ze een verbindingsfiguur worden tussen stad en OCMW, 
tussen Poperinge en buurgemeenten. “Krachten bundelen loont altijd”, besluit Isabel,  
die haar nieuwe taak ‘met volle goesting’ aanvat.

 Zorgzaamheid is het sterkste tegengif tegen afzondering en vereenzaming.  
 Wij willen in het bijzonder senioren en kwetsbare mensen om-armen. Ook zij horen  
 erbij voor CD&V.”  

 Isabel Lebbe, OCMW-voorzitter (sinds 1 januari 2017) 

Huis van het Kind

Voor advies of een steuntje in de rug 
kunnen ouders met kinderen terecht in 
het ‘Huis van het Kind’. Als gezinspartij bij 
uitstek staat CD&V Poperinge volmondig 
achter dit samenwerkingsverband tussen 
stad, Sociaal Huis, Kind en Gezin, Ouders 
steunen in Opvoeden en CLB. Spelen 
en ontmoeten, zorgen en opvoeden, 
gezond opgroeien: het zijn ook onze 
bekommernissen.
Het ‘Huis van het Kind’ moet zijn 
definitieve plek krijgen op de Vroonhofsite. 
Het wordt een nieuwe thuis voor de dienst 
Opvoedingsondersteuning, Ruilwinkel 
De Rupse, buitenschoolse kinderopvang 
Hopsakee, de raadplegingen van Kind en 
Gezin … Alle gezinsondersteuning handig 
onder één dak.

Ruilwinkel De Rupse kent veel bijval. 
Er wordt echter niet alleen baby- en 
kinderkledij geruild. Klanten kunnen in 
de koffiehoek ook een babbeltje slaan, 
terwijl hun kroost zich amuseert in het 
speelhoekje. Of … hoe kinderen ouders 
samenbrengen.

Welzijn voor alle Poperingenaars

Voor iedereen in de bres

Warmte, medemenselijkheid, hartelijke 
contacten. Daar gaat het om in het nieuwe 
Lokaal Dienstencentrum De Bres. Iedereen 
kan er binnenwandelen voor een babbel 
en een koffie. Bezoekers komen er om de 
krant te lezen, bij te leren of mensen te 
ontmoeten. In Resto De Bres, in de cafetaria 
van rusthuis Proventier, kunnen ze een 
warme maaltijd gebruiken.
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Poperinge ontving op 6 november 2016 het label ‘Kindvriendelijke stad’. Het goedgekeurde 
actieplan kwam tot stand na een ruime enquête, denktafels en belevingsonderzoek bij 
kinderen en jongeren tot 18 jaar. “We zijn fier op dit label”, vertelt Loes Vandromme.  
“Vanuit de ‘kindreflex’ versterken we bestaande acties, maar voeren we ook nieuwe in, zoals 
speelstraten of fietsverbindingen. Waar het aangenaam, veilig, leuk, gezond … is voor kinderen 
en jongeren, doet elke inwoner immers zijn voordeel.”

 Hoe kindvriendelijker stad en dorp, hoe leefbaarder voor iedereen.”  

 Loes Vandromme, schepen van cultuur 

Na de zelfuitleenbalies kreeg de Poperingse 
hoofdbibliotheek er de slimme inleverbus bij.
“Nu kunnen gebruikers ook buiten de 
openingsuren materiaal inleveren”, zegt 
cultuurschepen Loes Vandromme over de 
verruimde dienstverlening. “Het bib-team 
kan bezoekers nu nog beter persoonlijk 
begeleiden.”

Cultuur te ver, te moeilijk of te duur? 
Niet in Poperinge. De cultuurbus BUZZ vult 
zwarte gaten in het cultuuraanbod op. 
Dé manier om op verplaatsing zorgeloos 
en voordelig te proeven van een optreden, 
expo, concert … Aan de deur afgezet en 
weer opgehaald.

