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OPENINGSUREN

Op maandag 2 januari 
zijn alle stadsdiensten 

gesloten. We verwelkomen je 
graag in het nieuwe jaar vanaf 
dinsdag 3 januari.

Op vrijdag 6 januari sluiten alle 
stadsdiensten uitzonderlijk om 
16 u. Het recyclagepark sluit die 
dag om 15.30 u.

Van maandag 23 tot en met woens-
dag 25 januari is het recyclagepark 
uitzonderlijk gesloten door de 
plaatsing van betaalzuilen.

Stadhuis administratief centrum 
(Grote Markt 1) en Techniek en 
Planning (Veurnestraat 55)
Maandag - zaterdag: 9 – 12 u. 
Vrijdag: 14 – 16 u.

Sociaal Huis (Veurnestraat 22)
Maandag – donderdag: 9 – 12 u. 
en 14 – 16.30 u.
Vrijdag: 9 – 12 u. en 14 – 16 u.

Recyclagepark (Vlaanderenlaan 16)
Maandag, woensdag, donderdag & 
vrijdag: 10 – 12 u.
Maandag - vrijdag: 13 – 17.30 u.
Zaterdag: 8 – 14 u.
Opgelet! De laatste bezoekers worden een 
kwartier voor sluitingstijd toegelaten op 
het recyclagepark.

De openingsuren van de vrijetijdsdiensten kun je raad-
plegen in de vrijetijdskalender die bij je in de bus viel. 
Heb je geen kalender ontvangen? Voor een gratis exem-
plaar kan je terecht bij het onthaal, de bibliotheek,…

Voorwoord
Beste Poperingenaar

Blij om jou als lezer van de volledig vernieuwde stadskrant te verwelkomen.

Het stadsbestuur blijft vernieuwen – want stilstaan is achteruitgaan – en wijzigt grondig 

het concept van de stadskrant. 

Wat is er veranderd? Uiteraard kreeg de opmaak een stevige beurt maar daarnaast wordt 

ook aan de inhoud gesleuteld. Gestuurd door een creatieve redactieraad wordt de stads-

krant een magazine met meer interactie: inwoners komen aan het woord, auteurs gaan 

op stap voor interviews, fotografen brengen verslagen uit van evenementen,…

Het stadsbestuur stapte ook in zee met UiT in Vlaanderen. 

Voortaan vind je de UiT-kalender als een apart uitneembaar katern in het midden van de 

stadskrant. 

Alle activiteiten staan netjes en overzichtelijk gebundeld. Zo weet je meteen waarnaar-

toe. Tegelijk kunnen al die activiteiten geraadpleegd worden op de verschillende websites 

van UiT,  in de UiT-app, op de website van de stad en dus ook in het UiT-katern van je 

vernieuwde stadskrant. Dat kan tellen!

Als organisator heb je door een simpele aanmelding via www.uitdatabank.be meteen een 

groter bereik.

Er is voortaan ook meer samenwerking met diverse media. In de stadskrant vind je meer 

verwijzingen naar Facebookpagina’s, websites, online filmpjes,… zowel in de digitale 

(www.poperinge.be/stadskrant) als de gedrukte versie.

Uiteraard behoudt de redactie graag wat fris, leuk, goed en noodzakelijk is. Zo kan ieder-

een de fratsen van de Familie Keikop blijven volgen en blijf je ook op de hoogte van alle 

noodzakelijke en nuttige info van en over de stadsdiensten.

Het stadsbestuur, de stadsdiensten en de redactieraad wensen je – samen met een geluk-

kig 2017 – veel leesgenot in de vernieuwde stadskrant.

Pieter Marchand
Schepen voor ICT en communicatie.

PS: Wat vind jij van de vernieuwde stadskrant? Laat het ons weten via  
stadskrant@poperinge.be. Vergeet ook niet op pagina 14 te kijken want we hebben 
jouw medewerking nodig voor een nieuwe rubriek in de stadskrant.

COLOFON
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8970 Poperinge
Tel. 057 34 66 89
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De coverfoto van deze stadskrant toont het duidelijk: de schoolomgeving ter hoogte van het Sint-Franciscusinstituut in de Bruggestraat 
vertoont een aantal belangrijke knelpunten. Om deze onveilige situaties aan te pakken, besliste de stad om de Bruggestraat grondig 
aan te pakken en te transformeren tot een echte verkeersveilige schoolomgeving. Studiebureau Cnockaert kreeg in 2014 de opdracht 
van het Poperingse stadsbestuur om de heraanleg van de Valkestraat, de Sint-Janskruisstraat en de schoolomgeving te ontwerpen. 
Ondertussen zijn de plannen van het studiebureau voltooid en werden de werken toegewezen. De start van de werken komt er aan.

