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ONS TEAM 
met hart en ziel voor Poperinge gaat. 
We brengen een verhaal van 

HART en VERSTAND. 
Het hart omdat we dicht bij onze bevolking willen staan en een emotionele band 
hebben met onze stad en haar bewoners. Het verstand omdat we verantwoorde 
keuzes moeten en willen maken, niet alleen voor onszelf maar ook en vooral voor 
de toekomstige generaties. Het lichaam ook als metafoor voor onze zintuigen. 
We zijn een stad waar van alles te 

ZIEN, te BELEVEN en te 
PROEVEN is. 
We bieden mensen een 

LUISTEREND OOR 
en staan open voor wat zij zeggen en denken. Participatie was de voorbije legislatuur 
één van onze pijlers en dat zal zo blijven. 

We steken ook de 

HANDEN UIT DE MOUWEN. 
Welke realisaties zijn al verwezenlijkt en wat ligt nog op de plank?

We hebben 

HET HART OP DE TONG. 
We durven zeggen waar het op staat als het moet, mét respect voor iedereen. 
We willen ook empathie tonen voor doelgroepen en kansengroepen die extra zorg en 
aandacht nodig hebben. Zij hebben bij ons een 

VOETJE VOOR. 
We blijven voortwerken zoals we dat de voorbije jaren deden: op basis van ons  
buikgevoel en van wat we zien en horen,  zetten we onze schouders onder onze stad. 
En zo bereiden we ons 

STAP VOOR STAP 
voor op de uitdagingen van de toekomst. Jullie merken het: onze slogan biedt tal van 
mogelijkheden en sluit perfect aan bij ons programma. Poperinge zit in ons lijf en dat 
mag iedereen weten!
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Met onze slogan ‘Poperinge ‘t zit in ons lijf’ 
geven we aan dat :

Loes Vandromme
SCHEPEN VAN CULTUUR
loes.vandromme@poperinge.be Christof Dejaegher 

BURGEMEESTER
christof.dejaegher@poperinge.be

Ben Desmyter 
SCHEPEN VAN JEUGD
ben.desmyter@poperinge.be
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Poperinge, ’t zit in ons lijf! 

De10 
pijlers 
DIE ONS PROGRAMMA BODY GEVEN

Met jouw steun zet CD&V Poperinge haar schouders onder een 
levendig en vooral warm Poperinge, een stad op mensenmaat, op 
onze maat! Poperinge moet vooral ook een jonge en levendige stad 
blijven. Dat willen we doen met concrete voorstellen en projecten. 
We houden het niet bij loze beloften of politieke praatjes. Met de 
spierballen rollen of fake news, da’s niet ons ding. We doen wat we 
beloven! Met tien speerpunten die ons programma body geven voor 
de komende zes jaar. 

Onze 10 speerpunten:

1. 
Nieuwe zuurstof voor de stad … in het hart van de stad: Vroonhofsite

2. 
Onze–Lieve–Vrouwekerk, waar verleden en toekomst kunnen samenvallen

3. 
Bewegen, bewegen, bewegen: vlot en veilig in het verkeer

4. 
Zuurstof voor onze dorpen: een dorpenplan

5. 
Het investeringsbeleid voortzetten: een plan voor onze begraafplaatsen, 
openbare werken en onderhoud

6. 
Een warm hart: Poperinge, hoofdstad van het goede leven, voor iedereen

7. 
Een gezonde geest in een gezond lichaam: vrijetijd en (kunst)onderwijs

8. 
De handen uit de mouwen: industrie, handel en landbouw, 
hoekstenen van het lokale beleid

9. 
Een stad waar we ons goed in ons lijf voelen: ruimte, wonen, erfgoed  
en een gezonde, duurzame leefomgeving en dierenwelzijn

10. 
Een veilige thuisstad in goede handen: bestuur, dienstverlening,  
financiën en veiligheid

Vroonhofsite, een kloppend 
hart omringd door de groene 
longen van de stad.

