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OPENINGSUREN

Voorwoord

Stadhuis administratief centrum
(Grote Markt 1) en Techniek
en Planning (Veurnestraat 55)

Beste Poperingenaar

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 tot een kwartier voor
sluitingstijd toegelaten op het
recyclagepark.
De openingsuren van de vrijetijdsdiensten kun je raadplegen in de vrijetijdskalender die bij je in de bus viel. Heb
je geen kalender ontvangen? Voor een gratis exemplaar
kan je terecht bij het onthaal, de bibliotheek, …

De winter ligt stilaan achter ons. De eerste zonnestralen zorgen straks niet enkel voor
een positieve vibe bij de meeste stadsgenoten, ook de natuur ontwaakt dan. Denken we
maar aan onze wereldberoemde hoppescheuten, waarvoor ook dit jaar weer toeristen uit
binnen- en buitenland maar wat graag afzakken naar de Hoofdstad van het Goede Leven.
2017 wordt op toeristisch vlak ongetwijfeld een grand-cru jaar, met als absoluut hoogtepunt
de Bier- en Hoppefeesten in september. De medewerkers van de toeristische dienst hebben
alvast de voorbije maanden keihard gewerkt om alles tot in de puntjes voor te bereiden.
Met meer dan honderdduizenden overnachtingen en een paar honderdduizend bezoekers
heeft Poperinge de voorbije jaren een prominente plaats verworven op de toeristische
kaart. Vele tientallen stadsgenoten verdienen hun kost in deze sector. Bovendien investeren
heel wat ondernemers nog elke dag opnieuw in de verbetering van het toeristisch product.
Surf zelf eens naar de vernieuwde website www.toerismepoperinge.be of kom onze nieuwe
toeristische brochure halen. Ik denk dat je versteld zal staan van het grote aanbod dat er
de voorbije jaren bij kwam. Verder in dit magazine vertelt Wim Chielens je hoe ze ook in
Reningelst blijven werken aan een Kinderbrouwerij waar toeristen zich echt thuis voelen.
Met vriendelijke groeten,
PS: Bezoek deze zomer zeker eens de tentoonstellingen ‘Vive Labeur - China in Poperinge
1917-2017’ in de Gasthuiskapel en ‘Tournée Locale, Westhoekbieren’ in het Hopmuseum.
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De familie Keikop

Schoon genoeg
van zwerfvuil
Maart is de maand waarin de lente officieel begint, maar het is ook de maand van
de zwerfvuilactie. Ruim twintig lokale verenigingen en bewonersplatforms haalden
tijdens de voorbije editie 2900 kg afval uit de Poperingse wegbermen. Nochtans wil
niemand in een vuile straat wonen of wandelen in een park vol zwerfvuil. Het is dus
even schrikken als we vernemen dat er in 2016 in totaal meer dan 4600 kg zwerfvuil
opgehaald werd.
Zwerfvuil en sluikstorten veroorzaken
niet alleen ergernis, het ophalen en
verwerken ervan is ook duur. De stad
treedt hier dus hard tegenop. In 2016
kregen 25 betrapte sluikstorters een
gemeentelijke administratieve geldboete
van minstens 75 euro.
Een bezoekje aan het stedelijke recyclagepark had hun helemaal niets of slechts
een paar eurocenten gekost. Daar
werden eind januari nieuwe toegangszuilen met een touchscreen geïnstalleerd.
Voortaan kan je er binnen met je elektronische identiteitskaart, hoog tijd om even
te gaan polsen naar de ervaringen van
enkele bezoekers.
Eddy Boutton uit
Watou
passeert
vlot de eerste
slagboom en rijdt
door tot aan de
slagboom van het
betalende gedeelte.

“Goeie middag, Ik heb twee zakken afval
mee voor ‘de presse’, is dat op de knop
‘grof brandbaar’ dat ik moet drukken?”
vraagt hij aan de parkwachter. “Jawel
mijnheer, op ‘grof brandbaar’ en vervolgens op OK”, luidt het antwoord.
Eddy dacht dat het moeilijker zou zijn met de
nieuwe toegangszuilen, maar hij was vlug
gerustgesteld. “Op het touchscreenscherm
staat mooi vermeld wat je moet doen, dus
moeilijk is het niet. Ik kom hier geregeld
langs, meestal met groenafval. Het bedrag
dat ik elk jaar van de stad krijg, volstaat niet.
Elk jaar moet ik wel een beetje bijstorten,
maar dat is eigenlijk geen probleem, je kan
niet alles willen hé”, zegt Eddy.

“Wie vooraf goed
sorteert, wint tijd
en geld!”
Voor
Kenny
Seghers
en
Emilie
Lantoine uit Proven
volstaat de provisie
van de stad wel om
hun bezoekjes aan het
recyclagepark te betalen. Door verbouwingswerken vorig jaar kwamen ze vaak
langs met houtafval. “Nu de verbouwingswerken voorbij zijn, moeten we wat
minder komen”, aldus Kenny. Hoewel hij
nog zijn oude toegangskaart in de hand
had, raakten ook zij vlotjes binnen. Het
meegebrachte papier, karton en harde
plastic kunnen Kenny en Emilie kwijt op
het niet-betalende gedeelte.
Volgens parkwachter Kristof Lozie is
zaterdag de drukste dag. Ook het eerste
uur na opening, van 10 tot 11 uur, en na
16 uur is het drukker. Kristof is verwonderd dat veel mensen hun afval niet beter
sorteren, want heel wat afval kan je kwijt
op het niet-betalend gedeelte van het

“Op de touchscreen staat mooi
vermeld wat je moet doen,
dus moeilijk is het niet.”
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HET RECYCLAGEPARK:
NUTTIGE WEETJES EN FEITEN
Je kan het recyclagepark binnen met jouw e-ID.
Een code ingeven, is niet nodig. Ook de e-ID van je
inwonende partner en kinderen verlenen toegang.
Belgische tweede verblijvers verkrijgen eveneens
toegang met hun e-ID.
recyclagepark: glas, papier en karton, pmd, metalen, elektrische
apparaten, oliën, folies, bloempotjes maar ook piepschuim en
harde plastic zoals plastic tuinmeubels en emmers. Wie vooraf
dus sorteert, wint tijd en geld.

Verenigingen, firma’s en buitenlandse tweede verblijvers kunnen een toegangskaart aanvragen via de IVVO
Klantendienst (www.ivvo.be).
Wie een negatief saldo heeft, kan het recyclagepark
niet binnen. Hij of zij kan ter plaatse, via Bancontact,
het saldo aanzuiveren.

Veel mensen houden er geen rekening mee dat je een kwartier
voor sluitingstijd niet meer binnen kan op het park. “De bedoeling hiervan is om de aanwezige mensen nog voldoende tijd te
geven om hun afval kwijt te raken.”

Als je betalende fracties brengt naar het recyclagepark, dan wordt minimaal vijf kilogram aangerekend
per fractie. Hou hiermee rekening. Wacht met een
bezoek aan het recyclagepark tot je een voldoende
hoeveelheid hebt. Zo vermijd je meer ritten.

