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INLEIDING

De cijfers liegen er niet om.

In heel Vlaanderen veroudert de bevolking, maar die veroudering tekent zich toch nog iets scherper af in 
de landelijke regio’s en dat geldt des te meer voor de regio gelegen aan de Franse grens. Hiermee gaat 
ook een sterke toename gepaard van het aantal éénpersoonsgezinnen, de zogenaamde gezinsverdunning.

Op zich is het uiteraard een zegen dat onze bevolking gemiddeld gezien een hogere leeftijd kan bereiken. 
Wie wenst hiervoor niet te tekenen? Maar het blijft uiteraard van groot belang dat we ook een voldoende 
jonge en actieve bevolking kunnen hebben, die haar schouders kan zetten onder onze samenleving.

Naast de tendensen van een ouder wordende bevolking en een toenemend aantal alleenstaanden, zien we 
een derde evolutie zich aftekenen.

Steeds meer mensen kiezen er voor om in een meer stedelijke omgeving te gaan wonen. Dit houdt 
rechtstreeks verband met het aanbod aan diensten (winkels, horeca, …) in hun dorp maar uiteraard ook 
met mobiliteit.

Poperinge ontsnapt evenmin aan die tendens. De stadskern is de voorbije 25 tot 30 jaar behoorlijk 
aangegroeid, terwijl de inwonersaantallen in de dorpen veeleer krimpen. De impact van corona op onze 
bevolkingscijfers in het algemeen is daarnaast ook niet te onderschatten.

Aangestuurd door een steeds strenger wordend Vlaams ruimtelijk beleid zijn er pas de voorbije jaren 
in	 enkele	 dorpen	 woonprojecten	 op	 de	 markt	 gekomen.	 Onverminderd	 specifieke	 projectgebonden	
omstandigheden zoals prijszetting of promotie stellen we vast dat deze projecten heel traag tot zelfs 
helemaal niet aanslaan.  

Wonen in een dorp biedt nochtans heel wat voordelen. Niet voor niets halen we vaak de slogan aan dat je 
er kunt leven ‘als God naast Frankrijk’!

Zonder de problematiek te willen overroepen, vindt het stadsbestuur wel dat de tijd rijp is om aan de hand 
van een volwaardig ‘dorpenplan’ te proberen ‘een renaissance van de dorpen’ op gang te brengen.

Hoewel de stad Poperinge niet de pretentie heeft noch de ambitie durft koesteren om grotere 
maatschappelijke evoluties om te keren, willen we ook niet lijdzaam toezien. Onze dorpen zijn te waardevol 
en bieden te veel troeven om ze te grabbel te gooien aan de grillen van de tijd.

Tijd voor een allereerste dorpenplan dus! 
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1.     ANALYSE
a. Analyse van de bevolkingscijfers van en in de Poperingse deelgemeenten

Met het oog op een logische gedachtegang starten we de analyse met een globaal cijfermatig overzicht 
van de bevolkingscijfers voor de ganse stad.
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Als we de natuurlijke bevolkingsgroei onder de loep nemen, merken we sinds 1/1/2013 een negatief 
saldo op. Sinds 2013 sterven er meer mensen dan er geboorten zijn in Poperinge. Als we deze factor 
over meer jaren vergelijken, dan zien we een eerder golvende beweging. In 2011 was er bijvoorbeeld 
een opvallende stijging in het geboortecijfer en een daling van het aantal overlijdens, waardoor we op 
1/1/2012 een geboorteoverschot konden vaststellen. 

In tegenstelling tot de voorgaande jaren met kleinere en eerder wisselende verschillen tekende zich in 
2015 plots een ander fenomeen af en dit overigens vrij drastisch maar ook éénmalig, wat het moeilijk 
verklaarbaar maakt. In 2015 verhuisden er namelijk in totaal 716 personen vanuit Poperinge naar 
een andere woonplaats. Slechts 539 maakten de omgekeerde beweging. Hierdoor werd op 1/1/2016 
een negatief migratiesaldo geregistreerd. Dit negatief migratiesaldo had een sterke daling in de 
bevolkingscijfers tot gevolg. Het is de combinatie van deze eerder éénmalige daling in het migratiesaldo 
in 2015 en het eerder structurele natuurlijk tekort van de voorbije jaren dat bepaalde instanties doet 
zeggen dat we ons in een krimp bevinden.

