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GROTE & KLEINE 
PROJECTEN 
MAXIMALE IMPACT

HOE IS JOUW BUURT 
VERANDERD?

FUNDAMENTEN 
VOOR EEN MOOIE 
TOEKOMST

EEN FRISSE NEUS HALEN IN 
VOLKSTUINPARK DE BOMMELAER
De frisse buitenlucht inademen en met 
je vingers in de aarde wroeten: meer is 
er niet nodig om je batterijen opnieuw 
op te laden. Met de aanleg van het 
nieuwe volkstuinpark De Bommelaer, 
ter vervanging van de tuintjes in de 
Veurnestraat, kunnen we meer mensen 
de kans bieden om te tuinieren… 
en om een babbeltje met elkaar te 
slaan natuurlijk ;-)

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

STAD MET EEN WARM HART
Ouders helpen en adviseren bij de opvoeding van hun kinderen, ouderen een warme thuis bieden in 
onze woonzorgcentra, buitenschoolse opvang en voorschoolse onthaalinitiatieven stimuleren… 
het zijn allemaal verwezenlijkingen die minder zichtbaar zijn, maar die een grote impact hebben 
op het welzijn en de levenskwaliteit van heel wat van onze stadsgenoten.

POPERINGE

DE WEG VOORUIT

LAAT DE ZON IN 
JE HART… 
MAAR OOK 
OP JE DAK
Een stad beheren als een goede 
huisvader betekent dat we ook nu reeds 
nadenken over de uitdagingen van 
morgen. Een duurzamer energiebeleid 
is één van die uitdagingen. 
We hebben dan ook fors geïnvesteerd 
in zonnepanelen op de gebouwen van 
stad en OCMW. Ook de opmaak van het 
masterplan voor openbare verlichting 
(waarbij wellicht in de toekomst LED-
lampen ingeschakeld zullen worden) en 
het stimuleren van isolatie in woningen 
met behulp van een warmtecamera 
maken deel uit van onze inspanningen 
op het vlak van duurzaamheid.

Hoe kan je een bibliotheek een extra invulling geven waardoor de beschikbare 
ruimte nog beter benut wordt? En waardoor de banden tussen de bevolking nog 
versterkt worden? Die vraag werd voorgelegd aan de bewoners van Roesbrugge-
Haringe. Het resultaat van die bevraging is een heus buurtsalon, waar het gezellig 
vertoeven is voor alle inwoners. Van leesclub tot spelletjesavond… het kan er 
allemaal, als het maar een ontmoetingsruimte wordt voor alle inwoners!

BIB 
WORDT 
BUURTSALON

Sinds januari 2017 kan je in 
RUILWINKEL DE RUPSE 

terecht om baby- en kinderkledij 
(tot en met 12 jaar) 

te ruilen voor een groter maatje 
of speelgoed.

In de  FIETSBIEB
kan je tegen een prijsje tweedehandse 
kinderfietsen ontlenen. Word je te groot  
voor je driewieler? Leen gewoon  
een groter exemplaar.

Zomer’s lijfblad
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ISABEL LEBBE
VOORZITTER OCMW

isabel.lebbe@poperinge.be

 

MARC DEVOS
GEMEENTERAADSLID

marc.devos@poperinge.be

 

GEERT VANDENBUSSCHE

geert.vandenbussche@telenet.be

 

HANNELORE KNOCKAERT

hannelore.knockaert@hotmail.com
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6 JAAR 
VERTROUWEN 
De voorbije zes jaar gaven jullie ons het vertrouwen 
om mee aan het stuur te zitten van onze wondermooie 
stad. Zes jaar die voorbijgevlogen zijn, maar waarin 
we toch heel wat hebben kunnen realiseren. Grote 
(infrastructuur)werken, maar ook kleine projectjes 
die de leefbaarheid in de stad en in jouw buurt 
verbeteren. 

‘Stoefen’ zit niet in onze aard, maar we zijn best wel 
trots op de dingen die we voor Poperinge hebben 
kunnen verwezenlijken. En dus hebben we er enkele 
gebundeld in een vlot leesbaar krantje, 
ONS EN JOUW LIJFBLAD!