Een programma  
‘met pak aan’

Maar er is natuurlijk ook veel meer dan deze 
tien projecten. Bovendien zijn de speerpun-
ten niet zo strak afgebakend als we hiernaast  
beschrijven: een sociaal of een duurzaam beleid 
komt tot uiting in alle geledingen. Investeringen 
in vrijetijdsinfrastructuur hebben ook een im-
pact op mobiliteit. Je moet er dus – als bestuur 
– het hoofd bijhouden en zorgen voor een con-
sequent beleid, op maat van de bewoners. 

Maar we zijn ook bescheiden. We beseffen dat 
we niet alles zullen kunnen doen. Voor pro-
jecten die we niet kunnen realiseren, willen 
we minstens beginnen met de voorbereiding  
ervan. Zo leggen we ook stevige fundamenten 
voor na de komende zes jaar!

KLAAS VERBEKE

klaas.verbeke@vsop.be
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JEROEN VERDONCK
VOORZITTER JONG CD&V  

EN OCMW-RAADSLID

jeroen.verdonck@gmail.com
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ISABEL LEBBE
VOORZITTER OCMW

isabel.lebbe@poperinge.be
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KAREL VANDENBROUCKE

vdbkrl@gmail.com
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JOHAN PIL

johan.pil@skynet.be
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CHANTAL VANELSTLANDE

chantal@depoorterbvba.be
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RUBE PLANCKE

rube.plancke@student.vives.be
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ZORG, VRIJE TIJD, CULTUUR MIDDEN IN DE STAD
Het VROONHOF wordt een nieuw kloppend hart in het centrum van onze stad, met de Schoolstraat als 
slagader. De site wordt een verbindingsas tussen de verschillende stadsdelen en –wijken. 
Academie+
Met CD&V willen we alle huidige culturele infrastructuur bundelen op één site: vergaderlokalen, 
leskeuken, een polyvalente zaal, tentoonstellingsruimte, een nieuw huis voor de harmonie …  
Academie en cultuur bundelen, levert meer dan één win-winsituatie op, we gebruiken de 
infrastructuur tweemaal. Vandaar de Academie+. Zo gaan we ook heel zorgzaam om met de ruimte 
en met de centen. En zo kunnen we het huidige gebrek aan ruimte definitief naar het verleden 
verwijzen.

Cultuur en kunstonderwijs brengen 
ook extra mobiliteit met zich mee. 
Hoe we het verkeer praktisch regelen, 
bekijken we in samenspraak met de 
vele buurtbewoners. We voorzien 
de nodige parkeerruimte, maar ook 
wandelaars en fietsers moeten van 
dit nieuw stukje Poperinge kunnen 
genieten. In het VROONHOF geven 
we de veelbesproken SCHOOLSTRAAT 
een extra duwtje in de rug, zodat onze 
scholieren veilig naar school kunnen.

KONING FIETS. 
Poperinge spant de kroon!

De straten en pleinen van een stad zijn als de aders van een 
lichaam: een gezonde stad is waar je vlot én veilig van A naar 
B kunt gaan. Te voet, met de fiets, de auto of het openbaar 
vervoer. 

Voor fietsers willen we in 
de komende legislatuur alvast 
deze punten (helpen) realiseren:

HUIS VAN HET KIND: 
kinderen ruimte geven 
om kind te zijn

Ook onze kleinsten en hun Huis van 
het Kind krijgen alle mogelijkheden 
op de VROONHOFSITE. Kinderopvang 
IBO Hopsakee, gezins- en opvoedings-
ondersteuning, de ruilwinkel De Rupse, 
Kind en Preventie, allemaal kunnen ze 
terecht in het nieuw te bouwen Huis 
van het Kind. 

Door de aankoop van 

VROONHOF is er 

meer ruimte 
om te 
rusten en te spelen.

PLAATS OM TE PARKEREN

Op de drukste plaatsen in de stad doen 
we een extra inspanning om extra 
parkeergelegenheid te voorzien. Wie 
niet meer zo goed te been is, kan zo 
ook volop genieten van de diensten van 
de stad en de handelaars.