Deze krimp is globaal gezien eerder beperkt en niet te vergelijken met wat men ‘krimp’ noemt in 
landen zoals Frankrijk, Duitsland en Nederland bijvoorbeeld.
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Binnen de contouren van dit beleidsplan spitsen we ons uiteraard in de eerste plaats toe op de dorpen.

Vergelijking Groot-Poperinge, Poperinge centrum en de deelgemeenten



6
Dorpenplan Poperinge

7 

Verschil in bevolkingscijfers tussen 01/01/2016 en 01/01/2020

Aantal 65 plussers per wijk.  (bron provincies.incijfers.be)
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Aantal 80 plussers per wijk (bron provincie.incijfers.be)

We bekijken ook het aantal huishoudens of gezinnen in het centrum van de stad en in de dorpen.

1  Bron: Tom Bourgeois-Bevolkingsregister stad Poperinge

Aantal gezinnen in Poperinge en deelgemeenten 2000 – 20111
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Aantal gezinnen in Poperinge en deelgemeenten 2011-2017-2018-2019-20202 

2  Bron: Tom Bourgeois – Bevolkingsregister stad Poperinge

We merken een stijging behalve in Roesbrugge-Haringe en Watou. Daar zien we telkens een daling van 
5 wat resulteert in een percentage van 1,12% in Roesbrugge-Haringe en 0,96% in Watou. De grootste 
groei bevindt zich terug in Poperinge met 12,73% en de tweede grootste in Reningelst met 11,79%.
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Ook in de laatste jaren merken we praktisch overal een stijging van het aantal gezinnen. De twee grootste 
stijgingen bevinden zich in Poperinge en Watou. Enkel in Proven is er een lichte daling. De cijfers van 
St. Jan-Ter-Biezen en Abele worden niet apart vermeld in de tabellen omdat deze opgenomen worden 
onder Watou en/of Poperinge.

Gezinnen worden kleiner. In Poperinge zijn de gezinnen gemiddeld gezien nog groter dan in het 
arrondissement of de provincie. Niettemin valt uit de evolutie op dat Poperinge een inhaalbeweging 
maakt.

Aantal alleenwonenden en deelgemeenten 2000-2011-2018-2019-20204

Een nadere blik op deze cijfers toont ons dat het centrum van Poperinge doorheen de voorbije 15 
jaar is aangegroeid met 5,20% en gestegen is tot boven de 13.600 inwoners. Alle deelgemeenten met 
uitzondering van Reningelst tonen een sterke daling vaak boven de 10%.

Dat valt in ruimte mate te verklaren door verhuisbewegingen van jonge gezinnen en oudere 
alleenstaanden of koppels, die kiezen om in een meer stedelijke omgeving te komen wonen.

M.a.w. de veroudering van de bevolking en de gezinsverdunningen laten zich hier het scherpst voelen. 
Er komen m.a.w. vrij veel woningen op de markt, waardoor er minder behoefte is tot het aansnijden van 
bouwgronden. Die tendensen worden hierna nog verder uitgewerkt.

Dat Reningelst een uitzondering vormt heeft dan weer te maken met enerzijds de ligging van het dorp 
op behoorlijk dichte afstand van de grote verbindingsas N38 Ieper – Poperinge maar anderzijds ook met 
de bouwpolitiek die er gevoerd kon worden. Dit was vooral een gevolg van ruimtelijke beleidskeuzes  in 
de jaren zeventig vlak voor of vlak na de fusies van gemeenten bij de opmaak van het gewestplan en het 
hanteren van de zogenaamde ‘rode potlood’.

3  en 4  Bron: Tom Bourgeois – Bevolkingsregister stad Poperinge
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Sindsdien is het ruimtelijk beleid alleen maar verstrengd.