CHRISTOF DEJAEGHER

christof.dejaegher@poperinge.be

 

Poperinge, ’t zit in ons lijf
Een lijfblad? Dat vraagt een woordje uitleg. En wie kan er ons die beter 
geven dan de burgemeester zelf? Wij leenden Christof Dejaegher ons 
luisterend oor.

Vanwaar dit ‘lijfblad’?
Hiermee spelen we in op onze slogan ‘Poperinge, ’t zit in ons lijf’. 
Daarmee geven we aan dat ons team met hart én ziel voor Poperinge 
gaat. Het is een verhaal van hart én 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.

Welk ‘zintuig’ of lichaamsdeel ligt jou het nauwst aan 
het hart?
Mag ik er 2 noemen? Het eerste is het luisterend oor. Wij willen openstaan 
voor wat de mensen zeggen en denken. We hebben dan ook veel tijd 
en middelen geïnvesteerd in participatie, inspraak en betrokkenheid. 
Zowel naar de stadsmedewerkers toe als naar de Poperingenaars.

Daarnaast kan ik ook wel zeggen dat we een ploeg hebben die niet bang 
is de handen uit de mouwen te steken. Getuige hiervan de realisaties 
in dit lijfblad. Maar het werk is niet af. De fundamenten liggen er. De 
voorbije jaren maakten we een inhaalbeweging om Poperinge klaar 
te maken voor de toekomst. Nu is het tijd om daar de vruchten van te 
plukken en verder te bouwen aan de toekomst.

WE SMELTEN VOOR DE SERVICE VAN ONZE HANDELAARS
De winnaar van Win je winkel opende een ijssalon

De lokale handelaars een hart onder de riem steken en de plaatselijke economie 
een duwtje in de rug geven. Dat was de uitdaging die we aangingen met ‘Win je 
winkel’ en met de lancering van de Pop.pas en de Pop.kadobonnen. Intussen 
is onze stad een ijssalon rijker en kan je bij bijna 70 Poperingse handels- en 
horecazaken terecht met jouw Pop.pas en Pop.kadobon.  

POPERINGSE HANDELAARS 
ZETTEN BESTE BEENTJE VOOR 
OP DE CATWALK
Elk jaar zet vzw Centrummanagement 
de lokale handelaars extra in de 
kijker én op de catwalk. Tijdens 
een exclusieve avond met o.a. een 
modeshow laten zij je kennismaken 
met hun nieuwe collecties en 
producten. #ikkooplokaal

Wil je weten waar je terecht 
kan met de Pop.pas? 

Neem vlug een kijkje op 
www.shopinpops.be 

en steun onze lokale 
handelaars.

Wil je weten of ook jij recht hebt op de UiTPAS? 
Kom langs in het sociaal huis/OCMW van Poperinge!

OOG 
VOOR VEILIGHEID

Dankzij een cameranetwerk dat in 
samenwerking met de bedrijven 
uitgerold werd, kunnen we een 
oogje in het zeil houden en de 

veiligheid in en rond de bedrijven 
beter garanderen.

De cultuurkuur
Niets is zo verfrissend voor ons gemoed als een flinke portie 
cultuur. Een spannend boek, een adembenemende voorstelling, 
een inspirerende tentoonstelling…  ze zorgen er allemaal voor dat 
we frisse ideeën opdoen, onze eigen zekerheden in vraag stellen én 
dat we gewoon een paar uurtjes ‘weg zijn van deze wereld’. 

Lekker ontspannen! Behalve verschillende infrastructuurwerken 
zetten we de voorbije jaren vooral ook in op inspraak en kleine 
ingrepen die een wereld van verschil maken voor diverse (kansen)
groepen.

BIJ LOES OP
DE KOFFIE
Een goeie pot koffie, meer is er niet 
nodig om de tongen los te krijgen. 
Alle verenigingen gingen op de koffie 
bij schepen Loes Vandromme om hun 
vragen en noden kenbaar te maken 
en te bespreken. Een luisterend oor 
is goed, maar daarna moeten de 
handen ook uit de mouwen gestoken 
worden. En dat is ook gebeurd. Heel 
wat van de wensen die met bestaande 
infrastructuur te maken hebben – 
denk maar aan de ramen in 

OC D’HOGE SCHOLE 
in Abele, 
EEN NIEUWE KEUKEN 
EN LOKALEN 
in OC De Croone 
in Proven, 
HET BUURTSALON 
in Roesbrugge – 
werden intussen verwezenlijkt.