EEN PROPERE BUURT,
DAT WIL TOCH IEDEREEN?
Daarom lanceren de afvalintercommunale IVVO en stad Poperinge een grote zwerfvuilopruimdag op zaterdag 18 maart. Tijdens
de grote zwerfvuilopruimdag kunnen Poperingse verenigingen
de handen in elkaar te slaan en het zwerfvuil uit het straatbeeld
helpen verwijderen. De deelnemers krijgen het nodige opruimmateriaal ter beschikking (restafvalzakken, pmd-zakken en
handschoenen) om een afgesproken traject van ongeveer 8 km
op te ruimen. Per opgeruimd traject van 8 km wordt een vergoeding van 200 euro voorzien. Om 17 uur wordt iedereen verwacht
voor een slotmoment en drankje voor het stadhuis.
Interesse? Schrijf je vereniging dan als de bliksem in via
milieu@poperinge.be of 057 34 62 80.

Jaarlijks krijgt elk gezin dat op 1 januari gedomicilieerd is in Poperinge, een tegemoetkoming van
3,20 euro per persoon. Deze vervalt op 31 december.
Indien de tegemoetkoming niet voldoende blijkt, moet
je bijbetalen. Je kunt ze niet gebruiken voor brandbaar
grofvuil.
Wil je graag meer informatie over het recyclagepark? Surf, mail of bel naar www.poperinge.be/
recyclagepark, milieu@poperinge.be of 057 33 86 25.

Opgelet! De plaatsen zijn beperkt en de geldprijzen worden aan
de snelste inschrijvers gegeven na hun puike prestatie.

WANDKLOK
NORMAAL ZIJN 'T BLIKJES
EN NOG BLIKJES
JUPILERDRINKERS ZIJN DE SLECHTSTEN
EEN TIJDJE LIGT ER AL EEN BILJARTKEU...
ACH, IEDEREEN KAN AL EENS MIS STOTEN
MAAR NU LIGT EEN WANDKLOK IN DE GRACHT
WIE GRIST DIE VAN DE MUUR EN FLIKKERT DIE
DOOR HET AUTORAAM?
WIE WEG WIL VAN DE TIJD?
DE TIJD IN DE WEG?
WIE MAAKT VAN EEN WANDKLOK ZWERFVUIL?
ALS HIJ ZELF WIL GAAN ZWERVEN
WEG VAN DIT LEVEN
BEHEERST DOOR TIKKENDE TIJD?
WIM CHIELENS
(FIETSEND TUSSEN RENINGELST EN POPERINGE)
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Stadsklap
Waar vind ik
een AED-toestel? (Ann D.)
Wist je dat er in België bijna elke dag 30 mensen een hartstilstand krijgen buiten het
ziekenhuis? Slechts 7% van hen overleeft dit.
Als iemand op straat of in een openbaar gebouw een hartstilstand krijgt, is de kans
klein dat er net op dat moment een dokter in de buurt is. Wachten op de ziekenwagen,
zonder iets te ondernemen, duurt in deze gevallen vaak te lang. Zelf ingrijpen met een
AED-toestel is dan de boodschap!
Een Automatische Externe Defibrillator of kortweg AED is een draagbaar apparaat met
gesproken instructies. Op deze manier kan iedereen op een veilige manier een elektrische schok geven aan iemand die een hartstilstand heeft. De AED analyseert eerst het
hartritme van het slachtoffer en bepaalt vervolgens of een stroomstoot kan helpen. Als
een stroomstoot wenselijk is, probeert het toestel het hartritme van het slachtoffer te
herstellen. Hierdoor worden de overlevingskansen opmerkelijk vergroot.
De toestellen zijn duidelijk herkenbaar aan hun groene pictogram. In Poperinge is er
een AED-toestel terug te vinden aan het stadhuis, aan sport- en recreatiebad De Kouter,
aan de sportzones in Poperinge, Proven en Reningelst en in het centrum van Watou.
In het kader van het project ‘Steden & Gemeenten Hartveilig’ organiseert de stad, in
samenwerking met Rode Kruis Poperinge, regelmatig opleidingen waarbij de werking
van een AED-toestel stap voor stap uitgelegd wordt.
Vragen?
Meer informatie hierover kan opgevraagd worden via aed@poperinge.be of via de dienst
Integrale Veiligheid (057 34 66 95).
Dienst Integrale Veiligheid
Kevin White
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Torenhoge plannen
voor De Fietseling

De vroegere brouwerij-mouterij Sint-Joris in hartje Reningelst
stond er jaren-, zelfs decennialang verlaten en verloederd
bij. Triest dieptepunt was de instorting van de 10-meter hoge
mouttoren in 2001, veroorzaakt door een niet eens zo sterke
wind. Een aantal dynamische inwoners verenigden zich in vzw
De Fietseling, kochten de site en startten het ene na het andere
restauratiedossier op. Dankzij grote financiële steun van het
Vlaamse Gewest, de provincie en de stad Poperinge nadert
de restauratie haar voltooiing. Hoogtepunt wordt letterlijk de
heropbouw van de mouttoren.
Aquastra uit Lauwe, met projectleider Brecht Vandenberghe
(Haringe), is gestart met de werken. “Op basis van de studie van
het bureau Monument in Ontwikkeling (MinO) en met goedkeuring van Onroerend Erfgoed breken we eerst de restanten van
de toren af tot op het niveau van de kiemvloer. We graven ook
de kelder uit – waardoor die ruimte ook een bestemming kan
krijgen – en zullen meter per meter de funderingen ondergraven
en eronder betonneren. Op die manier zorgen we voor stevige
funderingen in functie van de heropbouw. De toren bestond
vroeger uit een kelder, gelijkvloers en twee verdiepingen. De
kelder blijft behouden, maar in de heropbouw resten slechts
twee verdiepingen. De drie authentieke verdiepingen waren
immers niet toegankelijk voor rechtopstaande mensen en dat is
niet echt handig in functie van de uitbating”.

Sinds begin februari verrijst de statige mouttoren van de
vroegere brouwerij-mouterij Sint-Joris in Reningelst uit
zijn as. “Eindelijk”, zucht Wim Chielens, voorzitter van
vzw De Fietseling, huidige eigenaar van de erfgoedsite,
“de toren ging al tegen de vlakte in 2001”. Het bedrijf
Aquastra tekent voor de heropbouw van zowel de
mouttoren als de mouterij. Tegen de zomer van 2018 kan
De Fietseling rekenen op meer dan een verdubbeling
van het aantal beschikbare vierkante meters: “Allicht
de ultieme stap om de laatste non-believers in het dorp
over de streep te trekken”.

UITKIJKTOREN
Veel rest er niet van de toren. Het wordt dus voor negentig procent
heropbouw, weliswaar strikt volgens de restauratieregels. “We
redden nog een viertal palletten stenen na de instorting en er
liggen ook nog heel wat te recupereren stenen in de kelder. Ook
de meeste muurankers kunnen we opnieuw gebruiken”, vertelt
Wim.

