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Op het ogenblik van het drukken van deze publicatie is schepen Marleen Baelde ontslagnemend. Daarom ontbreekt ze
op deze foto van het college van burgemeester en schepenen. Per 27 januari 2014 wordt mevrouw Baelde vervangen door
Pieter Marchand en Jan Derycke als respectievelijk schepen en gemeenteraadslid.
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Voorwoord
Beste inwoner

Het stadsbestuur hecht veel belang aan een duidelijke en heldere communicatie en stelt u dan ook graag deze speciale uitgave van de Stadskrant voor.
Deze extra Stadskrant biedt u een ruime blik in de toekomstplannen van het
stadsbestuur. We proberen u de vele geplande projecten en werken te verduidelijken zonder hierbij natuurlijk alles te kunnen opnoemen. En we geven u graag
de visie mee waarop deze plannen steunen.
Deze plannen vertrekken vooral vanuit een gezonde financiële basis. We zijn
er in geslaagd alle belangrijke belastingen die de Poperingenaar rechtstreeks
aanbelangen gelijk te houden, wat in deze economisch moeilijker tijden geen
evidentie is. Door niet te indexeren, realiseren we voor elke inwoner eigenlijk zelfs een besparing. En de opcentiemen op
de onroerende voorheffing zullen we dankzij de vele ontwikkelingen kunnen verlagen, stapsgewijs en niet onmiddellijk,
maar toch ook niet onbelangrijk. Een bestuur dat in slechte papieren zit, zou dit zeker niet kunnen. En besparen deden
en doen we ook.
Het meerjarenplan is voor de eerste keer volgens nieuwe spelregels opgesteld. Het is begrijpelijk dat het dan ook niet
voor iedereen even duidelijk is en er al eens verwarring durft op te treden. Maar het geeft wel een scherp beeld van onze
financiële mogelijkheden. En die zijn behoorlijk goed! Elk jaar kunnen wij een positief resultaat op kasbasis voorleggen
en op het einde sluiten we af met een positief saldo. Hoewel het de normaalste zaak van de wereld is dat investeringen
op lange termijn ook op lange termijn gefinancierd worden, zullen wij er over waken dat we binnen onze mogelijkheden
blijven en niet in een negatieve spiraal wegglijden. Het valt te vergelijken met een gezin dat een woning koopt of bouwt en
ook op langere termijn denkt binnen zijn mogelijkheden.
Zo hopen wij heel wat uitdagingen te kunnen aangaan.
Meer dan aan gelijk welk groot project besteden wij vooral aandacht aan de vele slechte wegen, voetpaden, rioleringen,
ontbrekende of slechte fietspaden en oude of versleten infrastructuur. Zonder dat we alles in één keer kunnen oplossen,
krijgen die problemen die u dagelijks ziet in dit meerjarenplan de eerste en meeste aandacht, de tweede fase van een
belangrijke inhaalbeweging zeg maar.
De veranderingen van de voorbije jaren vertonen hier en daar kinderziekten of veroorzaakten nieuwe problemen. Het
spreekt voor zich dat we ook hieraan de nodige aandacht zullen schenken en oplossingen zullen zoeken waar nodig en
waar mogelijk.
Voor Poperinge is het statuut van kleinstedelijk gebied van cruciaal belang voor de toekomstige generaties. Omdat hogere overheden zich vooral op enkele grootsteden richten, moeten we zelf een tandje bijsteken en nieuwe ontwikkelingen
mogelijk maken. Zo kan onze stad een rol van betekenis voor inwoners en omgeving blijven spelen. We doen dit met een
realistische blik en niet omwille van de eigen uitstraling, maar om onze stad op langere termijn sterker te maken.
Poperinge versterken, daar is het ons om te doen.
Ik wens u veel leesplezier en ik hoop dat we u een duidelijk inzicht hebben kunnen geven. Wie nog met vragen zit, kan
onze diensten contacteren. We staan te uwer beschikking.