De Blikvanger is natuurlijk het nieuwe 
OC De Bollaard in Watou. We zijn 
niet alleen trots op het feit dat het er 
eindelijk staat, vooral het uitgebreide 
inspraakproces dat eraan voorafging 
bezorgt ons een groot gevoel van 
voldoening.

HET ♥ 
OP DE TONG

een babbel met 
de burgemeester

WAAROM KOPEN ALS 
JE KAN LENEN? 
Deeleconomie op stadsniveau

Er komt heel wat kijken bij het 
organiseren van een feest, een 
voorstelling, een lezing of een 
andere (cultuur)activiteit. 
En je hebt behoorlijk wat mate-
riaal nodig. Dan scheelt het een 
serieuze slok op de borrel als je 
niet alles hoeft aan te kopen of 
te huren. 

MET DE STAD INVESTEREN WE 
PERMANENT IN 
(HET VOLLEDIG GRATIS MAKEN 
VAN) DE UITLEENDIENST: 
MET NIEUWE STOELEN, TAFELS 
EN ZELFS EEN UITLEENBESTEL-
WAGEN VOOR VERENIGINGEN.

INFO/CONTACT

                       UIT IN POP

              UiTPAS
De uitpas is voor iedereen beschikbaar. En GRATIS voor mensen met een 
beperkt inkomen. Zo hebben zij ook makkelijk toegang tot vrijetijdsactiviteiten.

“POPERINGE 
STAAT BOL 
VAN 
CULTUUR”

HET LEZEN ZOALS HET IS: 
DE LETTERBEEK

De voorbije jaren werd ook een 
nieuw hoofdstuk geschreven 

voor onze bibliotheek. Centraal 
hierbij stond het verhogen 

van het gebruiksgemak voor 
de lezers en gebruikers van 

de bib. Dankzij de intelligente 
inleverbus, kan je ook buiten 

de openingsuren van de 
bibliotheek al jouw materialen 

inleveren. De inleverbus 
registreert meteen alles en 

haalt de materialen van jouw 
pasje. 

 Veurnestraat 71  Veurnestraat 22 

 Winnezelestraat 18 
 cultuur@poperinge.be 

JEROEN.VERDONCK
VOORZITTER JONG CD&V  

EN OCMW-RAADSLID

jeroen.verdonck@gmail.com

 

LOES VANDROMME
SCHEPEN

loes.vandromme@poperinge.be

 

GINA WEEMEEUW

ginaweemeeuw@hotmail.com

 

JOZEF DELALLEAU
VOORZITTER CD&V POPERINGE

joseph.delalleau@telenet.be

 



POOTJE BADEN
Niets leuker dan je – letterlijk – als een 
vis in het water te voelen, toch? 
Na de opening van het zwemparadijs 
De Kouter in juli 2016, kan iedereen 
hier zijn hartje ophalen: zowel de 
recreatieve zwemmers & gezinnen als 
de echte sportievelingen. 

Genoeg baantjes getrokken? Kom dan 
een balletje gooien of rollen op de 
bowlingbaan. Want in juli 2018 opent 
ook de bowling zijn deuren net naast 
het zwembad. Napraten en je dorst 
lessen kan je in de cafetaria.

RAKE KLAPPEN
Gevechtssporthal
Wie vrijwillig in de klappen wil delen, 
kan zich voortaan uitleven in de nieuwe 
gevechtssporthal. Met een tatami 
voor jiujitsu en judo, een sportparket 
voor karate en een permanente 
boksring is alles hier aanwezig om 
je zelfverdedigingstechnieken bij 
te schaven of eens al je opgekropte 
energie uit je lijf te sporten.