6

De eerste plannen van MinO hadden het over de heropbouw
van de toren, maar voegden er een hedendaagse heropbouw
van de naastgelegen mouterij aan toe. Op die manier zou een
glazen gebouw de verbinding vormen tussen de toren en de
andere, sinds 2011, gerestaureerde gebouwen. Onroerend
Erfgoed wou echter een volledig herstel van de oorspronkelijke toestand. Ook de mouterij krijgt dus haar authentieke
gedaante terug.
“Door de heropbouw van die mouterij kunnen we ook meteen
de tweede verdieping van de huidige gebouwen ontsluiten.
Tot op vandaag is er onvoldoende circulatie mogelijk op die
bovenste verdieping”, licht Wim toe.
“In de toren bouwen we een liftkoker, voorlopig zonder lift.
Langs die koker lopen de trappen, denk aan het concept in
het Hopmuseum. Het publiek zal tot op het platform van de
toren kunnen en daar genieten van een uniek uitzicht van 360
graden op o.a. de West-Vlaamse heuvels”, vertelt Brecht.
Misschien wordt de toren wel opgenomen in het plan van
Westtoer om tegen 2025 een netwerk van een vijftigtal uitkijktorens in West-Vlaanderen op te zetten.

gevorderd zijn tegen de zomer van 2017, maar schat dat de
volledige restauratie pas klaar zal zijn tegen Pasen 2018. Het
gebouw is dan nog casco en het zal een huzarenstukje zijn
voor de vzw om er tegen de zomer van 2018 elektriciteit en
sanitair te installeren.
Met Aquastra gaat een bedrijf met expertise aan de slag. De
zestig werknemers zijn gespecialiseerd in restauratiedossiers
en leverden o.a. puik werk met het vroegere hopmagazijn in
Vlamertinge. “We zijn ook volop bezig met andere belangrijke
dossiers in Poperinge. Zo is recent de ijskelder van kasteel
’t Couthof in Proven in zijn originele staat hersteld. Op dat
domein wacht wel nog veel ander werk. We starten binnenkort
ook met de restauratie van de hopast in de Krombeekseweg”.

EENDAGSVLIEG
De laatste fase van de heropbouw wordt geraamd op
445 000 euro, exclusief btw. Als beschermd monument kan
De Fietseling rekenen op 80 procent subsidie (65 procent van
het Vlaamse Gewest en 15 procent van de stad Poperinge).
Daarbovenop geven de stad en de provincie de vzw nog een
extra investeringstoelage waardoor de eigen inbreng voor de
vzw beperkt is tot 40 000 euro. Hiervan is intussen de helft
verworven. In de komende maanden blijft de vzw de nodige
fondsen inzamelen. Bovenop al die investeringstoelagen geeft
de stad ook jaarlijks een werkingstoelage van 7500 euro aan
de vzw.
“De stad gelooft al jarenlang in ons project. Zowel financieel,
logistiek, promotioneel en programmatorisch kunnen we op
een zeer grote medewerking rekenen, waarvoor dank. Ook
veel inwoners uit het dorp, Poperinge en omliggende kennen
De Fietseling en/of De Kinderbrouwerij al. Met de heropbouw
van de toren – die met de schouw tot 13 meter hoog is – hopen
we dat de laatste non-believers uit het dorp eindelijk beseffen
dat onze vzw geen eendagsvlieg is”, besluit Wim.

LIMONADE
De kelders van de mouterij huisvesten straks sanitair – tot
op vandaag doet De Fietseling een beroep op het sanitair van
het naburige ontmoetingscentrum Rookop – en een kleine
expositie van erfgoedrelicten van de brouwerij (zoals een
flessenreiniger). Op de eerste verdieping komt een keukentje
en zijn er horecamogelijkheden om bijvoorbeeld groepen te
ontvangen. De tweede verdieping biedt plaats voor creatieve
ateliers, workshops en tijdelijke tentoonstellingen. Via de
mouterij is de tweede verdieping van het huidige gebouw, de
zogenaamde moutzolder, bereikbaar, en die wordt als permanent atelier voor het brouwen van drankjes ingezet (onder de
voorlopige werktitel ‘De Limonadefabriek’).
Aquastra hoopt dat de metselwerken van de toren goed

Wim Chielens, voorzitter van vzw De Fietseling, en Brecht Vandenberghe, projectleider van Aquastra
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Dementie heeft een zware impact op het gezinsleven. Familieleden staan na
verloop van tijd voor belangrijke en lastige keuzes. Laten we onze partner of
ouder opnemen? Wie kan mij helpen met de zorg? Zal mijn moeder of vader
me nog wel herkennen? Daarom slaan Lokaal Dienstencentrum De Bres, Thuiszorgkruispunt en de bibliotheek de handen in elkaar om gezinnen te helpen bij
het beantwoorden van vragen rond dementie. Dit doen ze met het project Eerste
Hulp Bij Dementie waarbij op maat gemaakte dementieboxen met de nodige info
in voorzien worden.

Eerste Hulp Bij Dementie
Katrien Mahieu uit Watou werd in haar nabije omgeving met
dementie geconfronteerd.

Dementie en het Thuiszorgkruispunt zijn hiervoor erg belangrijk. Ik ben blij dat er verder op wordt ingezet, onder andere door
Eerste Hulp Bij Dementie. Ik ben er namelijk van overtuigd dat
verhalen van anderen lezen iedereen kan helpen.
Zowel mensen die er nog niet mee te maken hebben gehad,
zodat ze tekenen kunnen herkennen, als mensen die met vragen
zitten.”

“Het begon met kleine dingen”, zegt Katrien. “Papa’s karakter
veranderde, soms werd hij boos over onbenullige en kleine
dingen. Mama vertelde me dat hij ’s nachts opstond en in kasten
rommelde. Ik ben bejaardenhelpster van opleiding en herkende
sommige tekenen van dementie. Ik wist dat er iets aan de hand
was en wilde op zoek gaan naar antwoorden en meer informatie
over deze ziekte. Toen ik in een boekenwinkel rondliep, zag ik het
boek ‘Verdwaald in het geheugenpaleis’. In het boek staan getuigenissen van bejaarden met dementie, maar
ook over volwassenen met jongdementie.”

Heb je vragen over Eerste Hulp Bij Dementie?
Neem contact op met Lokaal Dienstencentrum De Bres
(info@dienstencentrumdebres.be of 057 34 66 25).

Door het boek te lezen vielen de puzzelstukken in elkaar voor Katrien. “Er werden veel
tekenen in beschreven die ik, in het begin van
papa’s ziekte, niet gelinkt had aan dementie
maar wel duidelijk had opgemerkt. Ik voelde
herkenning en erkenning. Ik had namelijk
in het begin van deze periode het besluit
genomen om papa, en later mama, niet te
laten opnemen in een woonzorgcentrum.
Hun wens was om zo lang mogelijk thuis te
wonen en ik heb hen hierbij geholpen. Ik
wist op voorhand dat dit geen evidente keuze
was, maar ik had het geluk om via mijn werk
allerlei thuiszorgdiensten te kennen. Er is een
groot aanbod in Poperinge, maar als mantelzorger was het toch niet gemakkelijk om een
overzicht te krijgen over alle beschikbare
diensten. Het boek leerde mij dat ik niet alleen
in deze situatie zat.”
“Mijn ouders zijn allebei overleden”, vervolgt
Katrien. “Ik ben blij dat ik dit voor hen heb
kunnen doen. Het was een zeer intense en
zware periode, maar ik ben ook ontzettend
dankbaar voor die uitzonderlijk mooie
momenten. Een kleine glimlach tijdens de
laatste momenten gaf me zoveel voldoening.”
Katrien doet momenteel vrijwilligerswerk
waarbij ze vaak in contact komt met bejaarden
met dementie. “Veel familieleden maken
hetzelfde mee als ik. Daarom vind ik het
interessant dat er over dementie gepraat
wordt en dat info hierover gemakkelijk te
verkrijgen is. Initiatieven zoals het Praatcafé
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10 jaar brede
schoolwerking
Voor het tiende schooljaar op rij werkt de stedelijke Kunstacademie samen met een
aantal scholen uit het basisonderwijs voor een muzisch project. De stad investeert
daarvoor met eigen middelen in leerkrachturen en materiaal. De academie en de stad
zijn er namelijk van overtuigd dat cultuureducatie bij kinderen uiteindelijk bouwt aan
een nieuwe generatie actieve cultuurbelevers die naar theatervoorstellingen, concerten en tentoonstellingen gaan of die zich actief engageren in een toneelvereniging of
harmonie.