SCHOOLSTRAAT

Vrienden 
in het verkeer, 
het kan!
In samenwerking met ouders, scholen, 
(jeugd)verenigingen… wijzen we àlle 
weggebruikers – zowel voetgangers 
en fietsers als automobilisten – op de 
mogelijke gevaren in het verkeer en de 
gevaarlijke punten in de stad. 

VERVOER 
OP MAAT
De taxicheques voor de jongeren 
zijn een groot succes. We willen 
het project uitbreiden zodat ook 
mensen die niet meer met de fiets 
weg kunnen en voor wie geen 
openbaar vervoer is, vlot op hun 
bestemming geraken.

• een fietsverbinding naar   
 Westouter en naar Vlamertinge

• voltooien van het gemeente- 
 lijke fietsnetwerk naar het 
 stadscentrum (Ouderdomse-  
 weg)

• verbeteren van de fietsverbin- 
 dingen tussen onze dorpen



HANNELORE KNOCKAERT

hannelore.knockaert@hotmail.com
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EWOUD NOTEBAERT

ewoudnotebaert@hotmail.com
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MARIAN GOEMAN

marian.goeman@gmail.com
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GREETJE CHAERLE

chaerle.greetje@gmail.com

14

Zorgzaam omgaan met onze stad, onze 
dorpen, onze landschappen, onze trots
De straten, de pleinen, de (historische) gebouwen, de landschappen … het zijn allemaal 
elementen die onze stad een smoel geven. En daar mogen we best trots op zijn. Oude gebouwen 
kunnen we een nieuwe, zinvolle functie geven; met soms eenvoudige ingrepen kan een dorpsplein 
voor een volledig nieuwe dynamiek zorgen; nieuwe zachte & groene verbindingen en missing links 
maken de stad leefbaarder.

Onze–Lieve–Vrouwekerk, 
waar 

verleden en 
toekomst 

kunnen samenvallen

Onze kerken zijn het zichtbare bewijs 
van onze rijke geschiedenis, maar ook 
de ziel van onze stad en haar dorpen! 
Ze worden nog altijd vaak en veel  
gebruikt. Maar we sluiten onze ogen 
niet voor de realiteit. Willen we dit 
bouwkundig erfgoed en deze staal-
tjes van menselijk vakmanschap een 
mooie toekomst geven, dan verdie-
nen onze kerken nieuwe vormen van 
gebruik. 

ZO BLIJFT HUN ZIEL 
ZICHTBAAR AANWEZIG.
Zo willen we in de Onze-Lieve-Vrouwe- 
kerk een ruime podiumzaal met  
+/- 300 zitplaatsen, met foyer en met alle 
nodige, nuttige ruimten. Een unieke 
locatie waar muziek, dans en toneel 
onbezorgd hun kunsten op het publiek 
kunnen loslaten. 

    Zuurstof voor onze dorpen: 
    een dorpenplan!
Ja, onze dorpen hebben nog een toekomst! 
CD&V zet volop in op hun leefbaarheid: 

SLIMME VUILNISBAKKEN

Troep op de stoep en zwerfvuil behoren 
tot de grootste ergernissen van de 
bevolking. Innovatieve oplossingen 
helpen ons om Poperinge op een 
efficiënte manier proper te houden. 
Slimme vuilnisbakken zijn bv. 
uitgerust met een sensor. Die geeft aan 
wanneer de vuilnisbak geledigd moet 
worden. Zo vermijden we onnodige 
verplaatsingen naar lege bakken 
en worden overvolle vuilnisbakken 
vermeden. Camera’s kunnen dan weer 
helpen in de strijd tegen sluikstorten.

VERRASSEND GROEN
Groen in de stad gaat verder dan alleen maar parken. Van groene, zachte verbin-
dingen over een vergroening van de begraafplaatsen tot een hondenuitloopzone 
waar hondjes niet aan de leiband moeten. Het zijn allemaal stukjes natuur die de 
stad zuurstof geven en waar mensen samenkomen. Winst voor de natuur, winst 
voor de stad!