IN HET GEHEUGEN

GEGRIFT
De voorbije jaren werden ook geken-
merkt door de ‘14-18’-herdenkingen. 
Toeristen uit binnen- en buitenland 
vonden massaal de weg naar Poperinge 
en maakten zo niet alleen kennis met 
de sporen, monumenten en sites van 
WOI, ze konden ook proeven van al het 
lekkers wat onze regio te bieden heeft. 
EN LEVEN ZOALS GOD NAAST 
FRANKRIJK! 

EVERYWHERE WE GO-O… 

PEOPLE WANT TO KNO-OW…

WHERE WE COME FROM? 

Van Poperinge natuurlijk! 

Zowel de Chiro van Abele als 
speelpleinwerking De Piepauw 

in Poperinge konden rekenen op 
nieuwe infrastructuur. 

Wilde haren
Met het stadsbestuur zetten we ook alles op alles om van 
Poperinge een jeugd- en kindvriendelijke stad te maken. 

 In 2016 behaalden we trouwens het 
 label van Kindvriendelijke Stad. 
 Het aanbod voor al wie nog zijn wilde haren  
 heeft, is dan ook geen klein bier ;-)

Het aantal gebruikers dat 
jaarlijks een beroep doet op het 

aantrekkelijke en uitgebreide 
vakantieaanbod (jeugd/sport) 

voor kleuters & jongeren.

400

In 2017 lanceerden we de 

TAXICHEQUES. 
Hiermee kunnen jongeren tussen 16-25 
jaar op een veilige manier uit te gaan. 

Intussen zijn er al bijna 

100
In de 

ZOMERVAKANTIE 
2018 zijn er 

51
meerdaagse kampen en 

90
halve of volledige 
dagactiviteiten.

gebruikers!

“EEN 
GEZONDE 
GEEST 
IN EEN 
GEZOND 
LICHAAM”

 Alle info bij de jeugddienst 
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 zwembaddekouter.be 

 popsjot.be 

 popsjot.be   

       Nieuwe speelpleinwerkingen. 
   Eleba! Dat is Fantastiek!
Kinderen ruimte geven om te spelen en te groeien. Zodat ze zich goed voelen in hun vel. Dat doen we door de speel-
pleininfrastructuur te vernieuwen en (nieuwe) speelpleinwerkingen maximaal te ondersteunen. Zo zag tijdens de 
voorbije legislatuur speelpleinwerking Eleba het licht in Abele – onder impuls van de jeugddienst en van zeven 
enthousiaste mama’s. De speelpleinwerking Fantastiek ging van start op de Kouter-site en richt zich specifiek tot 
kinderen met een beperking. 

Blikvangers: 
TALENT VAN EIGEN BODEM
Het is onbegonnen werk om alle tentoonstellingen en cultuurmanifestaties op te sommen die 
Poperinge opnieuw op de kaart zetten. Maar als het over talent van eigen bodem gaat, zetten we ze 
graag even in de spotlights. 

Creatieve duizendpoot en 
rasechte Poperingenaar 

Lucien  
De Gheus 
zou in 2017 90 jaar geworden 
zijn. Een unieke gelegenheid 
om zijn oeuvre in de kijker te 
zetten. Een deel van zijn werk 
dat te bezichtigen was in het 
museumhuis, beheerd door 
de stichting Lucien de Gheus 
– Druant, verhuisde tijdelijk 
naar de Gotische zaal van het 
stadhuis. 

De permanente wandeling 
die gekoppeld was aan de 
expo laat je ook nu nog toe 
om de vele kunstwerken van 
de Gheus in het straatbeeld te 
bewonderen.

Tentoonstelling, nog tot 2 september in de Gotische zaal van het Stadhuis

‘Alex Vanhee, 
Grote en kleine helden’ 

Daarin staat het werk van muziekfotograaf Alex Vanhee centraal.  
Met foto’s van ‘grote’ internationale en nationale helden (David Bowie, 
Iggy Pop, Toots Thielemans…) én van ‘kleine’ helden zoals de buurman-
duivenmelker, de playbackartiest, de slowdanser, Poperingse kunstenaars 
van toen en nu, de toeschouwer van een concert.