MET KINDEREN EN
LEERKRACHTEN
“De bedoeling van het zogenaamde Kunstenbad is altijd dubbel geweest”, zegt algemeen
directeur Wim Chielens. “Enerzijds willen
we samen met de kinderen een boeiend
artistiek project opzetten, liefst met een tof
eindresultaat. Anderzijds denken we ook dat
door de komst van onze gespecialiseerde
leerkrachten de competenties van de onderwijzers en onderwijzeressen op het vlak van
muzische vorming versterkt worden”. Elk
jaar strijken twee of drie leerkrachten uit de
academie neer in enkele klassen en werken
er gedurende een aantal weken verschillende middagen rond een bepaald thema. Het
einderesultaat kan een tentoonstelling, een
film, een optocht of zelfs een voorstelling zijn.

KUNST KAN IETS VERTELLEN
Het Kunstenbad probeert kunst ook
op een relevante manier te benaderen.
“Daarom hebben we ons al dikwijls
aangesloten bij bepaalde lokale of
nationale thema’s”, zegt coördinator en
leerkracht animatiefilm Pieter Verfaillie.
“Het eerste jaar lieten we een reuzenkind
van de Poperingse Reus Cyrus geboren
worden. In 2013 werkten we met vier
scholen in grensdorp Abele rond het
thema ‘Grenzen en begrenzen’, naar
aanleiding van 300 jaar Frans-Belgische
grens. Op het thema van Erfgoeddag
hebben we al vaker ingespeeld en dat
doen we dit jaar ook opnieuw. De kinderen ervaren op die manier dat je via kunst
ook iets inhoudelijks kan vertellen, dat
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Wil je graag meer informatie
over dit project?
Neem contact op met de
stedelijke Kunstacademie
(kunstacademie@poperinge.be
of 057 33 47 72).

kunst een echt communicatiemiddel kan
zijn”.

BRUG SLAAN TUSSEN
OUD EN JONG
Dit jaar is het thema van Erfgoeddag
‘Zorg’. Het Kunstenbad zal hiervoor
samenwerken met Huize Proventier. De
klassen zullen zich laten inspireren door
auditieve interviews (zonder beeld dus)
van bewoners van het rusthuis. Op basis
van wat ze horen, zullen ze portretten
maken van die bewoners. De kinderen
gaan ook een maquette maken van het
rust- en verzorgingstehuis van hun
dromen en er staat ook een gezamenlijke
zangstonde met bewoners van Huize
Proventier en kinderen uit het basisonderwijs op de agenda. Dit jaar werkt de
academie met klassen uit De Zonnewijzer
in Reningelst, De Torteltuin in Poperinge,
De Krekel in Roesbrugge en De Kleine
Prins in Abele. Alle eindresultaten zullen
worden getoond op Erfgoeddag, zondag
23 april, op een tentoonstelling in Huize
Proventier.

KEIK

P

ACTUA

In heel wat straten plant de stad dit
jaar buitengewone onderhoudswerken: de Gravendreef, Hoge-Noenweg
en Busseboomstraat (tussen Ouderdomseweg en Visserijmolenstraat)
worden opgebroken, opnieuw gefundeerd en krijgen een nieuwe dubbele
asfaltlaag. De Spaarpotweg wordt
deels opnieuw gefundeerd, deels
opnieuw geprofileerd en krijgt een
nieuwe toplaag. Ook de Eikenkappersdreef en Houtkerkestraat worden
gedeeltelijk opnieuw geprofileerd en
krijgen een nieuwe toplaag. Meer info
via technische.dienst@poperinge.be of
057 34 62 98.
Een cocktail van sport en spel, knutselen en koken, daguitstapjes en nog
zo veel meer voor kinderen vanaf 4
jaar tijdens de schoolvakanties. Hou
je klaar! Door het aanbod van Popsjot
snuisteren voor de paasvakantie kan
vanaf maandag 6 maart om 17 uur op
www.popsjot.be. Schrijf vlug in, want
de beschikbare plaatsen worden snel
ingenomen. Wedden dat je terugkomt?
Tot Popsjots! Meer informatie via
popsjot@poperinge.be, 057 34 66 22
(Sportdienst) of 057 33 26 29 (Jeugddienst).
Momenteel vinden er diverse wegenwerken plaats. Werken brengen
helaas steeds hinder met zich mee.
Een actueel overzicht van de grootste
hinder kun je steeds raadplegen op
www.poperinge.be/wegenwerken.
Op 27 februari 2017 keurde de gemeenteraad een geactualiseerde code voor
infrastructuur- en nutswerken langs
gemeentewegen goed, met afspraken
tussen de nutsbedrijven en gemeenten
voor werken in het openbaar domein.
Deze code wil zorgen voor een kwaliteitsvolle uitvoering van alle werken
in het openbaar domein, een goed
herstel van het openbaar domein na
nutswerken, een betere afstemming
van werken, een betere communicatie, aandacht voor omwonenden
en (zwakke) weggebruikers en een
performante opvolging voor meldingen
en klachten.