Namens het stadsbestuur,
Christof Dejaegher
Burgemeester

www.poperinge.be
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POPERINGE EXTRA
Inleiding
De strategische meerjarenplanning 2014-2019 ‘Poperinge
verder versterken’ zet de grote beleidslijnen uit voor deze
legislatuur. Ze is het resultaat van een grondige voorbereiding, door het stadsbestuur en de stadsdiensten, met
inspraak van de Poperingenaars. Ze geeft antwoord op de
vraag hoe Poperinge zich de komende vijf jaar verder tot
een dynamische leefgemeenschap kan ontplooien.
Een uitvoerige omgevingsanalyse leidde tot het oplijsten
van de sterktes en de zwaktes van de stad Poperinge anno
2013. Met deze bouwstenen werd een visietekst opgesteld:
waar gaat het met Poperinge de komende vijf jaar naar
toe? En wat moeten we ondernemen, om dit te bereiken?
De vier algemene, strategische doelstellingen werden met
andere woorden vertaald in operationele doelstellingen,
waaraan dan weer concrete acties gekoppeld werden.
Waar gaat het nu met Poperinge in grote lijnen heen?
Welke strategische doelstellingen wil het stadsbestuur de
komende jaren verwezenlijken?

04

1 Poperinge: een verzorgde en
hedendaagse stad
De Poperingenaar werkt en woont in een aantrekkelijke buurt, met zo weinig mogelijk mobiliteitsproblemen, een voldoende en duurzaam
woonaanbod, werk en winkels bij de deur en
goed onderhouden wegen en voetpaden.

2 Poperinge: een stad voor iedereen
Geen enkele Poperingenaar valt uit de boot: er
is overal kinderopvang, steun voor ouders en
scholen en een sociaal beleid met focus op de
senioren en zieken.

3 Vrije tijd een steunpilaar van de stad
Elke Poperingenaar vindt zijn gading en amuseert zich: of hij nu cultuur, jeugd of sport wil,
passief of actief. En Poperinge blijft de hoofdstad van het goede leven, voor keikoppen én
toeristen.

4 Een hedendaagse stad is
goed georganiseerd
Met een goede werking van de stadsdiensten
haalt elke Poperingenaar zijn voordeel.

Het volledige meerjarenplan is als pdf-document opgenomen op de website van de stad Poperinge en te raadplegen via http://www.poperinge.be/NL/pagina/2466/
beleidsplannen/.
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Zijn de plannen financieel haalbaar?
Alle steden en gemeenten moesten hun strategische meerjarenplanning voor
het eerst opmaken volgens de principes van de beleids- en beheerscyclus
(BBC). Poperinge was hier al mee vertrouwd, als pilootgemeente sinds 1 januari 2011.
Het strategische meerjarenplan 2014-2019 past alvast in een gezond financieel kader. Vooraleer nieuwe beleidsvoorstellen te bespreken, werd binnen de
werking van de stad gezocht naar interne besparingen en efficiëntieverhoging,
vooral in de werkingskosten. Zo kwam financiële ruimte vrij om nieuwe beleidsaccenten te leggen.
De stad behoudt voor de komende jaren opnieuw een voldoende ruime financiële reserve, voldoet aan de vereiste en noodzakelijke evenwichten en is in
staat om de vooropgestelde investeringen financieel te dragen. In het meerjarenplan kan de stad elk jaar een positieve autofinancieringsmarge evenals een
positief resultaat op kasbasis voorstellen. Dat is te danken aan de groeikansen
op het vlak van wonen en werken. De recente goedkeuring van het Plattelandsfonds door de Vlaamse Regering is eveneens een meevaller voor de stadskas.
De komende jaren voorziet Poperinge voor bijna 40 miljoen euro aan investeringen, waarbij 12 miljoen euro ontvangen zal worden via subsidies of investeringsinkomsten. Door de reserve en de (ruim) positieve autofinancieringsmarge
stellen er zich ook geen problemen in de op te nemen leningen.
In tegenstelling tot heel wat andere steden en gemeenten vraagt de stad Poperinge geen bijkomende financiële inspanning van haar inwoners, noch wordt de
lokale dienstverlening afgebouwd. Wel integendeel. De aanvullende belasting
op de personenbelasting blijft onveranderd op 8%. In de tweede helft van deze
legislatuur is zelfs een belastingverlaging voorzien in de vorm van een daling
van de opcentiemen op de onroerende voorheffing (grondlasten) van 1975 tot
1925.
Ondertussen versterkt de stad Poperinge waar mogelijk haar dienstverlening,
waarbij de personeelsevolutie in de hand wordt gehouden.