Kindvriendelijk Poperinge

Iedereen telt voor CD&V. Alle, maar dan 
ook alle inwoners, moeten hun vrije tijd 
zinvol kunnen invullen. Eind 2017 lanceert 
Poperinge dan ook als één van de eerste 
Westhoekgemeenten de UiTPAS. Het middel 
om élke Poperingenaar te laten meedoen. 
Deelname aan activiteiten van meer dan 
900 organisaties levert UiTpunten op,  
om te ruilen voor een voordeel naar keuze. 
Stel: je gaat zwemmen in De Kouter. 
Dan krijg je een punt. Punten kan je op hun 
beurt weer inwisselen tegen een gratis 
zwembeurt, of korting bij een handelszaak 
in Pops.

Hart voor mensen en cultuur

Verenigingen bewegen mensen.  
Ze versterken het sociaal weefsel.  
Daarom draagt CD&V Poperinge hen 
een warm hart toe. Om mensen samen 
te brengen, kunnen verenigingen gratis 
materiaal ontlenen. Vervoer is voortaan 
evenmin een obstakel, dankzij de gratis 
bestelwagen die ondertussen meer dan 
30.000 km op de teller heeft!
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Met het klimaatplan engageert Poperinge zich tot 20% minder CO
2
-uitstoot tegen 2020. 

Hoe? Door de windturbines op het CO
2
-neutrale Sappenleen II, zonnepanelen op en 

spaarzame verlichting in stadsgebouwen, een klimaatzwembad als een van de zuinigste 
in zijn soort, stadsvoertuigen op gas, fietsen voor ambtenaren, mensen aansporen tot 
dakisolatie na warmtebeelden vanuit de lucht … Al langer dan vandaag begint voor CD&V 
Poperinge de zorg voor de planeet … hier.

 We willen onze aarde allemaal gezond en proper doorgeven aan onze kinderen en  
 kleinkinderen. Daartoe zet CD&V lokaal reeds haalbare stappen. De komende  
 generaties zullen ons dankbaar zijn.”  

 Pieter Marchand, schepen van mobiliteit, duurzaamheid en innovatie 

Veilig verkeer, leefbare kern

In de historische kern van Poperinge werd 
zone 30 ingevoerd. Terecht, vindt schepen 
Pieter Marchand. Steeds meer inwoners 
zijn vragende partij, zo bleek bij de evaluatie 
van het verkeerscirculatieplan. Om snelheid 
te matigen, werden ook variabele borden 
geplaatst, net zoals aan De Lovie. 

Efficiënte brandweer

De kazerne van het fusiebrandweerkorps 
Zuidijzer in Roesbrugge werd vernieuwd 
en uitgebreid tot 6 poorten. Goed 
opgeleide en uitgeruste brandweerlieden 
en ambulanciers uit Roesbrugge, Proven 
en Watou staan klaar om in optimale 
omstandigheden uit te rukken voor 
interventies en dringende hulpverlening.

Eerder dan het oude gebouw in de 
Doornstraat aan te passen aan strengere 
eisen, kiest CD&V ervoor om grond aan te 
kopen voor een nieuwe brandweerkazerne 
langs de Ouderdomseweg. De nieuwe 
uitvalsbasis geeft de korpsen van Poperinge 
en Reningelst extra armslag, wat de 
veiligheid ten goede komt.

Poperinge houdt het droog

De grote overstroming van 2007 ligt nog 
levendig in het geheugen. De waterellende 
zette het bestuur ertoe aan in te grijpen. 
Bij hevige regenval voorkomen 6 nieuwe 
bufferbekkens waterschade in Watou, 
Proven en Poperinge. Ze hebben hun nut 
reeds bewezen.