Sint-Jan-ter-Biezen

POPERINGE

Watou

Roesbrugge

Haringe

Proven

‘t Vogeltje

Krombeke

Abele

Reningelst

Watou
Dorp van hoge gisting

Abele
La belle

Sint-Jan-ter-Biezen
Kathedraal van een landschap

Proven
Proactief dorp

Krombeke
Dorp met kracht

Roesbrugge
IJzersterk Dorp

Haringe
Dorp in harmonie

Reningelst
Dorp in versnelling

't Vogeltje
Vrolijk

    • investeren in kwalitatieve basisinfrastructuur

    • strijden voor basisvoorzieningen, zoals een goede gsm-dekking

    • nieuwe woonprojecten realiseren, mét aandacht voor de open ruimte

    • versterken van de lokale handel

 Roesbrugge

• vernieuwing jaagpad als toeristische  
 troef
• versterking dorpskern: vernieuwing  
 Haringestraat, woonproject en 
 parkeerruimte
• modernisering ontmoetingscentrum

 Krombeke

• buurtsalon in de oude pastorie 
• jonge startende ondernemers  
 nieuwe impulsen geven
• nieuwe begraafplaats
• opstart dossier vernieuwing  
 dorpskern

 Proven

• efficiënt gebruik van ons  
 patrimonium in de buurt van  
 OC de Croone
• aandacht voor jeugdinfrastructuur  
 ( jeugdlokalen en speelplein)
• uitbreiding sportterrein
• nieuwe begraafplaats
• uitbreiding lokaal bedrijventerrein 
 

 Watou

• het Kunstenfestival moet in  
 Watou blijven
• herstellen en/of vernieuwen  
 van weginfrastructuur 
• betere ontsluiting parking  
 Brennepark
• afwerken van het Watouplein,  
 het kloppend hart van het dorp

 Sint-Jan-Ter-Biezen

• aanpakken van riolering, 
 waterzuivering en doorstroming 
 van het verkeer
• veiligere en mooiere dorpskern
• herbestemming/medegebruik kapel  
 als ontmoetingscentrum

 Reningelst

• verdere modernisering dorpskern
• versterking site Rookop
• onderzoek patrimonium voor  
 kinderopvang, jeugdbewegingen …

 Abele

• heropenen van het dossier voor  
 een dorpsplein
• herbestemming Callicannes,  
 als onthaal- en ankerpunt voor  
 grensoverschrijdende samenwerking
• herstellen van straten, zoals Trappistenweg

 Haringe

• heraanleg kern
• samen met de verenigingen zorg  
 dragen voor de uitstraling van het  
 dorp

 ’t Vogeltje

• nieuwe wooninitiatieven
• herbestemming van de kapel tot buurthuis



Poperinge, hoofdstad van het goede  
 leven, voor iedereen
De sterkte van een maatschappij kan je aflezen aan de manier waarop ze omgaat met de meest 
kwetsbaren. We moeten dus blijvend aandacht hebben voor ouderen, mensen met een beperking, 
mensen die minder kansen kregen, enz.

REGINE DEBYSER
FRACTIELEIDSTER OCMW-RAAD

regine.debyser@telenet.be
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GINA WEEMEEUW

ginaweemeeuw@gmail.com
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MARC DEVOS
GEMEENTERAADSLID

marc.devos@poperinge.be
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CARINE VANNIEUWENHUYZE

vannieuwenhuyze.carine@gmail.com
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MYRIAM MAES
VOORZITTER GEMEENTERAAD

myriam.maes@poperinge.be

24

STEFAAN DERYCKE
GEMEENTERAADSLID

stefaan.derycke@poperinge.be

17

KRIS NOTEBAERT
SCHEPEN

kris.notebaert@poperinge.be
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CHANTAL VANZIELEGHEM
GEMEENTERAADSLID

chantal.vanzieleghem@poperinge.be
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JOZEF DELALLEAU
VOORZITTER CD&V POPERINGE

joseph.delalleau@telenet.be
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15-LOVE
België is al lang niet meer het kneusje 
van de tenniswereld. Tennis in 
Poperinge verdient meer kansen en 
meer zekerheid op de toekomst. CD&V 
wil de tennissport een volwaardige 
plaats geven op de sportzone. Ook 
voor de baseballclub moeten verdere 
inspanningen geleverd worden voor 
een nieuw terrein.