Van 21 tot en met 23 maart, van 9 tot
11.45 uur, zamelt IVVO landbouwfolie
in op de parking van de sportzone
langs de Reningelstseweg. Om ingezameld te kunnen worden, moet de folie
voldoen aan volgende vier voorwaarden:
- De folie moet bezemschoon en droog
zijn.
- De folie mag geen onzuiverheden
(linten, touwen, buizen, vliesdoek of
andere stoffen) bevatten.
- Pakketten
moeten
opgesplitst
worden per soort en samengebonden tot max. 18 kg.
- De pakketten moeten samengebonden worden met een strip van
dezelfde folie (zeker geen vlaskoord
of plastic touw). Bigbags mogen
gevuld worden met andere bigbags.
De folies moeten verplicht gescheiden
worden in vier fracties:
- Dikke recycleerbare folies: kuilfolie,
al dan niet transparante tunnelfolie
van tuinbouw, zakken (voeder-,
mest- en turfzakken maar geen
geweven nylonzakken).
- Dunne recycleerbare folies: stretchfolie, krimphoezen, wikkelfolie (voor
hooibalen).
- Grondbedekkingsfolies: al dan niet
geperforeerde dunne grondbedekkingsfolie en loopfolie.
- Bigbags:
polypropyleenzakken,
bigbags mogen gevuld worden met
andere bigbags.
Niet-recycleerbare materialen (vliesdoek, linten, buizen, touwen,…) worden
niet geaccepteerd.
De garagestraat, gelegen tussen de
Casselstraat en Boeschepestraat,
beter gekend als de Bachtewegel,
wordt heraangelegd in betonklinkers
met een platte goot in het midden.
Rekening houdend met de aanwezige
hoogteverschillen worden een drietal
drempeltjes voorzien die de snelheid
van het autoverkeer zullen afremmen.
De uitvoering is voorzien in augustus, na het bouwverlof. Meer info via
technische.dienst@poperinge.be
of
057 34 62 98.
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Voor de Vlaamse overheid en het
stadsbestuur is het belangrijk te
weten hoe jij over Poperinge en je
buurt denkt. Daarom organiseert de
Studiedienst van de Vlaamse Regering
een rondvraag in alle Vlaamse steden
en gemeenten.
Eind maart 2017 ontvangen verschillende inwoners een brief om deel te
nemen aan de gemeentemonitor.
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk
inwoners de vragenlijst invullen. De
waarde van de resultaten hangt af van
het aantal personen dat de vragenlijst
invult.
5000 willekeurig gelote personen,
die de vragenlijst volledig invullen,
ontvangen een geschenkbon van 6
euro. De onderzoeksresultaten worden
verwacht in het voorjaar 2018.
Wil je nu al meer weten over de
gemeentemonitor?
Dan kan je een kijkje nemen op
www.gemeentemonitor.vlaanderen.be.
Ook dit voorjaar investeert de stad
opnieuw een niet onaardig bedrag in
speelpleintjes:
- Het vakantiespeelplein in Proven
wordt heraangelegd. Er komt een
nieuwe houten berging en een nieuw
speeltoestel. Aan de kant van het
speelplein komt ook een skatepark.
- Op het speelpleintje van de wijk ’t
Vliegend Paard, aangelegd in 2008,
wordt het kleuterglijbaantje vervangen door een toestel voor kinderen
van 8 tot 10 jaar.
- Op het grasplein in de Nestor
Lahayelaan wil de stad ook speelwaarde creëren.
Er zijn nog geen speeltoestellen
aanwezig in de wijk. Er komen één
of meer toestellen voor kinderen van
8 tot 10 jaar.
- Toestellen in hout worden toegelaten
voor zover het duurzaam gecertificeerd hout (FSC, PEFC) betreft.

Radio
Roesbrugge-Haringe
Tot en met het einde van dit jaar
voert Infrabel vernieuwingswerken
uit op de spoorlijn tussen Kortrijk en
Poperinge. Hierdoor rijden alle treinen
op deze lijn van maandag 20 februari
t.e.m. vrijdag 17 maart maar over één
spoor. Bovendien wordt er, tijdens de
werken, een snelheidslimiet aan deze
treinen opgelegd. De NMBS voorziet
een aangepast aanbod van treinen,
snelbussen via de A19 en stopbussen
via de secundaire wegen. Bekijk zeker
de extra informatieborden in het
station van Poperinge! Meer info vind
je terug op www.poperinge.be/spoorwerken.

Buurtbewoners geven
buurtsalon mee vorm
Op dinsdag 31 januari werden alle inwoners van Roesbrugge-Haringe uitgenodigd op het evenement ‘Radio Roesbrugge-Haringe’ in het lokaal van de bib-uitleenpost en het infopunt OCMW.
Het stads- en OCMW-bestuur slaan hiermee de handen in elkaar om het lokaal
nieuw leven in te blazen door er een echt buurtsalon van te maken. Tijdens
‘Radio Roesbrugge-Haringe’ werd de mening van de buurtbewoners gevraagd
over de vormgeving en inkleding van het toekomstige buurtsalon.
‘Radio Roesbrugge-Haringe’ in cijfers:

100 nieuwsgierigen lieten van zich horen
60 concrete ideeën werden verzameld tijdens het inspraakmoment
97 is het huisnummer van het toekomstig buurtsalon in de Prof. Rubbrechtstraat
30 kg vers gebakken frietjes gingen vlot over de toonbank
1000 maal dank voor de inzet en medewerking van buurtbewoners
1068 inwoners telt Roesbrugge-Haringe
8972 is de postcode van Roesbrugge-Haringe
Wat is de mening van de inwoners?

Ontmoeting

Hip
De
West-Vlaamse
Energiehuizen
starten met een project om eigenaars
met een bescheiden inkomen te
helpen hun woning energiezuinig te
maken. Gezinnen met een bescheiden
inkomen die een condensatieketel,
dak- of zoldervloerisolatie willen
laten installeren, kunnen hiervoor een
beroep doen op een renteloze lening.
Bovendien krijgen deze gezinnen gratis
energieadvies op maat en hulp met de
praktische kant van de verbouwing. Als
de geschatte energiewinst niet wordt
behaald, komen de Energiehuizen
financieel tussen om dit verschil bij
te passen waardoor financiële risico’s
uitgesloten zijn. Voor meer informatie
kan je terecht bij Energiehuis Energielening Westhoek in het Sociaal Huis
(info@energieleningwesthoek.be).

Multifunctioneel

Hobby’s

Dorpscafé

Gezellig

Spelmateriaal

Informatie
Bibliotheek

Vormingen

Kon je er niet bij zijn op 31 januari en wil je jouw mening te kennen geven? Mail
naar bibliotheek@poperinge.be of bel 057 33 29 02.
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Poperinge,
bloeiende handelsstad
Poperinge is een gezellige en groene stad, waar het goede leven, ontmoeting en rust centraal staan. Maar bovenal
heeft, sinds de dertiende eeuw, zin voor initiatief en ondernemen altijd al het DNA van de stad bepaald. In 2017 is dit
niet anders. Het stadsbestuur wil dan ook van de stadskern een bloeiende en ondernemende handelskern maken.
Dit doet het met gerichte maatregelen die kaderen binnen het zogenaamde kernversterkend handelsbeleid.

COMMERCIËLE STRATEGIE

op de Grote Markt één jaar gratis ter beschikking, ontvangt een
starterspremie die kan oplopen tot 20 000 euro, een advertentiepakket ter waarde van 2000 euro, communicatieadvies ter
waarde van 2000 euro en Unizo startersadvies ter waarde van
200 euro. Deze financiële en adviserende steun betekent een
serieuze duw in de rug voor startende ondernemers.

Dit beleid werd vastgelegd in het commercieel strategisch plan
van 2014. Het plan beschrijft de geografische, demografische,
beleids-, commerciële en economische elementen die de lokale
centrumeconomie beïnvloeden. Op basis hiervan startte de
vzw Centrummanagement, een samenwerking tussen de stad,
Unizo Handelsforum en Horeca federatie Poperinge, in 2015 met
gerichte acties.

Hieraan verbonden is de stad op zoek naar een consultant die
als hoofdtaak het aantrekken van nieuwe winkels in Poperinge
heeft.
Vervolgens wordt ook actief geprobeerd om klanten sterker te
binden aan de Poperingse handelszaken. De invoering en het
gebruik van de Pop.pas door zowel handelaars als consumenten
kadert binnen dit voornemen. Uit de eerste resultaten en de
wekelijkse winnaar van een Pop.kadobon blijkt de invoering en
het gebruik van deze pas alvast een schot in de roos.