We haalden hierboven al de veroudering van de bevolking en de gezinsverdunning aan. De 
gezinsverdunning is niet alleen een gevolg van de veroudering van de bevolking maar houdt er uiteraard 
mee verband. Koppels worden tezamen ouder, de kinderen verlaten de ouderlijke woning en het koppel 
woont er nog een tijdlang samen tot één van beiden komt te overlijden of zorgafhankelijk wordt. De 
langstlevende blijft er in de mate van het mogelijke nog wonen in een woning die evenwel veel te groot 
geworden is voor één persoon.

De gezinsverdunning houdt uiteraard ook verband met andere maatschappelijke fenomenen. Veel 
mensen gaan eerst alleen wonen vooraleer ze aan een relatie beginnen of blijven zelfs alleenstaand. 
Bovendien is er eveneens het fenomeen van echtscheidingen en relatiebreuken, die ook hun invloed 
hebben op de huisvesting van de bevolking.
Dit zorgt voor een stijgend aantal gezinnen met alleenstaanden en bijgevolg een druk op de woningmarkt 
en een verschuiving van woningen naar appartementen (mede beïnvloed door het hierboven al 
aangehaalde verstrengde ruimtelijk beleid).

De cijfers tonen de geschetste maatschappelijke tendensen heel duidelijk aan.

We maken nog even de vergelijking met de drie andere steden in de Westhoek. Eerst zien we de tabel 
met betrekking tot de samenstelling van de gezinnen en de tweede tabel toont de afhankelijkheidsratio, 
namelijk de verhouding tussen de (economisch) actieve en de niet actieve bevolking.      

Evolutie in de samenstelling van de gezinnen: vergelijking Poperinge - niveau westhoek (Ieper, Veurne 
en Diksmuide)
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Afhankelijkheidsratio: vergelijking Poperinge - niveau westhoek (Ieper, Veurne en Diksmuide)

Wat de gezinsverdunning betreft, gaat Poperinge mee in de evolutie met de andere steden in de 
Westhoek, zij het iets gematigder en minder uitgesproken.

Maar wat de afhankelijkheidsratio betreft, tonen deze cijfers duidelijk aan dat Poperinge een scherpere 
‘verouderingsproblematiek’ heeft dan de andere steden in de Westhoek. De afhankelijkheidsratio is in 
Poperinge beduidend hoger dan in Ieper en Diksmuide. Enkel Veurne zoekt aansluiting met Poperinge.

 

 1 januari 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Poperinge Aantal 20-64 jarigen 
1107

8 
1107

4 
1115

4 
1123

2 
1131

7 
1134

0 
1134

9 
1137

2 
1135

0 
1128

4 
1120

8 
1119

9 
1108

2 
1100

1 
1098

3 
1095

4 

  
Aantal 0-19 jarigen & 
65+  8383 8438 8469 8475 8520 8595 8611 8611 8639 8632 8685 8745 8673 8734 8735 8748 

  Ratio 75,67 76,20 75,93 75,45 75,28 75,79 75,87 75,72 76,11 76,50 77,49 78,09 78,26 79,39 79,53 79,86 

Diksmuide Aantal 20-64 jarigen 8941 8935 9001 9029 9185 9261 9348 9441 9500 9522 9577 9561 9599 9707 9684 9644 

  
Aantal 0-19 jarigen & 
65+  6617 6701 6732 6735 6813 6886 6927 6924 6932 6998 6965 6954 6952 7012 7055 7099 

  Ratio 74,01 75,00 74,79 74,59 74,18 74,35 74,10 73,34 72,97 73,49 72,73 72,73 72,42 72,24 72,85 73,61 

Ieper Aantal 20-64 jarigen 
2029

9 
2025

2 
2026

8 
2033

0 
2030

1 
2028

0 
2043

3 
2050

1 
2052

5 
2041

6 
2035

0 
2031

5 
2023

0 
2019

2 
2011

1 
1991

3 

  
Aantal 0-19 jarigen & 
65+  

1472
2 

1469
7 

1462
9 

1458
9 

1451
1 

1454
8 

1452
9 

1460
1 

1456
2 

1456
2 

1458
0 

1465
6 

1472
9 

1482
2 

1485
3 

1493
2 

  Ratio 72,53 72,57 72,18 71,76 71,48 71,74 71,11 71,22 70,95 71,33 71,65 72,14 72,81 73,41 73,86 74,99 