GEERT VANDENBUSSCHE

geert.vandenbussche@telenet.be
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KATRIEN VLAEMYNCK

martial.blouwe@telenet.be
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Nergens beter dan thuis

Als CD&V kiezen we voor een sterk 
uitgebouwd woonzorgbeleid, dat 
zich kan spiegelen aan het nieuwe 
buurtzorgmodel. Dat wil zeggen dat 
mensen zo lang mogelijk thuis kunnen 
blijven wonen. Want niets overtreft 
het nestgevoel van je eigen (t)huis. 
Een dergelijke aanpak zorgt voor een 
grotere tevredenheid bij zowel de 
ouderen als de zorgverleners.

NOOIT MEER ALLEEN

De toenemende eenzaamheid – o.a. 
bij senioren – is een heel belangrijk 
aandachtspunt. Alle initiatieven die het 
dreigend isolement bij ouderen helpen 
doorbreken, krijgen onze volledige 
steun. 

De stad moet de regisseur zijn van 
het sociaal beleid op het Poperingse 
grondgebied. Zo zorgen we ervoor dat 
alle sociale partners samenwerken én 
dat de burger er maximaal de vruchten 
van plukt.

ZORG, EEN EEUWENOUDE TRADITIE

Het beschermde Weeuwhof op het St-Annaplein is de getuige van de eeuwenoude 
zorgtraditie in onze stad. Een renovatie zal het plein in ere herstellen.

De handen uit de mouwen
De voorbije jaren werden heel wat initiatieven genomen om 
onze lokale economie te ondersteunen. Ook de komende 
legislatuur steken we de handen uit de mouwen zodat Poperinge 
een ondernemersvriendelijke stad blijft.

MODERNE WINKELSTAD

Never change a winning team. Sterke concepten uit het verleden (bv. Win je 
Winkel en het begeleidingsteam) behouden we. En samen met de handelaars 
geven we het handelscentrum moderne impulsen. Zo komen we tot een win-
win voor handelaars én shoppers. Ook voor plaatselijke ondernemers uit de 
recreatiesector creëren we kansen én ruimte.

BEDRIJVIG POPERINGE

Bestaande bedrijven die willen 
uitbreiden of nieuwe bedrijven 
aantrekken; het kan als we op een 
doordachte manier omgaan met de 
beschikbare ruimte: 
• verdere uitbreiding bedrijventerrein  
 Sappenleen 
• uitbreiding lokaal bedrijventerrein  
 in Proven 
• blijven ondersteunen en uitbouwen  
 van bedrijventerreinvereniging Pop-in  
 en cameraproject op industrieterrein

We gaan voor meer

BRUTO 
NATIONAAL 
GELUK

KEITROTS  
OP ONZE STAD 

Wij Poperingenaren zijn keikoppen. 
En we zijn er terecht trots op. Trots op 
onze identiteit, die we de komende zes 
jaar nog sterker willen uitdragen naar 
de bezoekers, ook over de landsgren-
zen heen. Dat doen we via een door-
dacht evenementenbeleid, wandel- en 
fietsrecreatie, of bijvoorbeeld een 
nieuw ‘Poperings Museum’ over onze 
rijke geschiedenis.

Creatieve speelpleintjes

In een stad waar kinderen ruimte 
hebben om te spelen, kunnen ze ook 
echt kind zijn. Op pleinen, in parken en 
in (nieuwe) woonwijken, engageren we 
ons voor een ambitieuze en creatieve 
invulling van bestaande en nieuwe 
speelpleintjes.