EN ACTIE!
Op dit moment wordt er vooral gefocust op de uitvoering van vier
concrete handelsacties.
Eerst en vooral wil de stad jonge starters voldoende kansen geven
om de stap te zetten naar het beginnen van een eigen zaak in het
centrum van Poperinge. De actie ‘Win je Winkel’, die eind vorig
jaar gelanceerd werd en onmiddellijk de nationale pers haalde,
past binnen deze doelstelling. De winnaar krijgt een winkelpand

Tot slot worden startende ondernemers door de stad ondersteund met verschillende premies en advies. Hiervoor kunnen
ze terecht bij de dienst Ondernemen.

12

STARTER
SPREEKT
Bieke Donche, die sinds kort haar
eigen zaak heeft op de Grote Markt,
weet als geen ander welke impact de
acties van de stad hebben voor beginnende ondernemers.
Dag Bieke. Eerst en vooral, proficiat
met je zaak ‘Heppy People’! Je zaak
gaat vlot over de tong in Poperinge.
Waarom de keuze voor Poperinge?
“Ik beken: ik ben een echte keikop.
Ik heb vroeger altijd in Poperinge
gewoond en ken de stad daardoor ook
heel goed. Nu woon ik in Reningelst,
maar ik wou met mijn zaak graag
terugkomen naar mijn roots. Dat ik me
daarvoor niet zo ver moet verplaatsen,
is mooi meegenomen.”
Op welke manieren heeft de stad je
ondersteund bij het openen van je
zaak?
“Eerst en vooral heb ik via de stad
een premie aangevraagd om een
nieuwe handelszaak op te starten in
het winkelhart. Daarnaast heb ik, met
de vragen die ik had, aangeklopt bij de
dienst Ondernemen. Zij waren altijd
bereid me een antwoord te geven op
mijn vragen en me verder te helpen
naar de juiste instanties.”
Sinds kort kunnen mensen die langskomen in je winkel en een aankoop
doen, hun Pop.pas gebruiken. Wat
haalde je over de streep om als
handelaar mee te werken aan de
Pop.pas?
“In de eerste maand heb ik eerst wat
rondgevraagd bij zowel klanten als bij
andere handelaars. Zo kon ik te weten
komen of mijn klanten nood hadden
aan een klantenkaart of aan de Pop.
pas. Daarnaast kon ik de voor- en de
nadelen die andere handelaars me
gaven, tegen elkaar afwegen. Uiteindelijk besloot ik in het Pop.pasproject
mee te stappen omdat ik de positieve
resultaten van de Pop.pas in de
handelskern duidelijk merkte.”

Wil je zelf een zaak starten in Poperinge
of wens je meer informatie
rond het kernversterkend handelsbeleid van de stad?
Neem contact op met de dienst Ondernemen.
Zij helpen je graag verder op weg.

WWW.POPERINGE.BE/CENTRUMMANAGEMENT
LOKALE.ECONOMIE@POPERINGE.BE
057 34 66 93
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Niet cool, pa!
Wie herinnert zich niet de eerste keer dat dochter of zoonlief naar hun eerste fuif gaat? Of de avond waarop ze voor het eerst vertrekken met je auto nadat ze pas hun rijbewijs behaalden. Zij vinden zoiets ‘cool, supercool’ maar zelf lig je die eerste keer zwetend te
kijken naar de klokradio als het uur nadert waarop ze thuis worden verwacht. Groot is de opluchting als het wachten en waken kan
plaatsmaken voor een rustgevend gevoel wanneer je het vertrouwde geluid van je wagen hoort in de straat. Maar zo’n zaken wennen.
Men wordt alles gewoon.
Een ander heuglijk – en tegelijk bangelijk- moment is de dag dat je spruit het
zesde leerjaar verlaat en klaar is voor de
stap naar de grote middelbare school.
Je zag ze opgroeien onder de kerktoren,
veilig onder de vleugels van moeder
de kloek en het beschermend oog van
vader haan. Maar plots zijn ze groot (of
dat denken ze toch). De één vertrekt
al met meer moe(t)(d) dan de andere,
maar zowel de kinderen als de ouders
in kwestie zitten met veel vragen. Zeker
als ouder. Hoe zullen ze het er daar van
af brengen? Welke vrienden zullen ze
maken? Gaan ze hun weg vinden in zo’n
grote school met al die gebouwen? Heeft
hij zijn zakdoek mee? En zijn pennenzak?
Zullen die leerkrachten weten dat mijn
kind niet teveel dit of te weinig dat kan of
mag hebben? Weegt die boekentas niet
teveel? Zal dat lukken met die fiets? Vele
en vele vragen.
Vooral dat laatste. Het kleine, eerste
fietsje waar ze mee leerden rijden en
zigzaggend over de straat de gracht
in reden staat al een eind op de zolder.
Hun lagere school-fiets moest bij de
plechtige communie plaats maken voor
een volwaardige grote-mensen fiets. "Zal
je nog lang deugd van hebben!", hoor ik
zijn dooppeter nog zeggen. Een fiets die
feitelijk nog te groot is. Maar kinderen
van die leeftijd groeien snel en in een wip
staat het zadel op de hoogste stand.

En dan zie je hem vertrekken met die veel
te grote boekentas op zijn rug op die veel te
grote fiets. De eerste meters zijn opnieuw
wat zigzaggend in de straat zoals weleer
en je houdt je adem helemaal in als hij
terug richting gracht gaat omdat zoonlief
zich fietsend nog eens omdraait om je
met één hand uit te zwaaien. Allemaal in
de hoop hiermee de illusie te wekken dat
alles onder controle is.
Liefst zou je meerijden met je fiets,
maar dat kan natuurlijk niet. ‘Niet cool,
pa!’. Ettelijke keren zag je de groep zich
verzamelen aan de oude garage van
Compernolles. Allemaal leerlingen van
het middelbaar. Alle leeftijden en scholen
door elkaar. Op elkaar wachtend om dan
gezamenlijk te vertrekken. Kwestie van
veiliger te fietsen. In groep heb je meer
macht op de Woestenseweg dan als
enkeling. Auto’s moeten dan wel wachten
en razen niet zomaar voorbij.
Er wordt gezegd dat de oudere leerlingen
de jongere gastjes wat onder hun hoede
nemen. En dat is wel zo. Er wordt voor
elkaar gezorgd. De kleintjes mogen aan
de kant van de gracht rijden zodat ze
wat weg zijn van de voorbij vlammende
auto’s. Voor de fietsers aan de kant van
de voertuigen is het soms rijden met de
billen dicht geknepen. Fietsers vinden
het een klein mirakel dat er niet meer
ongevallen gebeuren.
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In september wordt het fietstempo in
ieder geval aangepast aan de jongsten,
vertrekken doen ze dan rond twintig voor
acht en de colonne fietsers is breed. Als
autobestuurder zou je in die dagen soms
je stuur opeten omdat ze met vier, soms
vijf, naast elkaar rijden. Het is een spel
tussen de fietsers en de auto’s en het
wordt hard gespeeld. Wie heerst op de
weg naar school? Op zo’n momenten
doen auto’s de domste dingen en blijft
het recht van de sterkste gelden. Maar
de fietsers trekken het zich niet aan.
Zelf probeer je je kind nog te overtuigen dat het raadzamer is om te rijden
via het Wilgenerf. Dan kom je uit op de
Elverdingseweg, waar er afgezonderde
fietspaden liggen, weg van de baan. Oké,
het is één kilometer om, maar zoveel
veiliger. "Rij met je vrienden samen langs
daar. Dat is toch ook plezant?" "Niet cool,
pa! Niemand neemt die weg!"
Nochtans, in onze tijd reden we vaak
via die weg. Niet omwille van het veilige
fietspad dat er nog niet lag, maar
wel voor twee andere zaken. Aan het
Engels kerkhof stond je rustig op je lief
te wachten of stond je, in het geniep, je
(eerste) sigaret al hoestend te roken
met je vrienden. Tegenwoordig is roken
‘niet cool’ meer. En je lief zie je ook al
niet meer langs de baan naar school.
Met je lief moet je nu sms’en, chatten,
Whatsappen, Snapchatten,… Het Engels
kerkhof ligt er verlaten en eenzaam bij.