Veurne Aantal 20-64 jarigen 6725 6706 6735 6737 6712 6721 6662 6596 6604 6512 6532 6603 6669 6694 6681 6690 

  
Aantal 0-19 jarigen & 
65+  5148 5150 5108 5095 5036 5021 5004 4948 4912 4851 4864 4895 5005 5033 5109 5213 

  Ratio 76,55 76,80 75,84 75,63 75,03 74,71 75,11 75,02 74,38 74,49 74,46 74,13 75,05 75,19 76,47 77,92 
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Er zijn 2 gezinstypes die het uitgesproken moeilijker hebben, de alleenwonenden en de eenoudergezinnen. 
In Poperinge zijn er 2673 alleenwonenden. Dit betekent dat 31,6% van de private huishoudens uit 1 
persoon bestaat.

Verdeling van het aantal alleenwonenden per wijk in Poperinge: (bron provincies.incijfers.be)
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Kansarmoede en kinderarmoede

Kansarmoede is een toestand waarbij mensen beknot worden in hun kansen om voldoende deel te 
hebben aan maatschappelijk hooggewaardeerde goederen, zoals onderwijs, arbeid, huisvesting. 
Het gaat hierbij niet om een eenmalig feit, maar om een duurzame toestand die zich voordoet op 
verschillende terreinen, zowel materiële als immateriële.

Tijdens hun contacten met gezinnen gaan de verpleegkundigen en gezinsondersteuners van Kind en 
Gezin na of er signalen zijn van kansarmoede op 6 domeinen. Het gaat om het maandinkomen van 
het gezin, de opleiding van de ouders, het stimulatieniveau van de kinderen, de arbeidssituatie van de 
ouders, de huisvesting en de gezondheid. Wanneer een gezin zwak scoort op 3 of meer criteria, spreken 
we over kinderen die in kansarmoede leven.

Voor Poperinge f luctueert de kinderarmoede index. Onderstaande tabel geeft de index weer op niveau 
van de deelgemeenten (indien voldoende groot om te tonen).

De dimensie om buurten met een verhoogde kans op kwetsbare jongeren te detecteren werd gevormd 
door volgende 6 indicatoren: 
• leerlingen met schoolse vertraging in het lager onderwijs; 
• leerlingen met schoolse vertraging in het secundair onderwijs;
• leerlingen uit het buitengewoon onderwijs;
• kansarme geboorten;
• wooninstabiliteit;
• eenoudergezinnen.

In Proven is er een drempeloverschrijding als men enkel de jongeren meerekent in de berekening. 
Uit onderzoeken blijkt dat de schoolse vertraging bij leerlingen nog vergroot is door de sluiting van de 
scholen en het afstandsonderwijs omwille van de coronapandemie. 
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b.  Elke woonkern kreeg een eigen identiteit

Een korte terugblik: hoe kreeg elke woonkern een baseline, logo en een ‘eigenzinnig’ ontmoetingspunt?