www.poperinge.be

05

POPERINGE EXTRA
Hoe kregen de Poperingenaars inspraak?
Bij de opmaak van het strategische meerjarenplan ‘Poperinge verder versterken’gingen het bestuur en de stadsdiensten niet over één nacht ijs.
Naast het overleg met adviesraden, beheersorganen en bewonersplatforms,
zette het stadsbestuur vorige zomer het inspraaktraject Poperinge? Dat ben
jij! op. Een belangrijk onderdeel daarvan was de enquête op www.poperinge.
be. Daarbij werden alle belangrijke thema’s aangesneden: openbaar domein,
sociale voorzieningen, cultuur, winkelen, veiligheid … Bewoners die niet over
een computer beschikten of hulp wensten bij het invullen van de vragenlijst,
konden terecht in openbare bibliotheek De Letterbeek, het Sociaal Huis, dienstencentrum De Bres of het buurthuis Bellewijk.
De resultaten van de online-enquête werden meegenomen en dienden als inhoudelijke basis voor zes rondetafelgesprekken in september 2013. Daarbij
gingen telkens 20 Poperingenaars in gesprek over hoe zij de toekomst van hun
stad zien.
Tijdens een workshop midden november 2013 werden alle voorstellen en ideeen met de deelnemers van de rondetafels, plus afvaardigingen van de adviesraden en bewonersplatforms, nog verder uitgediept.
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De voorstellen en ideeën uit de diverse inspraakmomenten werden verwerkt,
evenals de objectieve gegevens die de stadsdiensten verzamelden. Samen
vormden ze de basis voor de doelstellingen, actieplannen en acties in het strategische meerjarenplan.
Op 30 december 2013 werd het strategische meerjarenplan 2014-2019 ‘Poperinge verder versterken’ door de gemeenteraad goedgekeurd. Ter afronding
werd het meerjarenplan op 16 januari 2014 voorgesteld aan de deelnemers van
de rondetafelgesprekken. Ook de bewonersplatforms in de dorpen krijgen een
toelichting of hebben die intussen al gekregen.
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Hoe staat Poperinge er momenteel voor?
Om te weten te komen hoe Poperinge er in 2013 voor stond, maakten de stadsdiensten in eerste instantie een
uitvoerige omgevingsanalyse op. Die ruime informatie over de stad, en over de werking van elke dienst of beleidsdomein, vormde de basis voor de opsomming van sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen (SWOT). Die
resultaten gebruikte het stadsbestuur dan weer, om het toekomstige beleid – dat zijn neerslag vindt in het meerjarenplan – uit te stippelen.

+ punten

- punten

INFRASTRUCTUUR

INFRASTRUCTUUR

• Inhaalbeweging in de publieke ruimte: achterstand bij
structureel onderhoud deels weggewerkt

• Blijvend grote budgettaire inspanning nodig voor wegen,
voetpaden, fietspaden, riolering, openbare verlichting,
natuur en groen

• Grote werken tegen wateroverlast afgerond

• Matige waterkwaliteit

• Aandacht voor orde en netheid, en esthetisch uitzicht van
het stadscentrum

• Uitgestrekt landelijk gebied met uitgebreid netwerk aan
wegen en waterlopen; onvoldoende subsidies voor plattelandsbeleid

PATRIMONIUM

PATRIMONIUM

• Belangrijke kwalitatieve investeringen achter de rug
(Jeugdcentrum, Lijssenthoek, Proventier, De Bres, Sociaal Huis, Hopmuseum …)

• Nog verouderde gebouwen (stad, OCMW, kerkfabrieken)
en blinde vlekken/mankementen binnen het stadspatrimonium (academie, stadsdepot …)

MAATSCHAPPELIJKE TRENDS

MAATSCHAPPELIJKE TRENDS

• Te verwachten bevolkingstoename met positief effect op
belastingontvangsten

• Lagere levensstandaard zorgt voor beperkte fiscale
draagkracht; inkomen 12% lager dan West-Vlaams gemiddelde

• Weinig migratie

• Braindrain: hoger opgeleide jongeren keren te weinig
naar Poperinge terug
Dalend aantal leerlingen in lager en middelbaar onderwijs

Het bufferbekken van de Vleterbeek aan de ringlaan
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Binnenkoer van het Sint-Janscollege
tijdens evenement

www.poperinge.be
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+ punten
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- punten

• Verenigingsleven houdt goed stand

• Individualisering binnen de maatschappij; gevaar voor
afnemend engagement

WONEN

WONEN

• Ruimte om te wonen: troef voor aantrekking van jonge
gezinnen
• Matige bouwgrondprijzen
• Sterke ontwikkeling inzake huisvesting en woonbeleid
• Subsidies voor (ver)bouwen, renoveren, verbeteren en
aanpassen