WAT VERANDERT ER NU 
PRECIES?
• Bruggestraat
In de Bruggestraat worden de verkeers-
stromen verbeterd. Momenteel zijn er 
tijdens de spitsuren problemen door 
een onduidelijke verhouding tussen de 
auto’s, de fietsers (vooral in tegenrich-
ting) en de voetgangers. Deze verhou-
ding wordt versterkt door een tekort aan 
parkeerplaatsen in de directe schoolom-
geving en een korte kiss & ridezone.

Om die verkeerssituatie te verbeteren 
wordt de infrastructuur ter hoogte 
van de schoolpoort opnieuw ingericht 
in functie van alle weggebruikers. De 
snelheid van het autoverkeer verlaagt 
door de aanleg van een verkeersplateau 
voor de Sint-Janskruisstraat en door de 
keuze van een ander wegdekmateriaal.  
Aan de rechterzijde van de weg komt, ter 
hoogte van de school, een langere kiss 
& ridezone.  Door deze strook aan de 
rechterkant van de weg te voorzien zijn 
er geen problemen meer met fietsers uit 
de tegenrichting.

Langs de gevel van de school komen 
extra brede voetpaden en wordt de 
schoolpoort beveiligd met beugels 
tussen het voetpad en de weg. Hierdoor 
zijn de kinderen en hun ouders ver-
plicht over te steken op de aangelegde 
oversteekplaats die de verbinding maakt 
tussen de school en de kiss & ridezone 
met achterliggende parking. 
Op het plein voor de kerk worden 16 
bijkomende parkeerplaatsen voor kort 
parkeren aangelegd.  Het volledige plein 
krijgt een hedendaagse uitstraling en 
zorgt voor een heuse opwaardering van 
de Sint-Janskerk.

• Valkestraat
In de Valkestraat wordt de riolering 
vernieuwd.  Daarna wordt het wegdek 
aangepakt en komen er bredere voet-
paden. Naast de kerkomgeving krijgt de 
rijweg uitgewassen beton, de voetpaden 
worden aangelegd in platines.  Verder-
op wordt de rijweg aangelegd in asfalt 
en de voetpaden in betonstraatstenen. 
Ook de bestaande parkeerstrook in de 
Valkestraat wordt opgeknapt.  De bo-
menrij langsheen de parkeerstrook blijft 
behouden.

• Sint-Janskruisstraat
De kerkomgeving krijgt dezelfde uitvoe-
ring als de aanpalende parkeerzone. In 
het tweede deel van de straat wordt en-
kel het wegdek vernieuwd. De voetpaden 
aan de linkerzijde en in het tweede deel 
van de straat blijven behouden.  

GELIJKTIJDIG UITGEVOERDE 
WERKEN
De stad wil een ander knelpunt, namelijk 
het kruispunt Bruggestraat-Komstraat, 
gelijktijdig aanpakken. Op dat kruispunt 
wordt de verkeerssituatie overzichtelij-
ker en verbetert de verkeersveiligheid. 
De fontein van Lucien De Gheus wordt 
tot buiten de rijweg verplaatst en er 
komt een haakse aansluiting van de 
Komstraat op de Paardenmarkt. Er komt 
ook een fietsstrook naast de rijweg voor 
fietsers in tegenrichting van de Kom-
straat naar de Guido Gezellestraat.

WANNEER STARTEN
DE WERKEN?
De start van de werken is voorzien in 
het voorjaar van 2017.  De werken zijn 
afgerond net voor de Hoppefeesten in 
september. 
De school en de buurtbewoners van de 
onmiddellijke omgeving worden kort 
voor de aanvang van de werken via een 
bewonersbrief geïnformeerd.

Brugge(straat),
die schone
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“Veiligheid aan de 
schoolpoort is een 
zaak van de stad, 
de school, de ouders 
én de kinderen.”

HUIDIGE SITUATIE
“De aanleg van de kiss & ridezone in de Bruggestraat was een 
hele verbetering voor de school”, evalueert An Cappelaere, 
toezichter van basisschool Sint-Franciscus. “Maar we merken 
dat heel wat bussen, vrachtwagens en auto’s op deze zone 
parkeren, vooral tijdens de schooluren. Dit is natuurlijk niet de 
bedoeling. In elk geval dienen er voldoende parkeerplaatsen te 
zijn in de schoolomgeving.”

Warre Lejeune, leerling van het zesde leerjaar van de basis-
school, stelt het probleem met foutparkeerders dagelijks vast: 
“Bovendien rijden de meeste bestuurders ook snel weg uit 
de zone, waardoor het voor ons gevaarlijk is de straat over te 
steken of met de fiets naar school te komen.”

“Een ander knelpunt in de schoolomgeving is het voetpad dat 
te smal is om alle wachtende ouders en grootouders aan te 
kunnen,” merkt Evelyn Ryon, mama van leerlingen Tibo en 
Thomas, op.

“Daardoor verandert de kiss & ridezone rond 16 u. in een 
wachtplaats voor ouders en grootouders, wat op zijn beurt 
problemen oplevert voor autobestuurders die de zone willen 
oprijden”, vertelt An. 