Maar goed, de oudsten zorgen voor de jongere gasten in
september. Maar na enkele weken hoor je dat de ouderen vooral
het horloge in het oog houden en er een spelletje van maken
om juist op tijd aan te komen in school. "Hoe laat is het?" "7.52
uur!" "Dan hebben we nog zes minuten de tijd voor we echt
weg moeten!". De geroutineerde schoolfietser weet dat ze met
17 minuten ‘ruim’ de tijd hebben om hiermee om 8.15 uur in
Poperinge te raken. Je kan je inbeelden dat je kleine aan dat
tempo van tegen de 30 km/uur enige moeite heeft om de benen
juist op de trappers te houden. De brede colonne van de eerste
dagen wordt een bende uitgelaten wielertoeristen die elkaar
aflossen en in één lange streep richting Poperinge vlammen.
Liefst rijd je dan als ouder achter hen aan zoals een bezemwagen (met zwaailichten) om de eerste afvallers op te rapen. De
voorbij razende auto’s kunnen nu makkelijker passeren, maar
begrijpen dat zot gedoe niet. Ze zijn op hun hoede want fietsers
halen elkaar nu te pas en te onpas in door die race tegen de
tijd. Auto’s vragen zich af hoelang het nog kan duren voor er nog
eens een ongeval gaat gebeuren.

Fietspad tussen Poperinge
en Woesten
Samenwerking tussen de provincie WestVlaanderen, stad Poperinge en stad Ieper.
De totale raming is 1 549 771 euro, inclusief btw.
Het betonnen fietspad wordt 2,50 meter breed
en zal aan één zijde (rechterkant als je richting
Woesten rijdt) over het grootste gedeelte van het
traject vrij van de rijweg liggen.
De strook tussen de rijweg en het fietspad zal
variëren van 1,50 tot 2 meter en zal voorzien zijn
van een haag.

Een afzonderlijk fietspad zou de oplossing kunnen zijn. Men
spreekt er al jaren van. En wat blijkt: het komt er! En de werken
starten nog dit voorjaar in samenwerking met de provincie.
Auto’s zullen hiermee de weg krijgen. Fietsers zullen hun eigen
veilige en afgezonderde plaats hebben. Dan zullen ze het ganse
schooljaar door zoveel kunnen vlammen als ze willen in 17
minuten.

Ter hoogte van de Poperingevaart wordt een
aparte fietsbrug voorzien.
De werken starten in het voorjaar en zullen
ongeveer tien maanden duren (afhankelijk van de
weersomstandigheden).

Of net eens terug traag rijden zoals vroeger. Voor de gezelligheid.
Of om een lief tegen te komen. Dat fietspad is een goede zaak.
Vooral voor dat laatste. ‘Cool’ dat de schoolgaande jeugd weer
eens hun lief zou tegenkomen tijdens het fietsen naar school.
Het fietspad tussen Poperinge en Woesten, dat vind ik ‘supercool’!
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Oost west,
thuis best
STEEDS MEER GEZINNEN
De werken om de wegen van de nieuwe verkaveling
Henri Permekeplein aan te leggen zijn onlangs van
start gegaan. Deze nieuwe verkaveling is gelegen in het
westelijke deel van de stadskern van Poperinge tussen
de Westlaan, de Duinkerkestraat, ‘t Appelgoedje en de
Korte Werf. Op gronden van de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak zullen de stad, bouwmaatschappij De Mandel en de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) een divers woonaanbod ontwikkelen. Met
de ontwikkeling van bijkomende woonprojecten in de
stadskern en de deelgemeenten wil de stad voldoende
betaalbaar woonaanbod verzekeren voor haar inwoners
en nieuwe inwoners aantrekken.

Uit de bevolkingscijfers blijkt dat het aantal gezinnen in Poperinge al jaren aan het stijgen is. In 2002 waren er 7480 gezinnen.
Tegen 2015 nam dat aantal toe tot 8248. Dat is een stijging van
meer dan 10%. Het totale aantal inwoners nam maar met 3% toe
en stagneerde de voorbije jaren. Oorzaak is het fenomeen van
de gezinsverdunning. In 2002 bestond een gemiddeld gezin nog
uit 2,59 personen, in 2015 zijn dat nog slechts 2,42 personen.
Hiermee volgt Poperinge de trend van heel Vlaanderen en dat
heeft alles te maken met de vergrijzing van de bevolking en
de toename van het aantal eenoudergezinnen. Meer kleinere
gezinnen zorgen ervoor dat er nood is aan meer woningen voor
eenzelfde bevolkingsaantal. Uit studies blijkt dat deze tendens
zich ook in de toekomst nog zal voortzetten.

De nieuwe verkaveling Henri Permekeplein tussen de Westlaan, de Duinkerkestraat, ’t Appelgoedje en de Korte Werf.
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50 NIEUWE HUIZEN PER JAAR
Als Poperinge haar bevolking op peil wil
houden en voldoende woonmogelijkheden wil voorzien voor haar inwoners, dan
moeten er per jaar 50 nieuwe woningen
bijkomen. Daarnaast is het ook de
ambitie van de stad om nieuwe inwoners
aan te trekken en zo onder meer het
economische draagvlak van de stad
te verhogen. De Vlaamse studiedienst
voorspelt immers nog een verdere groei
van het inwonersaantal de komende
jaren.
Daarom maakte de stad in samenwerking met verschillende partners
plannen om bijkomende verkavelingen
en woonprojecten te realiseren. Bij de
ontwikkeling van nieuwe woonprojecten
zetten we in op een mix aan bouwgrond,
koopwoningen en sociale huurwoningen.
Zo is er voor elk wat wils: vrije kavels
voor gezinnen die zelf willen bouwen,
sociale kavels gebonden aan specifieke
voorwaarden voor kandidaat-kopers,
sleutel-op-de-deurwoningen, koopwoningen en sociale huurwoningen.