• Te weinig diversiteit inzake woonvormen; tekort aan betaalbare ouderenwoningen en doorgangswoningen

WERK

WERK

• Hoge werkzaamheid en groeiende ondernemingszin
Meer werk door uitbreiding Sappenleen

• Beperktere werkgelegenheid dan in stedelijke centra

• Groeiend aantal bedrijven en stabiel economisch klimaat

• Blijvende vraag naar lokale industriegrond kunnen invullen

• Hoge winkeldichtheid in vergelijking met andere gemeenten

• Leegstand (moet geactiveerd worden)

• Kansen voor landbouwverbreding en diversificatie (hoevetoerisme, zorgboerderijen, biolandbouw)

• Achteruitgang van de landbouw in aantal bedrijfszetels,
arbeidskrachten en oppervlakte

• Ontstaan van slaapdorpen door verdwijnen van dienstverlening in de dorpen

TOERISME
• Groeiend aantal logies en toeristen
• Troeven: WOI én Hoofdstad van het Goede Leven (hop,
bier, gastronomie, recreatie)

Veel plannen voor IBO Hopsakee
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Varen en wandelen op en langs
de IJzer in Roesbrugge

+ punten

- punten

CULTUUR

CULTUUR

• Stijgende belangstelling voor cultuur; mogelijke herbestemming van kerk als podiumzaal

• Geen grote polyvalente zaal met 350 zitjes in het stadscentrum
• Tekort aan aanbod jeugdcultuur en een bib met volwaardige publiekswerking

SPORT

SPORT

• Toegankelijk beweeg- en sportaanbod; stijgende deelname aan activiteiten van de sportdienst in het zwembad
en groeiende interesse van groepen en clubs
• Concrete plannen voor een recreatief bad

• Nood aan sportspecifieke infrastructuur (gevechtssporten, tennis …) en uitbouw sportzone
• Dalend aantal jongeren in competitiesportclubs
• Daling schoolzwemmen en publiek zwemmen
• Tekort aan recreatieve sportmogelijkheden

ZORG

ZORG

• Laagdrempelig en toegankelijk Sociaal Huis als aanspreekpunt
• Sterk uitgebouwde dienstverlening
• Twee grote zorgcampussen voor residentiële ouderenzorg
• Weinig leefloners

• Extra opvangplaatsen nodig voor voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang
• Toenemende vergrijzing (meer kans op sociaal isolement en vereenzaming)
• Meer dossiers schuldbemiddeling, meer energiearmoede, nood aan betaalbaar wonen
• Te laag bereik van specifieke doelgroepen/kansarmen

Computersimulatie van het nieuwe recreatieve bad De Kouter

De volledige omgevingsanalyse en de SWOT-analyses zijn na te lezen op:
http://www.poperinge.be/NL/pagina/2466/beleidsplannen/.

www.poperinge.be
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Waar wil het stadsbestuur
met Poperinge naar toe?
Een kei van een stad. Dat wil Poperinge zijn. Een uitnodigende en uitdagende stad, voor zijn bezoekers, maar vooral voor zijn inwoners. Een stad die een veilige, verzorgde
en verzorgende leefomgeving nastreeft, waarin elke Poperingenaar de kansen krijgt om zich te ontplooien. Een
goed georganiseerde en eigentijdse lokale overheid, met
een adequate dienstverlening op maat.
De stad Poperinge en de dorpen maakten de voorbije jaren
een heuse inhaalbeweging.
De dorpskern van Proven en de stadskern werden grondig
vernieuwd. Verbindingswegen kregen structureel onderhoud, fietspaden werden veiliger gemaakt, voetpaden gerenoveerd, overstromingsgevaar ingedijkt … Het stadhuis
werd opgeknapt, het Sociaal Huis geopend, het Jeugdcentrum vernieuwd en uitgebreid.