Evelyn: “De huidige kiss & ridezone is ook te kort: er kunnen 
maximum drie wagens op. Tijdens piekmomenten is dit veel te 
weinig om aan de vraag te voldoen.”

An Cappelaere
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“De breedte van de Bruggestraat is een ander delicaat punt 
waarmee we, als toezichter, dagelijks geconfronteerd worden,” 
zegt An. “Vooral fietsers hebben het hier moeilijk bij het kruisen 
van een auto.”

“Door al die punten is het ’s avonds enorm druk in de Bruggestraat 
en ontstaat verkeershinder”, besluiten zowel An, Evelyn en Warre.

“Momenteel sta ik vaak in de file om mijn kinderen op te halen 
of zoek ik een parkeerplaats in de ruimere omgeving van de 
school”, vertelt Evelyn. “Ik ga ook telkens mee tot aan de school, 
want vandaag is het te druk en chaotisch om mijn twee kinderen 
zonder begeleiding tot aan de poort te laten wandelen.”

VERANDERINGEN OP TIL
Volgens An levert de school de nodige inspanningen om een 
en ander te veranderen: “Zo geven we de raad aan ouders en 
grootouders om de kinderen zoveel mogelijk met de rij te laten 
vertrekken. Ouders kunnen dan hun auto parkeren op de Paar-
denmarkt of op de parking van het zwembad. Daarnaast gaan 
we al het tweede schooljaar op rij voluit voor ‘strappen’. Met 
deze actie belonen we de kinderen op onverwachte momenten 
met een stempel op hun strapkaart als ze te voet of met de fiets 
naar school komen. Maar ook het dragen van een fluovestje 
verdient bij ons een stempel. Zo maken de kinderen mee een 
veilige schoolomgeving.”

“De verhuis van de kiss & ridezone naar de overkant van de 
Bruggestraat en de aanleg van extra parkeerplaatsen voor de 
Sint-Janskerk wordt een heuse verbetering voor de parkeerge-
legenheid rondom de school”, zegt Evelyn. 

“Wat extra verkeersborden en -lichten in de nabijheid van de 
school kunnen een meerwaarde zijn voor weggebruikers die de 
school naderen, net als een opvallend kleurtje voor de kiss & 
ridezone”, suggereert An.

“Twee zebrapaden in de straat bezorgen ons ook veiliger over-
steekplaatsen”, stelt Warre voor.

“Als veel mensen zich er bewust van zijn dat de veiligheid aan 
de schoolpoort een zaak is van zowel de stad, als de school, de 
ouders en de kinderen, dan zijn we al een hele stap vooruit!”, 
besluit An.

Warre LejeuneEvelyn Ryon

De visie van Warre
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Ook dit jaar worden de kerstbomen 
(zonder pot of decoratie) opgehaald 
om te worden verwerkt tot hakselhout 
voor de stedelijke groendienst.  
- Poperinge
o Binnen ring: 9 januari (bomen bui-

ten tussen 7 januari
en 9 januari vóór 8 u.)

o Buiten ring: parking sportzone (van 
7 januari t.e.m.
11 januari)

- Deelgemeenten op 10 januari (aan-
voer van 7 januari t.e.m. 10 januari 
vóór 8 u.)

o Abele: parking O.C. d’Hoge Schole
o Watou: O.C. De Bollaard
o Haringe: parking klooster
o Roesbrugge: kade IJzer
- Deelgemeenten op 11 januari (aan-

voer van 7 januari t.e.m. 11 januari 
vóór 8 u.)

o Krombeke: O.C. De Bampoele
o Sint-Jan ter Biezen: parking kerk
o Proven: parkeerstroken Provenplein
o Reningelst: Reningelstplein

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
besliste in zitting van 8 december 
2016 om twee studio’s gelegen Hel-
lekapelle te verhuren aan De Lovie 
en dit in kader van het aanbieden van 
een begeleidingsaanbod (beschermd 
wonen) aan mensen met een verstan-
delijke handicap.

Terwijl je nog aan het (na)genieten 
bent van de kerstvakantie, is de 
krokusvakantie al in aantocht… Zin in 
een uitje vol avontuur en plezier met 
Popsjot? Het krokusprogramma voor 
kinderen tussen 4 en 14 jaar zit weer 
boordevol leuk amusement en uiteen-
lopende activiteiten. De inschrijvingen 
starten op maandag 9 januari om 17 
uur. Jij blijft toch niet de hele week 
thuis in de krokusvakantie? Meer info 
en inschrijvingen via www.popsjot.be. 

In de week van maandag 9 januari zal 
er gewerkt worden aan de binnen-
bocht van de Grote Markt naar de Gui-
do Gezellestraat en aan het kruispunt 
nabij de Paardenmarkt. Hierdoor kan 
er tijdelijk geen verkeer door van de 
Grote Markt richting de Bruggestraat, 
via de Guido Gezellestraat. De werken 
zijn onder voorbehoud van de weers-
omstandigheden. 