We schrijven 2010… De stad schrijft een opdracht uit voor een studiebureau om de unieke identiteit van 
elke woonkern te vatten in een logo met baseline: “De stad Poperinge is een stad van ca. 20.000 inwoners 
in de Westhoek, die grenst aan Frankrijk. De stad zelf draagt titels als ‘Hoofdstad van het hoppeland’, 
‘Hoofdstad van het goede leven’ en ‘Kei van een stad’. Deze titels slaan op het hele grondgebied van 
Poperinge en beschouwen de stad als één geheel. De stad Poperinge bevat naast de stadskern (ca. 
14.000 inwoners) nog 9 woonkernen. Het gaat om de vijf deelgemeenten Reningelst, Watou, Roesbrugge-
Haringe, Krombeke en Proven, aangevuld met de kernen Haringe, Abele (bij Watou) en de gehuchten 
’t Vogeltje en St.-Jan-ter-Biezen (allemaal gelegen op het grondgebied van Poperinge zelf). Een aantal 
van	die	woonkernen	hebben	in	de	perceptie	een	eigen	identiteit.	Zo	is	Reningelst	het	fietsdorp,	Watou	
het kunstdorp, Haringe het blauwersdorp… Deze perceptie is echter slechts gebaseerd op een jaarlijks 
evenement of een historisch gebeuren of een tijdelijk initiatief of… Het stadsbestuur van Poperinge wil 
in een eerste fase een belevingsonderzoek laten uitvoeren naar de unieke identiteit van elk van die 9 
woonkernen (excl. de stadskern zelf). Een unieke identiteit per woonkern, maar waarbij ook de relaties 
tussen de woonkernen onderling én de relaties met de stadskern een interactie kunnen spelen. Dit 
belevingsonderzoek gebeurt aan de hand van historisch onderzoek, studie van bestaande documenten en 
onderzoeksrapporten maar vooral door consultering en hearings van bewonersplatforms, adviesraden, 
lokale verenigingen, buurtcomités enz. zodat de voorgestelde unieke identiteit ook gedragen wordt 
door de lokale bevolking. Bedoeling is in een tweede fase dit belevingsonderzoek aan te grijpen 
om die unieke identiteit in het straatbeeld van elke woonkern op de een of andere manier artistiek, 
architectonisch, met groen enz. te visualiseren. Waardoor die identiteit niet louter bepaald wordt door 
een eenmalige gebeurtenis maar permanent zichtbaar is in het straatbeeld van die woonkern, en op 
die manier ook aanzet tot een versterking van die identiteit en ev. nieuwe evenementen/initiatieven die  
daaruit kunnen voortvloeien”. 
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Deze oefening resulteerde in 2011 in de ontwikkeling van 9 logo’s met telkens een aparte baseline. 
Vanaf 2011 gebruikten alle bewonersplatforms en veel verenigingen uit de dorpen deze nieuwste tools.

In de loop van 2014 realiseerde de stad ook de tweede (en voorlopig laatste) fase via 9 ‘eigenzinnige’ 
constructies in 9 woonkernen. Deze artistieke kernpunten zijn resultaten van ontwerpend onderzoek, 
informatie- en werksessies met de plaatselijke bewonersplatformen en het Architectenbureau Jan 
Maenhout.  Het ontwerp van de punten is gestuurd door eenvoudige principes en mikt op verwondering 
en betrokkenheid van de toeschouwers-gebruikers.  Alle punten zijn ontworpen volgens hetzelfde 
schema: er is een mast zoals een hoppepaal, een ring als omkadering van lucht en wolken. De 
opgespannen kabels maken dat de bovenbouw van de punten later verplaatsbaar blijft. Op vijf plaatsen 
is dit schema relatief eenvormig gehouden, op vier andere plaatsen is het ontwerp geëvolueerd tot 
afgeleide of vereenvoudigde vorm. Bij elke project is onder de horizontale cirkel een zitelement 
geplaatst. Op die manier wordt het centrumpunt een pleisterplaats die tegelijk ook informatie over 
de eigenheid van het dorp fysiek of virtueel zichtbaar maakt. Dit project geeft uitdrukking aan eenheid 
in verscheidenheid, unieke kenmerken passen wonderwel in het grote geheel en kunnen hopelijk 
verwondering en een glimlach opwekken. 

63Belevingsonderzoek naar de unieke identiteit van 9 Poperingse woonkernen -  Stad Poperinge - door Architectenbureau Jan Maenhout © 

vrolijk

kei van een stad

dorp in versnelling

dorp met kracht

Sint-Jan-ter-Biezen
kathedraal van een landschap

dorp in harmonie

l’a belle

dorp van hoge gisting

proactief dorp

Roe  brugge
ijzersterk dorp
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c. Ruimtelijke evolutie in de dorpen

In de cijfermatige analyse hierboven kwam duidelijk naar voor dat Reningelst als enige deelgemeente 
over een iets langere periode beschouwd groeicijfers liet optekenen.

Dit heeft onmiskenbaar te maken met enkele woonprojecten die als gevolg van keuzes in het verleden 
in de jaren negentig van de vorige eeuw en aan het begin van deze eeuw ontwikkeld konden worden, 
namelijk de verkavelingen Preekhere en Disbos.

Deze projecten kwamen op een moment dat er vrij veel vraag was naar bouwgronden en de 
buurgemeenten weinig beschikbaar aanbod hadden. De bevolkingsaangroei in centrum Poperinge 
vanaf halverwege de jaren negentig tot 2012 is hierdoor eveneens te verklaren.