Het vernieuwende toeristische beleid en het nieuwe onthaalcentrum bij Lijssenthoek zorgen ervoor, dat Poperinge waardig deel zal nemen aan de herdenking van 100
jaar Groote Oorlog.Tegelijk profileert Poperinge zich nog
sterker als Hoofdstad van het Goede Leven, met hop, bier,
streekgastronomie en couleur locale in de kwaliteitsvolle
open ruimte.
Poperinge koestert ook zijn handelscentrum als attractiepool. Met de uitbreiding van het industrieterrein Sappenleen heeft de stad bovendien de basis gelegd voor verdere,
duurzame economische ontwikkeling. In centrum en deelgemeenten doen zich nieuwe woonontwikkelingen voor.
Het werk is echter nog niet af. Om de stad op een duurzame wijze verder te versterken, moet nog heel wat gebeuren.
Infrastructuur en patrimonium moeten continu verbeterd
worden. De inwoners hebben recht op een verzorgd openbaar domein: degelijk onderhouden/veilige straten, landelijke wegen, dorpskernen, fiets- en voetpaden, duurzaam
waterbeheer (rioleringsprojecten) en ecologisch beleid …
De mobiliteit in het centrum wordt alvast geëvalueerd en
verfijnd, en het stadsbestuur blijft ijveren voor de afwerking van de ring rond Poperinge.

10

Voor de groei en ontplooiing van de kern én de dorpen moet
Poperinge zijn economisch draagvlak verhogen. Door de
afbakening van het kleinstedelijke gebied gaf de Vlaamse
overheid de stad een hogere taakstelling voor wonen en
werken. Dit opent perspectieven. Betaalbare woningen en
bouwmogelijkheden creëren ruimte voor nieuwe en jonge
gezinnen. Op hun beurt geven zij zuurstof aan handel/industrie, onderwijs en verenigingsleven. Ook investeringen
in lokale economie en toerisme verhogen het economische
draagvlak.
Om de toekomst te garanderen, moet Poperinge zijn centrumfunctie verstevigen. Hogere overheden bouwen hun
diensten af. Daarom biedt het stadsbestuur, binnen zijn
bevoegdheden, zélf ondersteuning aan zowel private als
publieke dienstverlening en de zorg voor de inwoners. Een
aantal grotere projecten zullen de aantrekkingskracht van
Poperinge in de regio bovendien versterken. Een stadsontwikkelingsproject voor centrale dienstverlening op het
Vroonhof past in deze belangrijke uitdaging, naast bijkomende cultuur- en sportfaciliteiten.

Nieuw onthaalcentrum Lijssenthoek
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Welke zijn de krachtlijnen
van de meerjarenplanning?
Waar wil het Poperingse stadsbestuur de komende jaren
in eerste instantie aandacht aan besteden? Dit ‘prioritair
beleid’ komt tot uiting in de vier strategische doelstellingen.

Poperinge: een verzorgde en hedendaagse stad
Een aantrekkelijk openbaar domein in het stadscentrum
en de dorpen is één van de prioriteiten. De renovatie van
straten, landelijke wegen en dorpskernen, heraanleg van
voetpaden en rioleringsprojecten worden verdergezet. De
nadruk ligt op verkeersleefbaarheid, bereikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid.
Inzake mobiliteit maakte het stadsbestuur de voorbije
jaren gedurfde, nieuwe keuzes in het centrum van Poperinge. Deze reorganisatie vertoont nog wat praktische
problemen. Daarom wordt het mobiliteitsplan doorgelicht,
om een oplossing te vinden op het vlak van doorstroming,
parkeren en fietsen. Hiervoor zijn middelen voorzien in het
meerjarenplan en in het budget 2014. Dit jaar nog worden
concrete voorstellen ter verfijning voorgelegd.
De stad voert een ‘integraal’ woonbeleid. In de komende
jaren zullen niet alleen méér wooneenheden (+500) op de
markt komen. Er wordt ook werk gemaakt van een betaalbaar en gedifferentieerd aanbod voor verschillende doelgroepen en een verbetering van de woonkwaliteit.
Het handelscentrum in de stadskern wordt versterkt en
de industriezone verder uitgebouwd. Ook aan toekomstgerichte landbouw wordt gewerkt. Stedelijk patrimonium,
beheer van begraafplaatsen en duurzaam ecologisch beleid krijgen extra aandacht.