Wil je een verdienstelijk persoon, 
bedrijf, instelling, vereniging of pro-
duct voordragen voor de Toerisme-
trofee 2016?  Bezorg je voorstel met 
bijhorende motivatie onder gesloten 
omslag voor 1 februari 2017 aan de 
toeristische dienst, Grote Markt 1.

De gemeenteraad keurde in zitting 
van 19 december 2016 het budget 
2017 goed.  Hierin zijn  de nodige 
centen voorzien voor onder meer 
dakwerken aan de Sint-Martinuskerk 
in Roesbrugge, het rolstoeltoeganke-
lijker maken van diverse kruispunten 
en het stadspark, het inrichten van 
een blue-bikepunt bij het station, de 
fietsverbinding Poperinge-Woesten, 
aanleg van speelpleintjes in nieuwe 
verkavelingen, de opwaardering van 
de begraafplaats Ter Ruste en de 
aanleg van een nieuw kerkhof in Wa-
tou, de heraanleg van tal van straten 
waaronder de Steenvoordestraat, de 
Witsoonestraat, de Nijverheidsstraat 
en -laan, de Hoge Noenweg en de 
Gravendreef, de start van de herin-
richting van de doortocht richting 
Reningelst, de heraanleg van voetpa-
den in de Hoppelandwijk, de Lijster, 
de Kasteelstraat en de Vijfhoekstraat, 
de inrichting van de verkaveling 
Bommelbilk, de bouw van het nieuwe 
stadsdepot, tal van evenementen, pre-
mies voor wie functioneel renoveert of 
duurzaam (ver)bouwt, voor hoptelers, 
voor wie leegstaande handelspanden 
invult,…  

Op www.poperinge.be – rubriek 
bestuur en beleid – gemeenteraad 
vind je alle projecten en de bijhorende 
cijfers!  De belangrijkste stedelijke 
projecten komen ook aan bod in de 
volgende edities van deze stadskrant.

Aan de Bellestraat bouwt De Mandel 
11 huurwoningen en 2 huurapparte-
menten.  Door het faillissement van 
de aannemer kon een tijd niet verder 
gewerkt worden.  Met de curator werd 
een regeling getroffen en in de loop 
van januari zal een nieuwe aannemer 
de afwerking uitvoeren. 
Meer info via 051 23 35 00.

In 2017 wens ik iedereen veel (
werk)vreugde, 

geluk en een goede g
ezondheid toe! Met de 

technische dienst willen we in het nieuwe 

jaar graag de eerste
 steen van ons nieuw

e 

gebouw leggen. Op die manier streven we 

naar een nog betere
 dienstverlening voor 

alle burgers.

Jurgen Yde

(Technische dienst)

WAT BRENGT 2017?

KEIK     P
 ACTUA
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Het lijkt me een uitdaging om 

in 2017 vorm te geven aan 

een volledige en verbindende
 

organisatiestructuur waarbij 

zelfzorg, mantelzorg en 

professionele zorg aangepast 

ingezet worden. Op deze manier bieden we 

een aanbod aan dat afgest
emd is op de 

woonzorgnoden van onze toekomstige ouderen.

Dries Crombez
(Directeur woonzorgbeleid)

ingezet worden. Op deze manier bieden we 

WAT BRENGT 2017?

Droom jij ervan om je eigen handels-
zaak in het centrum van Poperinge te 
starten? Dan is het nu het moment 
om je dromen waar te maken! Stad 
Poperinge, vzw Centrummanagement 
en vzw Popshop slaan de handen in 
elkaar en organiseren de wedstrijd 
‘Win je winkel’. De winnaar krijgt het 
gekozen winkelpand één jaar gratis
ter beschikking, een starterspremie 
tot 20 000 euro, een advertentiepakket 
ter waarde van 2000 euro, communi-
catieadvies ter waarde van 2000 euro 
en Unizo startersadvies ter waarde 
van 200 euro.
In de zomer van 2017 zullen we weten 
wie in Poperinge zijn of haar droom-
winkel kan starten. 
Meer informatie kan verkregen
worden via
www.poperinge.be/winjewinkel. 

Ook volgende dossiers werden goed-
gekeurd in de laatste gemeenteraad 
van 2016:  

- De intergemeentelijke archiefdienst 
vraagt aan Vlaanderen het Label 
‘Erkend Cultureel Archief’ aan.  De 
aanvraag bevat onder meer een col-
lectiebeleidsplan en een ambitieus 
actieplan.  

 Meer info via www.poperinge.be/
archief.