EWOUD NOTEBAERT

ewoudnotebaert@hotmail.com

 

MYRIAM MAES
VOORZITTER GEMEENTERAAD

myriam.maes@poperinge.be

 

GREETJE CHAERLE

chaerle.greetje@gmail.com

 

MARIAN GOEMAN

marian.goeman@gmail.com

 

BEN DESMYTER
SCHEPEN

ben.desmyter@poperinge.be

 

KAREL VANDENBROUCKE

vdbkrl@gmail.com

 

RUBE PLANCKE

rube.plancke@student.vives.be

 

OP WIELTJES
Skatepark
Het oude skatepark had zijn beste tijd duidelijk gehad en was dringend toe aan 
vernieuwing. Die ging gepaard met een uitbreiding van  

494 naar 600 m2.  

Om zeker te zijn dat het park beantwoordde aan de verwachtingen van  
de hedendaagse skaters, werd het deskundige advies van geboren Poperingenaars 
en internationale skatehelden ingewonnen. 

 Ouderdomseweg 3-13   



De aders van onze stad
De wegen en straten die de stad en gemeenten doorkruisen, zijn als de aders die het hart doen klop-
pen. En een hart kan maar zijn werk doen, als de aders voor een vlotte circulatie zorgen. Tijdens deze 
legislatuur werd meer dan 70 km aan wegen en voetpaden gerenoveerd of heraangelegd. Hierbij werd 
bijzondere aandacht besteed aan structureel onderhoud, extra uitwijkstroken en verkeersveiligheid.

Mobiliteit en verkeersveiligheid waren trouwens ook de belangrijkste  
punten bij de volgende realisaties:

nieuwe gescheiden fietspaden 
naar Watou en Woesten

renovatie van belangrijke 
centrumstraten, verbindingswegen 

en schoolomgevingen
de doortrekking van de ring tussen de 
Veurnestraat en de Krombeekseweg

de invoering van de zone 30 
in de stadskern en enkele kernen 

(Bellewijk, Watou), in combinatie met 
andere snelheidsremmende maatre-
gelen bv. variabele snelheidsborden, 

infrastructuurwerken… 

KIJK, IK GROEI!
Een stad is als een levend wezen, dat zichzelf constant vernieuwt en groeit. 
Vers bloed zorgt voor frisse ideeën en nieuwe impulsen. Dat betekent dat we die 
jonge gezinnen en nieuwkomers ook een (t)huis moeten bieden. Door de aanleg 
van nieuwe verkavelingen in het centrum en de deelgemeenten, konden we bijna 

400 
nieuwe woningen mogelijk maken!

Vragen over wonen? 

Van plan te verbouwen of te bouwen en je wilt weten of je recht 
hebt op bepaalde premies? 

Kom langs in de Habito woonwinkel in de Veurnestraat 22 
habitowoonwinkel.be

30

EEN ♥ VOOR
DIEREN
Gloednieuw dierenasiel POEZEWOEF
Huisje, tuintje, beestje… het klinkt 
mooi maar al te vaak eindigt het voor 
het beestje minder goed. We zijn dan 
ook zeer blij dat we na velen jaren 
– en in samenwerking met Vleteren, 
Heuvelland en Mesen – eindelijk een 
gloednieuw dierenasiel kunnen openen 
in juli van dit jaar. Want ook huisdieren 
liggen ons nauw aan het hart.

wegen of fietspaden die deze 
legislatuur gerenoveerd of 

heraangelegd werden

RESPECT VOOR LAATSTE 
RUSTPLAATS

De begraafplaatsen in Watou 
werd opgefrist en vergroend.  

Ter Ruste langs de 
Elverdingseweg wordt heel 

mooi heraangelegd. 
Reningelst staat in september 

op de planning.

Zo zorgen we ervoor dat al 
wie iemand verloren heeft, 
de nagedachtenis aan hun 

dierbaren in ere kan houden in 
een mooie en serene omgeving. 

Netheid is een belangrijke factor voor 
de leefbaarheid in een stad. Met het 
stadsbestuur investeerden we in een 
grote veegmachine om onze straten en 
pleinen proper te houden. 