Met de uitbreiding van het Sociaal Huis, 
centraliseren we alle loketfuncties in 

ÉÉN ONTHAAL.

REGIE: 
JOUW STAD

HOP ZIT IN ONS DNA

De hopteelt is onlosmakelijk 
verbonden met onze stad en die 
blijven we ondersteunen. Samen 
met de landbouwers zetten we in op 
onderhoud en verbetering van de 
landelijke wegen. En we steunen hen 
in de strijd tegen sluikstorten (ernstig 
probleem voor de landbouw!). Door 
de korte keten te promoten, helpen 
we onze landbouwers én dragen we 
ons steentje bij tot een duurzame 
maatschappij.

De boog kan niet altijd gespan-
nen staan. Door voldoende 
ruimte en tijd te creëren voor 
ontspanning, sport en cultuur, 
investeren we in het Bruto 
Nationaal Geluk van onze inwo-
ners. En onderstrepen we nog 
eens extra onze status als kind- 
en gezinsvriendelijke stad.
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Kandidatenlijst CD&V Poperinge 
GEMEENTERAAD 2018

Hoe beleef jij Poperinge? Heb je altijd al eens je mening willen zeggen tegen de bestuurders  
van je stad? Heb je een prangende vraag, een netelig probleem in je straat of een goed idee  
om je buurt leefbaarder te maken? Laat van je horen! Spreek ons gerust aan of stuur ons  
een mailtje. Contact: www.poperinge.cdenv.be

POPERINGE

DE WEG VOORUIT
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Meer van dit? Download de pdf op onze website: www.poperinge.cdenv.be

Tot uw dienst
CD&V zet mee haar schouders onder de vernieuwing en 
uitbreiding van de digitale dienstverlening met een 
goed werkend e-loket. De openingsuren moeten aan-
gepast worden in functie van de schoolgaande jeugd 
én van de werkende bevolking. Een laatavondopening 
moet mogelijk zijn, net zoals ‘werken op afspraak’.

Inspraak en communicatie
De vinger aan de pols houden én een luisterend oor bieden. Dat zit 
CD&V in het bloed. We trekken de straten op om te horen waar u mee 
zit. Zo kunnen we nieuwe ideeën en inzichten omzetten in concreet 
beleid.

KLARE TAAL

Inspraak is onlosmakelijk verbonden met communicatie: 
wat we doen, moeten we nog beter communiceren. 
Zo kunnen we duidelijk maken waarom bepaalde 
keuzes gemaakt worden. Informeren is de eerste trap 
van participatie en dus moeten we helder én duidelijk 
communiceren, in een taal die ook begrijpelijk is voor wie 
niet elke dag tussen de stadhuismuren vertoeft.

Veilige stad
Uit onderzoek blijkt dat de Poperingenaars zich veilig voelen in hun stad. Dat willen we zo houden en dus 
gaan we op de ingeslagen weg verder. We blijven ook mensen aanspreken op hun burgerzin, want de stad, 
dat zijn wij allemaal.
Maatregelen voor een veilige stad*:

*  Het gros van het veiligheidsbeleid zit tegenwoordig bij externe partners zoals de politiezone of  
 de hulpverleningszone voor brandweer en dienst 112. Goede wijzigingen krijgen de steun van CD&V.
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GOEDE HUISVADER

Ook de komende zes jaar willen we de stad besturen als 
een goede huisvader. Dat betekent een evenwichtig 
financieel beleid. Investeren waar het moet, zonder 
het geld over de balk te gooien.

   • nieuwe brandweerkazerne Poperinge

   • nieuwe huisvesting Rode Kruis

   • uitbreiding takenpakket gemeenschapswachten (bv. in de strijd tegen sluikstorten)

   • uitbreiding cameranetwerk (bv. ook op de begraafplaatsen)

Wij bieden u 

een luisterend oor.

Bedankt
Poperinge heeft een rijk verenigingsleven. We willen de vele vrijwillige handen 
koesteren, hen ondersteunen waar nodig en begeleiden waar nuttig.