Sindsdien zijn de tendensen veranderd. Er is beduidend meer aanbod gekomen in de buurgemeenten 
en bovendien is de interesse om zelf een woning te bouwen sterk afgenomen door de toenemende 
complexiteit en de groter wordende bouwlasten (veiligheidscoördinatie, EPC en EPB, …).

De structuurplanning sinds 1997 speelt in dit ganse verhaal een doorslaggevende rol.

In 2004 kreeg Poperinge goedkeuring voor haar eerste Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. 
Op het vlak van wonen en werken waren en zijn de steden en gemeenten afhankelijk van quota, die 
verdeeld en toegekend worden door de Vlaamse en provinciale overheid. Die quota kunnen bovendien 
niet vrij ingezet worden. Het stadsbestuur is verplicht om 80% van de hem toegekende quota aan 
woonentiteiten te ontwikkelen in het kleinstedelijke gebied centrum Poperinge. Slechts 20% kwam en 
komt de deelgemeenten toe en dan nog niet alle deelgemeenten, namelijk enkel in de dorpen die ook 
een woonfunctie toebedeeld kregen.

Zo kende de stad Poperinge woonentiteiten toe aan Proven, Krombeke en Watou. Tijdens de besprekingen 
spraken de toezichthoudende Vlaamse en provinciale ambtenaren zich uit tegen de toekenning van 
woonentiteiten aan Roesbrugge omwille van de zichtbare leegstandsproblematiek. Reningelst werd 
hierboven al meer in detail toegelicht en zat om die redenen niet in die verdelingsronde.

Bij de herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan in 2019 kon het stadsbestuur opnieuw 
quota verdelen. Nu kwamen Roesbrugge en Reningelst wel aan de beurt naast Proven en Watou.

Deze structuurplannen zorgen ervoor dat het stadsbestuur voor elk dorp een ruimtelijk uitvoeringsplan 
heeft opgemaakt of binnenkort zal opmaken. Proven is omwille van economische redenen 
(bedrijventerrein) al aan een tweede (herzien) ruimtelijk uitvoeringsplan toe. Proven werd in die 
Vlaamse structuurplanning immers geselecteerd als hoofddorp en kreeg dus ook een economische 
taak toebedeeld.

Dit geeft aldus volgende plannen als gevolg:

Voor Reningelst wordt de opmaak van een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan voorzien, waarmee onder 
meer het gedateerde BPA Kriekstraat vervangen kan worden. 

De vaststelling dringt zich op dat de meest recente verkavelingen in Proven, Krombeke evenals in 
Watou moeilijk verkopen. Ongetwijfeld heeft dit deels met prijszetting te maken en wordt dit mee 
beïnvloed door de hedendaagse tendensen waarbij mensen een kant en klare woning verkiezen boven 
een zelf te bouwen woning.

Of zou het aan de promotie liggen, zoals wel eens wordt gesteld? Of aan het overaanbod op de markt 
wat wel eens nauwer bij de werkelijkheid lijkt aan te sluiten?

De gronden liggen er evenwel en het roept dan ook op tot verdere actie.  
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d. Mobiliteit

Openbaar vervoer

Mobiliteit vormt al lang één van de zwakkere punten van het Vlaamse platteland. Er is relatief weinig 
bewoning en de afstanden zijn naar Vlaamse normen behoorlijk groot. Onder druk van de opeenvolgende 
besparingen was het aanbod aan openbaar vervoer dan ook eerder krimpend. Zo voerde de Vlaamse 
overheid in de Westhoek nooit haar eigen decreet Basismobiliteit volledig uit.

De volgende busverbindingen bedienen op dit ogenblik de Poperingse deelgemeenten:
• 24 Diksmuide - Vleteren - Poperinge: bediening van Krombeke:
 5 doorkomsten op weekdagen;
 geen doorkomsten in het weekend.
• 51 Ieper - Poperinge - Veurne: bediening van Haringe, Proven, Roesbrugge en Watou:
 7 doorkomsten op weekdagen;
 geen doorkomsten in het weekend.
• 60 Ieper - Poperinge: bediening van Abele:
 16 doorkomsten per dag op weekdagen;
 4 doorkomsten op zaterdag;
 6 doorkomsten op zondag.
• 61 Poperinge - Heuvelland: bediening van Reningelst;
 6 doorkomsten op weekdagen;
 geen doorkomsten in het weekend.