DA’S  
PROPER!
De voorbije jaren besteedden we ook 
extra aandacht aan de strijd tegen 
zwerfvuil. Aan de hand van mobiele 
camera’s ontraden of betrappen we 
(potentiële) sluikstorters. We blijven 
onze bewoners én bezoekers sensibili-
seren voor een nette stad.

Als we kunnen rekenen op de 
verantwoordelijkheid en burgerzin 
van iedereen, dan ligt Poperinge er 
altijd kraaknet bij!

70 
kilometer

Werk  
MAKEN VAN  

WERK
Bedrijven zijn als het  

kloppend hart van een stad. 
Bedrijventerrein Sappenleen werd met 

23
HECTARE

uitgebreid en de extra ruimte werd 
binnen het jaar verkocht of besproken.

Meteen goed van meer dan 

200
EXTRA JOBS

in Poperinge.
Ook de bedrijfszone Poort tot 

Poperinge werd verder ontwikkeld.

 Ouderdomseweg 

“OPGEVEEGD STAAT 
NETJES”

Reningelst  
krijgt 

FACELIFT
Na Proven krijgt nu ook  

Reningelst een volledige facelift. 
Samen met de vernieuwing van 
de dorpskern zelf, worden ook 

wegen- en rioleringswerken  
uitgevoerd en worden er maat-

regelen genomen om waterover-
last te vermijden. De werken 
zijn ondertussen dit voorjaar 

gestart.
HEELHUIDS 

door het 

verkeer
Verkeersveiligheid is en blijft een 
hoofdbekommernis voor de stad.  
Die moet bovendien gepaard gaan met 
een optimale toegankelijkheid voor de 
verschillende weggebruikers.  
Zo werden de verkeersdrempels 
aangepast en starten we een inspraak-
proces door een focusgroep samen te 
stellen. Door ideeën en inzichten uit 
te wisselen én te luisteren naar de be-
kommernissen van alle betrokkenen, 
komen we tot oplossingen die breed 
gedragen worden.

Ademruimte 
De voorbije jaren deden we ook heel wat inspanningen om iedereen extra (financiële) ademruimte te geven. 
De daling van de gemeentelijke belastingen in de opcentiemen komt iedereen ten goede, maar de hele 
bevolking plukt ook de vruchten van de forse interne besparing die we doorvoerden. Die liet ons toe extra 
investeringen te doen met het oog op een verdere optimalisering van onze dienstverlening.  

Met de bouw van het nieuwe Stadsdepot langs de Ouderdomseweg, krijgt de technische dienst letterlijk meer 
ruimte om zijn dienstverlening naar de burgers verder te verbeteren. Door een efficiënter gebruik van de 
ruimte, werken we bovendien kostenbesparend. Door onze infrastructuur op punt te zetten, kunnen we ook 
onze dienstverlening nog beter maken. 

Het nieuwe depot langs 
de Ouderdomseweg geeft 
DE TECHNISCHE DIENST 

letterlijk meer ruimte 

en met de aankoop van 
DE VROONHOFSITE 

kunnen we strategische 
ontwikkelingsmogelijkheden 

uitbouwen in het hart 
van de stad.

Bij dit alles blijven we resoluut 
inzetten op participatie 

en directe betrokkenheid 
van de burgers, o.a. via 
bewonersvergaderingen 
bij infrastructuurwerken 

of algemeen via de 
inspraakvergaderingen in 

centrum en deelgemeenten.

CHANTAL VANELSTLANDE

chantal@depoorterbvba.be

 

PIETER MARCHAND
SCHEPEN

pieter.marchand@poperinge.be

 

CHANTAL VANZIELEGHEM
GEMEENTERAADSLID

chantal.vanzieleghem@poperinge.be

 

STEFAAN DERYCKE
GEMEENTERAADSLID

stefaan.derycke@poperinge.be

 

JOHAN PIL

johan.pil@skynet.be

 

KRIS NOTEBAERT
SCHEPEN

kris.notebaert@poperinge.be

 

KATRIEN VLAEMYNCK

martial.blouwe@telenet.be

 

REGINE DEBYSER
OCMW-RAADSLID

regine.debyser@telenet.be

 