Concrete acties:
• verfijning van het mobiliteitsplan
• herinrichting doortocht Reningelst (i.s.m. AWV en
Aquafin)
• rioleringswerken/renovatie Nijverheidsstraat en
Nijverheidslaan
• waterzuivering: 200 IBA’s (individuele waterzuivering) in het kwetsbare buitengebied, persleiding
en pompstation Haringe en Haringestraat Roesbrugge
• herinrichting centrumstraten inclusief riolering
(geheel of gedeeltelijk): omgeving Valkestraat,
Sint-Janskruisstraat en Bruggestraat (parking
schoolomgeving), Toekomststraat, Heilig Hartstraat, Switch Road
• heraanleg straten zonder rioleringswerken:
Doornstraat, Burg. Deschodtlaan, Sint-Bertinusstraat
• heraanleg ‘Bachtewegel’ Boeschepestraat (deel
1)
• ontsluiting school Watou via de achterzijde, met
bijbehorende parkeerplaatsen
• onderhoud verbindings- en landelijke wegen:
Steenvoordestraat, Blasiusstraat, Houtkerkestraat … naast tal van kleinere wegen zoals Beleedstraat, Haandekotstraat, Groenedreef e.a.
• aanleg voetpaden (Hoppelandwijk, Bellewijk, De
Lijster, tussen Abele en OC d’Hoge Schoole, e.a.
• fietspaden: Poperinge-Watou wordt verder vernieuwd; dubbel rijrichtingsfietspad Woestenseweg vanaf 2015; opstart dossiers PoperingeWestouter en Krombeke-Vleteren i.s.m. provincie
• momenteel maakt Eandis een masterplan ‘openbare verlichting’ op. Tot na de goedkeuring hiervan worden geen armaturen meer bijgeplaatst.
Dan zal voor elk deelgebied van Poperinge bekend zijn welk type verlichting en welk regime
geïnstalleerd dient te worden.
• uitwerking toekomstvisie parochiekerken Poperinge
• restauratie of renovatie van o.m. Sint-Michielscomplex, Gasthuiskapel, kerktorens OLV-kerk en
Sint-Victorkerk …

Het nieuwe fietspad richting Watou

• aankoop grond Vroonhofsite voor stadsontwikkelingsproject met centrale dienstverlening; de
bouw van een IBO wordt er voorzien

www.poperinge.be
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In de Blokweg te Proven
wordt een nieuwe verkaveling gepland.

• nieuwe begraafplaats in Proven, Watou, Krombeke; modernisering stedelijke begraafplaats
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• nieuwe projecten in het centrum van Poperinge
én in de dorpen Abele, Proven, Watou en Krombeke, goed voor resp. 400 en 100 bijkomende
woningen, waaronder 84 sociale koopwoningen,
62 sociale huurwoningen, 43 sociale kavels, in
samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen De Mandel en Ons Onderdak, WVI en
private partners
• belangrijkste nieuwe verkavelingen:
• Boomgaardstraat/Koestraat
(Burgemeester Mahieuplein) : +31
• Sint-Andrieshof uitbreiding fase 1: +14
• Proven Blokweg/Terenburgseweg: +23
• Ter hoogte van Zwijnlandstraat Proones II
(Bommelbilk): +109
• ’t Appelgoedje fase 2
(Henri Permekeplein): +113
• Inbreidingsproject ter hoogte van
de Bellestraat: +13
• Verkaveling Zwijnlandstraat
(Rederijkerswijk): +83
• Abele Abeleplein: +9
• WVI-verkaveling Watou tussen de Moenaardestraat, Oude-Provenstraat en de Warandebeek-bufferbekken Brennepark: +28 (fase 1)

Bommelbilk

Rederijkerswijk

Bovenaanzicht van de geplande verkavelingen
Bommelbilk en Rederijkerswijk binnen de ring

• aantrekken van nieuwe bedrijven
• verdere uitbouw van het gemeentelijke agentschap cvba Sappenleen
• nieuwe locaties voor nijverheid zoeken om een
antwoord te bieden op de blijvende vraag naar lokale industriegrond
• handelskernversterkende maatregelen (40.000
euro per jaar extra voor de uitvoering van het
commercieel strategisch plan) en verdere promotie
• gegevens verzamelen over landbouwverbreding
• uitbouw van een agro-cleantech-cluster: zoeken
naar de koppeling tussen landbouw en de ontwikkeling van nieuwe technologie, in het kader van
duurzaamheid
• meer streekeigen groen met hoge biodiversiteit,
gifvrij onderhoud van stedelijk groen
• in kaart brengen van potentiële milieuhinder en
opmaak van een handhavingsplan

stadskrant extra editie januari 2014

Schets van de nieuwe verkaveling Rederijkerswijk
waar 83 huizen worden gerealiseerd