NIEUWE VERKAVELINGEN
IN CENTRUM EN
DEELGEMEENTEN
De voorbije jaren werden verschillende
nieuwe verkavelingen gerealiseerd. Er
was onder meer een uitbreiding van
het Sint-Andrieshof met 14 woningen.
Op het Burgemeester Mahieuplein,
aan de Casselstraat recht tegenover de
Onze-Lieve-Vrouwkerk, is recent gestart
met de bouw van sociale koopwoningen
door Ons Onderdak en zijn er 17 sociale
kavels te koop bij de WVI. Ondertussen
realiseert Matexi langs de Zwijnlandstraat meer dan 60 sleutel-op-de-deurwoningen.
Niet alleen in het centrum wordt werk
gemaakt van een bijkomend woonaanbod. Ook in de deelgemeenten wordt
hier actief op ingezet. In Proven is er
een nieuwe verkaveling van WVI aan de
Terenburgseweg en de Pastoor Ollivierstraat. 22 sociale en vrije kavels zijn daar
nu te koop. In Watou is gestart met de
realisatie van de verkaveling Gebroeders
Faesstraat waar in een eerste fase 31
kavels zijn voorzien.

Op het Burgemeester Mahieuplein worden 18 sociale kavels en 12 huurwoningen gebouwd

HENRI PERMEKEPLEIN
EN BOMMELBILK
In de verkaveling Henri Permekeplein
zijn er in verschillende fases 128 nieuwe
woongelegenheden voorzien. De stad
en de WVI bieden 28 vrije kavels te koop
aan. Ons Onderdak zal er meer dan 50
koopwoningen realiseren en De Mandel
voorziet de bouw van 17 sociale huurwoningen. Een deel van de verkaveling zal in
de toekomst ontwikkeld kunnen worden
door een private partner. De aanleg van
de wegen zal ongeveer negen maanden
duren. Daarna kunnen de verkoop van
de kavels en de bouw van de koop- en
huurwoningen beginnen.
Dit jaar start de stad langs de Zwijnlandstraat met de aanleg van de verkaveling
Bommelbilk. Hier realiseren we in totaal
99 woningen met een mix van kavels,
koop- en huurwoningen. De stad zal er 44
kavels aanbieden, Ons Onderdak voorziet
samen met De Mandel 37 koopwoningen
en De Mandel zal er 18 huurwoningen
bouwen.
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Wens je meer informatie over de
verschillende bouwmogelijkheden
in Poperinge, neem dan contact
op
met
HABITO
woonwinkel
(info@habitowoonwinkel.be) of de
dienst Ruimtelijke Ordening
(ruimtelijke.ordening@poperinge.be).

Gala van de cultuurprijzen:
de nieuwe ambassadeur spreekt
Op 11 maart organiseert de cultuurraad opnieuw het Gala van de Cultuurprijzen.
De categorieën Stille Kracht, Meest Verdienstelijke Poperingenaar en Ambassadeur
worden uitgereikt. De laureaten van de eerste twee categorieën worden door de
Poperingenaar zelf gekozen. De derde wordt traditioneel gekozen door de cultuurraad,
maar voor één keer maken wij een uitzondering en stellen we hem nu al aan jou voor.
Want hoe jammer zou het niet zijn achteraf te moeten horen dat ‘hij’ tot ambassadeur
werd verkozen. Dat ‘hij’ in Poperinge was. En dat ‘hij’ een gratis miniconcert gaf na het
Gala. Een ondraaglijke gedachte, lijkt ons.
‘Hij’ werd geboren in Poperinge in 1974,
maar woont ondertussen in Brussel.
Naast vast lid van De Mens werkte hij
als muzikant samen met grote artiesten
als Adamo, Bart Peeters, The Blackbox
Revelation en vele anderen. Daarnaast
is hij producer en arrangeur van onder
andere K’s Choice en Tom Helsen.
Misschien ken je hem ook als hulpcoach
in The Voice van Vlaanderen, aan de zijde
van Bent Van Looy of Jasper Steverlinck?
Ook composities voor films (‘Groenten
uit Balen’ en ‘Safety First’) zijn hem niet
vreemd. Op dit moment toert hij met
verschillende bands en legt hij de laatste
hand aan zijn eigen plaat.

IEMAND DIE EEN GOKJE
WAAGT?
Jawel, het is niemand minder dan David
Poltrock. Topmuzikant uit Poperinge. De
stad die, zo vertelde hij ons, hem zoveel
gegeven heeft. “Het verre Poperinge
heeft me een soort no-nonsenseaanpak
bijgebracht. Een soort nederigheid
en nuchterheid die je volgens mij bij
grootstedelingen minder aantreft. Ik
heb voor mijn beroep de halve wereld

afgereisd, maar ben blij dat ik de zaken
nog steeds met veel verwondering kan
gadeslaan. Een Poperingenaar bezit de
gave om ‘gematigd ambitieus’ te zijn. Hij
kan ambitie genoeg aan de dag leggen
om boven de middelmaat uit te stijgen,
maar kan op tijd inschatten wanneer
de grenzen van zijn mogelijkheden zijn
bereikt. Het valt me ook op dat Poperinge
een heel sympathiek etiket heeft. Ondertussen weet zowat de hele Belgische
muziekwereld dat ik uit Poperinge kom
(bij De Mens worden daar ook geregeld
mopjes over gemaakt) en meer dan eens
krijg ik - zo rond middernacht na een
concert in pakweg Lommel - de vraag of
ik nog ‘helemaal naar Poperinge’ moet,
hoewel ik daar al 25 jaar niet meer woon.”
Ook de kiem van zijn muzikale leven lag
in Poperinge. “Ik koester heel mooie
herinneringen aan mijn eerste muzikale
stapjes: de wekelijkse afspraken bij mijn
toenmalige pianoleraar Bart Verhulst, het
Poperings Kamerorkest van Jean-Marie
Inion waar ik toen cello bij speelde en
uiteraard de repetities en concerten van
mijn eerste bandjes: The Stoneheads,
Viva Vendetta en The Boondocks.”
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In die laatste zat ook zijn muzikale
voorbeeld uit Poperinge, Rik Denys. “Rik
is een goeie vriend, zanger en songschrijver en was de persoon die me als
19-jarige student bij de toen nationaal vrij
actieve Poperingse band The Boondocks
binnenloodste en me deed inzien dat ik
wel wat talent had om muziek te spelen.
Hij stond naast mij tijdens mijn eerste
ervaringen met studio-opnames en grote
podia.”.
Dankbaar om zijn afkomst, zijn voorbeelden en zijn ambassadeurschap. Dat is
David Poltrock zeker en vast.
Wil je David Poltrock aan het werk
zien, dan kan dit! Bestel vandaag
nog je gratis tickets voor het Gala
via cultuur@poperinge.be. Meer info
vind je terug via www.poperinge.be/
cultuurprijzen.
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KEIKOPPENCARNAVAL
21E KINDERCARNAVALSSTOET
Vrijdag 24 maart 2017 om 13.30 u.
Stadscentrum

21E INTERNATIONALE
CARNAVALSSTOET
Zondag 26 maart 2017 om 15 u.
Stadscentrum

CARNAVALSFOOR
Vrijdag 24 maart t.e.m.
maandag 27 maart 2017
Opening op vrijdag 24 maart om 18 u.
Foto’s: Michaël Depestele