- Het Watouplein wordt heringe-
richt. Langs de zuidzijde komt een 
multifunctionele betonnen luifel 
bestaande uit een bushalte, een 
fietsenstalling met ruimte voor een 
dertigtal fietsen, een zitbank en 
kolommen voor het afficheren van 
evenementen. De parkeerplaatsen 
op het plein worden 90 graden ge-
draaid en de op- en afrit komt langs 
de noordzijde van het plein. Tege-
lijkertijd worden vier aangepaste 
parkeerplaatsen voor personen met 
een beperking voorzien en worden 
de mozaïek en het Claussilhouet 
verplaatst. Voor deze herinrichting 
werd rekening gehouden met het 
beschermde dorpsgezicht en de 
vereisten van het Agentschap On-
roerend Erfgoed en De Lijn.

Het nieuwe jaar brengt een aantal 
wijzigingen voor het recyclagepark 
van Poperinge.

- De tarieven worden gewijzigd 
volgens de verplichtingen opgelegd 
door de Vlaamse overheid. De nieu-
we tarieven vind je terug via 
www.poperinge.be/recyclagepark. 

- Per inwoner voorziet de stad een te-
gemoetkoming van 3,20 euro. Deze 
ontvang je op 1 januari. Indien je 
tegemoetkoming niet is opgebruikt 
op 31 december, komt deze te 
vervallen. De tegemoetkoming kan 
je niet gebruiken voor de aanbreng 
van brandbaar grofvuil.

- Je krijgt geen toegang tot het 
recyclagepark als je rekening een 
negatief saldo heeft. Je kan het 
park ook niet verlaten vooraleer het 
negatief saldo is vereffend. 

- Betalen kan met je bankkaart
(Bancontact) of via het overschrijven 
van een provisie op de rekening van 
het recyclagepark. Een overschrij-
vingsformulier bekom je op het 
recyclagepark.

- Er worden nieuwe zuilen met touch 
screen geïnstalleerd in het voorjaar 
van 2017. Hierdoor zullen inwoners 
en Belgische tweede verblijvers via 
hun elektronische identiteitskaart 
toegang hebben tot het park. Een 
aparte toegangskaart is niet langer 
nodig. Bedrijven, verenigingen,… en 
niet-Belgische tweede verblijvers 
moeten een speciale chipkaart aan-
vragen bij de IVVO Klantendienst. 
Meer info hierover vind je op de 
website www.ivvo.be. 

- Door de plaatsing van deze zuilen 
zal het recyclagepark uitzonderlijk 
gesloten zijn van 23 januari tot en 
met 25 januari.
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Stads- 
gedicht
We vroegen Floor Deroo om voor de eer-
ste editie van de vernieuwde stadskrant 
een stadsgedicht te schrijven. Eind deze 
maand, donderdag 29 januari, is het 
weer Gedichtendag en die dag gaat niet 
ongemerkt voorbij in de stadsbibliotheek 
en aan de Kunstacademie.
Floor Deroo is een Ieperse dichteres met 
Poperingse en Reningelstse roots.  Haar 
poëzie is zeer helder en open. Ze houdt 
van de zoektocht naar eenvoud, zonder 
daarom alles uitdrukkelijk te zeggen. De 
lezer mag zelf nog wat op zoek gaan. 

“De liefde voor taal en poëzie is al van 
jongs af aanwezig”, zegt ze. “Ik schreef 
mijn eerste gedicht meer dan twintig 
jaar geleden. In 2006 verscheen mijn 
bundel ‘Stille Plek’. Sindsdien ben ik 
blijven schrijven, zij het wat minder 
intensief. Ik vind het dan ook heerlijk dat 
ik beroepshalve zo vaak met taal mag 
bezig zijn.”

Floor is leerkracht aan de woordafde-
ling van de Kunstacademie. Vooral in de 
lessen voordracht is er aandacht voor 
poëzie, naast cabaret, prozateksten, 

columns en verhalen. Leerlingen kiezen 
meestal zelf hun repertoire en tijdens 
schrijfsessies kunnen ze ook hun eigen 
teksten schrijven. 

Floor vertelt hoe haar stadsgedicht tot 
stand kwam: “Voor ik aan het gedicht 
begon, heb ik verschillende Poperinge-
naren (9 Poperingenaren tussen 9 en 84 
jaar) twee vragen gesteld: Wat vinden 
zij de mooiste plek in hun stad en hoe 
omschrijven zij ‘De Poperingenaar’? Op 
basis van die antwoorden ben ik aan het 
gedicht begonnen.”

Poperinge

HIER LIGGEN DORPEN

BOSSEN, AKKERS, 

MARKT EN PARK.

TOCH IS DIT GEEN STAD

 VAN LIGGEN.

HIER STAAT EEN STAD.

HET ROERT, RUMOERT.

HET GLAS IS VOL.

DE TAFEL OOK. 

BUITEN WROET DE STILTE. 

HIER TREKT EEN STAD 

AAN HARTEN.

JE KOMT TERUG.

DE STENEN ZIJN HIER KEIEN.

DE GROND IS VOL VAN TROTS.