Poperinge: een stad voor iedereen
In Poperinge mag niemand uit de boot vallen. Daarom
wordt aandacht besteed aan kinderopvang, opvoedingsondersteuning, scholen (via een flankerend onderwijsbeleid)
en kwetsbare groepen (kansarmen, ouderen, zieken, mensen met een beperking).
De verdere uitbouw van de buitenschoolse kinderopvang
vergemakkelijkt het leven van jonge gezinnen in de stad en
de dorpen. Een kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang
met een gefundeerd pedagogisch beleid komt ten goede
van kinderen, ouders, scholen en personeel.
De komende jaren willen de welzijnsdienst van de stad en
het OCMW van Poperinge via de open en verbrede werking
van het Sociaal Huis vooral een antwoord bieden op de
toenemende verarming, vergrijzing en vereenzaming. Verwacht wordt dat de armoedeproblematiek alleen maar zal
toenemen. Het aantal dossiers schuldbemiddeling stijgt
jaar over jaar, de energiearmoede groeit. Specifiek voor de
regio is ook de verdoken armoede op het platteland. Een
ander fenomeen is de vergrijzing. Om ouderen en invaliden
langer thuis te laten wonen, blijft het OCMW focussen op
thuiszorgondersteunende dienstverlening.

• nieuwe initiatieven voor drugpreventie en alcoholverslaving
• verbrede werking Dorpsdienst Nestor
• opstart van een flankerend onderwijsbeleid via
acties als tegengaan van spijbelgedrag, verhogen
van kleuterparticipatie, organisatie/betoelaging
van studie-uurtjes, jeugdactiviteiten voor maatschappelijk kwetsbare kinderen/jongeren …

Vrije tijd een steunpilaar van de stad
Omdat de vrijetijdssector het verenigingsleven ondersteunt en de attractiviteit van de stad verhoogt voor cultuurminnaars, sporters, dagjesmensen en verblijfstoeristen, kinderen en jongeren, senioren …, bouwt de stad haar
aanbod verder uit en investeert ze in infrastructuur, zoals
ook aangepaste lokale ontmoetingscentra.
Cultuur
De stad Poperinge heeft al jaren behoefte aan een grotere
podiumzaal. In de schouwburg zijn slechts 130 zitplaatsen
voorhanden in een verouderde zaal. Hierdoor scoort Poperinge onder de gemiddelde capaciteit van centrumgemeenten in kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau.
Poperinge heeft alvast de ambitie om een nieuwe podiumzaal aan te bieden, die de cultuur een nieuw gezicht geeft.
Culturele infrastructuur inspireert immers tot cultuurbeleving.

De Nestor-werking wordt nog uitgebreid.

Concrete acties:
• de stad Poperinge neemt IBO (Initiatief Buitenschoolse Opvang) Hopsakee over
• nieuwbouw voor IBO Poperinge op de Vroonhofsite
• herlokalisatie van IBO Watou
• uitbouw van een loket kinderopvang
• 2 buurtwerkers in kansarme buurten
• extra ondersteuning voor kansarme gezinnen,
met speciale aandacht voor kwetsbare kinderen
• meer activeringsbegeleiding van kansarmen
• samenwerkingsverbanden met gespecialiseerde
partners
• opstart van kleinschalige woonzorgprojecten voor
senioren, o.a. een 10-tal bijkomende assistentiewoningen op de OCMW-campus nabij Huize Proventier

Het interieur van de O.-L.-Vrouwkerk

Concrete acties:
• de haalbaarheid van het gebruik van een kerk als
polyvalente zaal wordt onderzocht
• een nieuwbouw voor de academie wordt voorbereid via een conceptnota
• uitbouw van een bibliotheek van de toekomst (o.a.
zelfuitleenbalie)
• ontmoetingscentrum Watou: in overleg met het
bewonersplatform wordt het een nieuwbouw op
de Bollaert of renovatie van gemeentehuis en
brandweerkazerne.

www.poperinge.be
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POPERINGE EXTRA
Sport
Om haar kleinstedelijke functie te versterken, verstevigt
de stad Poperinge haar sportieve imago en investeert ze
verder in een laagdrempelig aanbod en sportinfrastructuur. Het eerste klimaatzwembad in de provincie WestVlaanderen zal ongetwijfeld een trekpleister worden
voor zowel sporters als recreatieve zwemmers en gezinnen met kinderen uit de brede regio. Ook voor toeristen
en dagjesmensen zal De Kouter in de Bruggestraat een
nieuwe attractie vormen. Voor de scholieren is het project
evenzeer van belang. Met 10 lagere en 5 middelbare scholen in gewoon en buitengewoon onderwijs kan Poperinge
niet zonder zwembad.