Een gezonde wereld voor onze kinderen
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Verder is het uitkijken naar:

• 35 nieuwe volkstuintjes, met € 15.000  
 Vlaamse subsidie
• volwaardig dierenasiel voor honden 
 en katten
• Watouplein: schuilhuisje en 
 beperkte herinrichting

Belastingen omlaag

Poperinge voert een dynamisch en 
ambitieus beleid. Deze historische 
inhaalbeweging blijkt uit de recente 
realisaties en de toekomstplannen.  
De inbreng van CD&V, als goede huisvader, 
is hierin cruciaal.
Begeeft de stad zich nu op glad ijs? 
Schuift ze een schuldenberg door naar de 
komende generaties? Zal de Poperingenaar 
straks dieper in zijn beurs moeten tasten? 
Integendeel. De belastingen gaan zelfs 
omlaag: de opcentiemen op de onroerende 
voorheffing gaan in 2017 én 2018 telkens 
met 25 omlaag tot 1925 in 2018!

 Vooral de Academie+ moet een landmark worden. Een architecturaal sterk 
 oriëntatiepunt, attractief en beeldbepalend. Maar ook een trefpunt vol creativiteit en   
 vitaliteit. Kortom: extra leven en levendigheid in het hart van de stad.” 

 Loes Vandromme, schepen van cultuur 

Naast het Gemeenschapsonderwijs (GO!) kocht Poperinge in 2016 een deel van de 
Vroonhofsite aan. In de nabije toekomst bouwt de stad daar het Huis van het Kind en  
de Academie+. CD&V Poperinge is de motor achter deze kernversterkende ontwikkeling. 
Een masterplan zal het proces in goede banen leiden. Met ruime inspraak wordt een 
totaalvisie ontwikkeld voor zowel publieke gebouwen als openbaar domein (groen,  
veilig verkeer en parking) in harmonie met de omgeving. Allemaal aders die het hart  
van bloed voorzien!

Speelpleinwerking onder dak

Speelpleinwerking De Piepauw krijgt 
een nieuw onderkomen. De werken starten 
in het voorjaar van 2017. Het gebouw van 
de oude gasfabriek aan de Doornstraat 
wordt gerenoveerd en uitgebreid met 
een nieuwbouw, het braakliggend 
terrein ingericht. Buiten de vakanties staat 
de infrastructuur ter beschikking van 
de Poperingse verenigingen voor vergade-
ringen, repetities, tijdelijke opslag … 
Twee maal winst, dus. Voor CD&V blazen 
jeugd én verenigingen de maatschappij 
leven in.

Visitekaartje in de kern “We kijken goed naar het bord. Jaarlijks leggen we een financiële buffer aan. Na uitgaven en 

afbetalingen hebben we nog altijd reserve. Zo zullen we - zonder het nieuwe zwembad -   

tussen 2014 en 2019 liefst 36 miljoen euro toekomstgericht investeren, zonder avonturen  

en zonder belastingverhoging.”

 Ben Desmyter, schepen van financiën  

Eén technische dienst

Langs de Ouderdomseweg, op de site van 
de voormalige outdoor karting, start in 2017 
de bouw van één modern en goed uitgerust 
depot voor de technische dienst van stad, 
OCMW en sportzone. De centralisatie 
van administratie, opslag, groendienst en 
feestmaterialen maakt de werking véél 
efficiënter en kostenbesparend.

✦

Liggen de belastingen in Poperinge hoger dan in vergelijkbare gemeenten? Nee, omdat  
de basis van de heffing, resp. kadastraal inkomen en gemiddeld inkomen, hier lager ligt.  
Daardoor brengt ze minder op. Het bestuur moet dus ogenschijnlijk méér vragen om hetzelfde 
bedrag binnen te krijgen om zijn plannen uit te voeren.

CD&V Poperinge legde de voorbije 
jaren een mooi traject af. 
De realisaties bewijzen het. Er zit 
echter nog heel wat in de pijplijn. 
Dossiers degelijk voorbereiden vraagt 
tijd en overleg. Wij gunnen u alvast 
een inkijk in de projecten die stilaan 
ook zichtbaar zullen worden.



V.U. 
CD&V-afdelingsvoorzitter 

Joseph Delalleau
Oude Provenstraat 28

Watou

Bekijk alvast onze nieuwe website
www.poperinge.cdenv.be