HIER KLINKT EEN STAD.

OP NU. OP NOG.
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De technische dienst nam het plein in 
Eekhoute, Proven, onder handen en 
maakte er een pareltje van.

Blik
vanger
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Verbouwingsstress
bij Chiro Abele
Sinds enkele maanden zijn er verbouwingen aan de gang in het 
jeugdlokaal van Chiro Abele. Chiro Abele houdt haar activiteiten 
bij het ontmoetingscentrum d’Hoge Schole, in het voormalige 
huis van de familie Denecker. Achter het huis was er een koer-
tje met twee bergingen en een doorgang naar de keuken. Dit 
geheel was aan vervanging toe. 

Bijkomend (heuglijk) feit was het ontstaan van speelpleinwer-
king Eleba in 2014: die groep kreeg een berging in het voorma-
lige sanitair blok op de speelplaats. Sindsdien maakt de Chiro 
tijdelijk gebruik van het sanitair van d’Hoge Schole, wat al eens 
voor wrevel zorgt bij andere huurders van de zaal. 

Met de geplande bouwwerken vangt de stad twee vliegen in 
één klap: er komt een degelijke berging voor de Chiro én de 
jeugdvereniging krijgt eigen sanitair. De werken begonnen al in 
augustus. Nadat de Chiro zich nog eens liet gaan met graffi-
tispuitbussen op de binnenmuren van de oude ‘kotjes’, gingen 
die bouwwerken onherroepelijk tegen de vlakte. Ondertussen 
is er een open ruimte aangebouwd met een schuifraam aan de 
kant van de speelplaats. Er komt een keukentje en aan de mu-
ren worden rekken bevestigd. Hierdoor kan de berging aan de 
voorzijde van de gelijkvloerse verdieping van het Chirogebouw 
wijken voor eigen sanitair. Aan de buitenkant van de nieuwe 
Chiroberging wordt de crepi-muurbekleding voortgezet. Ook de 
berging van het speelplein krijgt dezelfde muurbekleding, zodat 
het geheel mooier oogt. 

In 2017 wil ik opnieuw zoveel mogelijk 

zestigplussers en mantelzorgers 

ondersteunen. Daarnaast zou ik graag 

de schrijnende eenzaamheidsproblematiek 

bij ouderen willen wegwensen. 

Sophie Van Holzaet

(Thuiszorgkruispunt)

10

bij ouderen willen wegwensen. 

WAT BRENGT 2017?
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De werken kosten in totaal 150 000 euro. 
In 2017 wordt met extra geld de speel-
plaats heraangelegd.
Wout Boeraeve, die samen met Florejan 
Notebaert hoofdleider is van Chiro Abe-
le: “De werken aan de berging vorderen 
goed. Het is leuk om elke week de ver-
anderingen te bekijken. We konden ook 
een eigen inbreng doen. Enkele leiders 
hebben het elektrisch schema getekend, 
gelegd en deels aangesloten. We zijn 
blij met de geplande berging: prioriteit 
voor ons was een grotere en praktische 
bergruimte voor al ons materiaal. Nu 
ligt dat materiaal op vier verschillende 
plaatsen. Bij slecht weer gebruiken we 
de berging ook als speelruimte. En er is 
een keukentje, wat mogelijkheden biedt 
voor kookactiviteiten of kampvoorberei-
ding”.

De toekomst van het 

OCMW staat niet in de 

sterren geschreven maar 

wel in de meerjarenplanning. In 2017 willen 

we onszelf continu blijven verbeter
en en 

inzetten voor elke inwoner van Poperinge. 

Het OCMW als open en sociaal huis, 

waarbij iedere burger gelijke 
kansen krijgt 

op een kwaliteitsvol leven, is hiervoor 
zeer 

belangrijk.’

Friedel Verhaeghe

(Beleidscoördinator

sociaal beleid en welzijn) 

sterren geschreven maar 

WAT BRENGT 2017?

Het is leuk
om de
veranderingen 
te bekijken.” 

2017 brengt een nieuwe OCMW-

voorzitter in Poperinge en dat b
en ik. Ik 

neem deze uitdaging met beide handen 

aan. De integratie van het OCMW in de 

gemeente moet tegen 2019 rond zijn. Het 

komende jaar, is deze integratie dan ook 

niet van de agenda weg te denken!

Isabel Lebbe
(Voorzitter OCMW-raad)

WAT BRENGT 2017?

“
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Dag Veronique, hoe ben jij in De Rupse 
terechtgekomen? 
“Ik heb vrijwilligerswerking altijd al be-
langrijk gevonden, maar had er vroeger 
weinig tijd voor. Enkele jaren geleden 
moest ik mijn job als kinderverzorgster 
noodgedwongen stoppen omwille van een 
operatie. Na mijn herstel kon ik aan de 
slag als PWA-medewerker in een basis-
school, waardoor ik tijd had om vrijwilli-
gerswerk op te nemen. Ik las een oproep 
in de stadskrant voor een "ruilhoekje" 
en wou hier meer over weten. Nele 
Theunynck van de dienst Gezinsonder-
steuning kon mij meteen overtuigen en 
sindsdien ben ik vaste vrijwilliger van De 
Rupse. Daarnaast neem ik ook vrijwilli-
gerswerk op bij Nestor, waar ik regelma-
tig bezoekjes breng aan bejaarden.”