Concrete acties:
• een nieuw sport- en recreatiebad (met waterkreek, golfslagbad met wave-tower, glijbaan …)
• een gevechtssportzaal met bovenlokaal karakter
op de sportzone langs de Ouderdomseweg
• grondaan- en verkoop langs de Reningelstseweg
voor Hondenschool ‘t Westland
• bouw van een lokaal en bergruimte voor atletiekclub FLAC
• update van het skatepark
• infrastructuur voor wijkgerichte sporten
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Spoorlijn Poperinge-Hazebrouck (interactief
diorama en expo), De soundtrack van 14-18 (diner met verhalen en liedjes), Getekend door de
Oorlog (expo en belevingstocht), Gevaarlijke wind
(klank- & lichtspektakel en kunstenparcours),
Flanders Fields - eindbestemming Poperinge
(muziektheater)
• onderzoek naar de ontwikkeling van een kampeerterrein
• versterking van wandel- en fietsmogelijkheden
• stimuleren van commercieel verblijfstoerisme

Jeugd
Poperinge is een kind- en jongerenvriendelijke stad, die
het jeugdwerk ondersteunt (met extra aandacht voor kansengroepen), jeugdcultuur belangrijk vindt en investeert in
jeugdinfrastructuur.

Toerisme
De sterke stijging in het aantal toeristische aankomsten en
overnachtingen wijst erop, dat de toerist Poperinge écht
aan het ontdekken is. De stad trekt zowel de kaart van WO Iherdenkingstoerisme, zachte recreatie als streekgastronomie.

Fuiven in Jeugdontmoetingscentrum De Kouter
De nieuwe Belgische biercollectie
in het Hopmuseum

Concrete acties:
• uitbouw van het Hopmuseum als Centrum voor
hop en bier
• nieuwe toeristische producten en arrangementen
• hoogstaande WO I-evenementen in het kader van
‘Poperinge, Stad achter ’t front 1914-18’: L.69
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Concrete acties:
• realisatie gebouw Piepauw (speelpleinwerking)
• bergruimtes voor Chiro Abele en VSP ’t Noageltje/Chiro Dokio
• investeringstoelage voor jeugdhuis, voor herinrichting sanitair blok
• beter gebruik van repetitieruimtes
• nieuwe speelpleinen in nieuwe verkavelingen,
met inspraak
• verdere uitbouw van het jeugdcentrum

Een hedendaagse stad is goed georganiseerd
Het stadsbestuur biedt een kwalitatieve en transparante
dienstverlening aan, met vlot toegankelijke info. De interne werking (ook huisvesting) wordt geoptimaliseerd. De
stad investeert in gemotiveerd en deskundig personeel en
werkt efficiënt samen met het OCMW. Andere prioriteiten
zijn: goed uitgeruste veiligheidsdiensten, een uitgebreid
cameranetwerk, aanpak van overlast (o.m. sluikstorten)
en een slagkrachtige brandweer (hoofdpost en deelgemeenten) voor een veilige woonomgeving.
Het stadsbestuur investeert in de renovatie van de gebouwen van de stadsdiensten in functie van een betere dienstverlening aan de burger. Met een hedendaagse werkomgeving en een herschikking van de publieksgerichte loketten
komt de dienstverlening dichter bij de burger.

Concrete acties:
• herinrichting en/of clustering van onthaal en loketten waar nodig
• centralisatie van dienstverlening door renovatie
voormalig archiefgebouw
• nieuw depot technische dienst langs de Ouderdomseweg
• oprichting van een dienst ‘handhaving’

Er wordt meer ingezet op
kwalitatieve dienstverlening aan de burger.
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Het voormalige archief en de vroegere
conciërgewoning naast het stadhuis krijgen
een nieuwe functie binnen de stadsdiensten.

Veiligheidsactie voor schoolgaande jeugd
op de Grote Markt

Naast de vier strategische doelstellingen, aangevuld met operationele doelstellingen en actieplannen,
blijft de lokale stedelijke overheid uiteraard permanent een aantal noodzakelijke taken vervullen, die
hier niet expliciet aan bod kwamen, maar minstens even belangrijk zijn om de stad verder te versterken.
Ze zijn samen te vatten onder de noemer ‘overig beleid’ dat ook continu verbeterd wordt en aangepast
aan de nieuwe noden. Voorbeelden zijn de werking van het containerpark, huisvuilophaling, een heel
gamma subsidies en tegemoetkomingen, communicatie, …

www.poperinge.be
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