Wat vind je het leukst aan je engagement? 
“Ik heb vooraf goed nagedacht over wat 
ik wou in een vrijwilligersjob. Ik vind het 
belangrijk om sociaal contact te hebben 
met mensen, en dat is hier in De Rupse 
zeer belangrijk. De mensen vertellen je 
veel en nemen je op den duur in vertrou-
wen. Je kan hier echt een band opbou-
wen met gezinnen en hen raad geven. Ik 
vind het leuk om het verhaal achter de 
mensen te leren kennen.”

Hoe zou jij iemand overtuigen om ook 
vrijwilligerswerk te doen? 
“Ik zou hen uitnodigen om eens een kijkje 
te komen nemen in de ruilwinkel, je voelt 
je hier meteen thuis. Het is echt leuk werk 
en als je houdt van sociaal contact zit je 
hier goed! Verder ben je deel van de vrij-
willigerswerking van het OCMW waar je 
andere vrijwilligers leert kennen en waar 
je eens kan ontspannen tijdens de nieuw-
jaarsreceptie en de jaarlijkse uitstap.”

Wat zijn jouw goede voornemens voor 2017? 
“Ik hoop dat er in 2017 meer vrijwilligers 
bij komen, we komen handen te kort!”
Ik ben trots op het succes van de ruil-
winkel en verlang om te zien hoe De 
Rupse uitgroeit tot een mooie vlinder. De 
mensen kunnen hier hun verhaal kwijt 
en ik hoop dat dit volgend jaar ook zo 
kan blijven. Tenslotte hoop ik dat ikzelf 
dit vrijwilligerswerk nog lang kan blijven 
doen, want ik wordt er oprecht gelukkig 
van: ik ben hier heel gelukkig!”

Sociaal Huis
zoekt helpende handen
Het Sociaal Huis kan rekenen op de hulp van vele vrijwilligers. Zo'n 150 Poperingenaars zijn actief in onder andere De Bres,
Woon- en Zorgcentrum De Proventier, de sociale dienst, de dienst Gezinsondersteuning, Nestor en Buurtdiensten Bellewijk.
Veronique Delbaere uit Watou is één van deze gewaardeerde vrijwilligers.
Ze heet ons welkom in De Rupse, de ruilwinkel voor kinderkledij.

Ik hoop dat er in Poperinge
 in 2017 verder 

gebouwd wordt aan de banden tussen
 

de burgers in een mooie infrastructuur. 

Hierdoor kan elke Poperinge
naar, op zijn 

eigen manier, gelukkig zijn.

Myriam Maes

(Voorzitter Gemeenteraad)

eigen manier, gelukkig zijn.

WAT BRENGT 2017?

Benieuwd naar de vrijwilligers van De Bres?
Bekijk dan hun Mannequin Challenge op onze Facebook-pagina.  
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Een toegankelijke

Grote Markt
De verkeerscirculatie in en rond Poperinge optimaliseren is 
een belangrijke doelstelling van het stadsbestuur. Daarom 
startte aannemer Desot nv in november 2016 met enkele 
aanpassingswerken aan de Grote Markt en zijn onmiddellijke 
omgeving. 

De Grote Markt vormt namelijk het centrum en een visitekaart-
je van onze stad. Een prachtige plaats die toegankelijk moet 
zijn voor elke weggebruiker.

Om deze toegankelijkheid te garanderen worden de voetgan-
gersstroken op de Grote Markt en in de Veurnestraat (tot het 
kruispunt met de Doornstraat) heraangelegd met vlakkere ma-
terialen, worden in de binnenbochten van de Grote Markt naar 
de Guido Gezellestraat, van de Ieperstraat naar het Vroonhof en 
van het Vroonhof naar het Burgemeester Bertenplein fietsstro-
ken naast de rijbaan ingericht en krijgen de parkeerzones op de 
Grote Markt afzonderlijke in- en uitritten.

Eddie Vintevogel uit 
de Sint-Bertinusstraat te Poperinge, commissaris 
van de lokale politie op rust en lid van de senioren- 
en mobiliteitsraad: “Ik vind de aanpassing van de 
voetgangersstroken een goede zaak. Het is tenslotte 
niet aangenaam om op een te oneffen ondergrond 
te moeten stappen, in het bijzonder voor ouderen 
en minder mobiele mensen. Een goede toegan-
kelijkheid van het openbaar domein en openbare 
gebouwen is erg belangrijk. In verschillende straten 
stellen we bijvoorbeeld ook belemmeringen vast in 
het midden van het voetpad, zoals elektriciteitspa-
len en elektriciteitskasten. Sommige voetpaden zijn 
ook gewoon te smal. Dergelijke knelpunten zouden 
eens in kaart kunnen worden gebracht door het 
stadsbestuur om ze vervolgens planmatig aan te 
pakken.”

“Ik ben zelf eigenlijk geen fietser,” geeft Eddie toe. 
“Deels wegens fysieke kwaaltjes en deels omdat 
ik dat wat te gevaarlijk vind. De fietsstroken in de 
binnenbochten rond de Grote Markt lijken mij wel 
een goed idee om de verkeersveiligheid te verbe-
teren voor fietsers in tegenrichting, op voorwaar-
de dat er ook nog voldoende vrije ruimte voor 
voetgangers wordt gelaten. Dergelijke ingrepen 
zijn dus zeker positief, maar ik ben van mening 
dat weggebruikers ook meer rekening moeten 
houden met elkaar en hoffelijker moeten zijn 
tegenover elkaar, zowel voetgangers, fietsers 
als autobestuurders. Vaak merk ik dat er ge-
vaarlijke situaties ontstaan in het verkeer omdat 
iedereen enkel aan zichzelf denkt.”

“De aanpassing aan de parkeerzones zal zeker 
het in- en uitrijden op deze locaties verduidelij-
ken en het parkeren beter structureren,” vindt 
Eddie. “Ik heb ook het gevoel dat de invoering 
van het betalend parkeren op de Grote Markt 
zijn vruchten heeft afgeworpen. 

Er is bijna steeds een vrije parkeerplaats te 
vinden. De parkeervakken op zich vind ik wel 
wat smal en niet erg comfortabel, misschien 
was een uitvoering in visgraatmotief beter 
geweest.”

Voor mij betekent het jaar 

2017 geen nieuw begin, maar 

een kans om voort te bouwen waarmee 

we in 2016 gestart zijn: van Sport- 

en Recreatiebad De Kouter een heus 

zwemparadijs voor jong en oud m
aken!’

Justin Duprez
(Sport- en Recreatiebad De Kouter) 

WAT BRENGT 2017?
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Boven dienstencentrum De Bres in de 
Veurnestraat zijn er twee aanleunflats 
te huur waar Woonzorgcentrum Huize 
Proventier in zorgpermanentie voorziet. 
Voor meer informatie en een aanvraag 
tot huisvesting: socialedienst@huize-
proventier.be of 057 34 65 00. 

Wil je maandelijks uitgebreider 
geïnformeerd worden over de 
belangrijkste projecten in jouw inte-
ressegebied, schrijf je dan in voor de 
diverse nieuwsbrieven in het balkje 
onderaan op www.poperinge.be.  

Vraag je je al altijd af hoe een 
groepsaankoop in elkaar zit? Of 
wil je al lang weten wat je allemaal 
moet doen bij een overlijden? Laat 
het ons weten. Voor een nieuwe 
rubriek in de stadskrant willen we 
namelijk graag aan de slag met 
vragen over Poperinge die jou 
bezighouden. 
Je vraag kan doorgestuurd worden 
naar info@poperinge.be of naar 
057 34 66 89. Wie weet verschijnt 
jouw vraag, met antwoord, in een 
van de volgende stadskranten!

In de Casselstraat, ter hoogte van 
het boekhoudkantoor Quartus, 
wordt de verkaveling Burgemeester 
Mahieuplein gerealiseerd.  De WVI 
biedt er 18 sociale kavels te koop 
aan voor particuliere kopers die er 
zelf een woning willen bouwen met 
een aannemer en architect naar 
keuze. Ook worden  er twee groeps-
woningbouwprojecten voorzien. 
Naast de 6 koopwoningen die de so-
ciale huisvestingsmaatschappij Ons 
Onderdak zal bouwen en verkopen, 

zal De Mandel er ook een sociaal 
huurproject voorzien met een 12-tal 
huurwoningen. Door het combineren 
van verschillende segmenten binnen 
eenzelfde project kan een goede 
sociale mix nagestreefd worden.  
Andere sterke punten van het project 
zijn het centrale plein en de publieke 
doorwaadbaarheid van het geheel 
voor fietsers en voetgangers.
Meer informatie: www.wvi.be, 
www.onsonderdak.be en
www.mandel.be. 

Bij de dienst Toerisme zitten we al sinds 

het najaar van 2016 met 2017 in ons hoofd. 

In 2017 willen we volop de kaart trekken 

van fietsen en wandelen in Poperinge, maar 

ook onze jaarlijkse evenementen houden 

ons bezig. Vergeet vooral het derde
 weekend 

van september niet te noteren in je a
genda, 

want dan zijn het de Bier- 

en Hoppefeesten!’

Eva Bouve
(Dienst toerisme) 

WAT BRENGT 2017?
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