De aantallen van de vermelde doorkomsten zijn steeds de beide rijrichtingen samengeteld.

Uiteraard zijn er ook nog de belbussen, die in de Westhoek en ook in Poperinge een behoorlijk succes 
gekend hebben, alhoewel het voor De Lijn een dure service blijkt te zijn. De belbus voorziet vooral in 
een aanbod op de momenten dat er anders weinig tot geen openbaar vervoer is. Deze dienstverlening 
zal wellicht verdwijnen.

Bushalte Marktplein  Watou
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Het lijkt er op alsof het mobiliteitsvraagstuk op het platteland zich in een vicieuze cirkel bevindt. Zonder 
auto kun je op het platteland moeilijk leven maar is ook het gebruik van het openbaar vervoer beperkt. 
Hoe minder openbaar vervoer hoe meer de auto op het voorplan treedt en omgekeerd. Door het grote 
aantal auto’s is er nog weinig vraag naar openbaar vervoer. Alhoewel het net de essentie van ‘openbaar’ 
vervoer is dat er voor iedereen een aanbod is.

Fietsen

Wat	 de	 fietsverbin-	
dingen betreft, inves- 
teerde de Provincie 
W e s t - V l a a n d e r e n 
samen met de stad 
Poperinge in een tot 
op heden aanzienlijke 
versterking van het 
netwerk aan functionele 
fietspaden.	 De	
allereerste investering 
in een verbetering van 
de	 fietsmogelijkheden	
betrof echter het 
fietspad	 van	 Poperinge	
naar Proven dat door 
de Vlaamse overheid in 
1999 gerealiseerd werd.

Ondertussen	realiseerden	de	stad	en	de	provincie	moderne	en	comfortabele	fietspaden	naar	Krombeke	
(2006-2007), Watou (2014-2015) en Woesten (2018). Naar Reningelst, West-Vleteren en Elverdinge 
liggen	 er	 	 langs	 de	 gewestwegen	 ook	 fietspaden,	 zij	 het	 van	 oudere	 datum	 en	 niet	 volledig	meer	
beantwoordend aan de hedendaagse normen. Deze laatste zijn in beheer van de Vlaamse overheid, 
Agentschap Wegen en Verkeer.

Op	vandaag	zijn	er	in	Poperinge	geen	fietsverbindingen	met	Westouter	en	met	het	gehucht	de	Ouderdom.	
Het zijn de laatste overblijvende radialen. Maar ook tussen de Poperingse deelgemeenten onderling 
zijn	de	fietsverbindingen	benedenmaats.	Waar	die	aanwezig	zijn,	zijn	die	vaak	van	mindere	kwaliteit	of	
versleten. 

Andere initiatieven

Onder het luik mobiliteit zijn zeker nog een aantal andere initiatieven te vermelden.

Zo omvat de dorpsdienst Nestor ook een vervoers– en boodschappendienst, die draait met vrijwilligers. 
Het pakt niet alleen eenzaamheid op het platteland aan, het zorgt er ook voor dat mensen die minder 
mobiel zijn zich toch kunnen verplaatsen.

Belangrijk is ook het project met taxicheques dat zich in eerste instantie richtte tot de jeugd, die zich op 
die manier veilig kon verplaatsen om uit te gaan. In Poperinge was dit project vrij snel een groot succes.

Fietspad Poperinge-Woesten
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e. Evolutie van de kleinhandel en het private dienstenaanbod

In de meeste Poperingse dorpen staat de kleinhandel toch redelijk onder druk. Industriële 
ondernemingen en KMO’s vallen gemakshalve niet onder deze analyse.

Behoudens een aantal speciaalzaken in Abele (tuin- en andere artikelen), Proven (bloemen en planten 
en toebehoren) en Roesbrugge (elektro en stoffen) en in de meeste deelgemeenten nog een garage 
/ autohandel, zijn onze dorpen wat de dagelijkse goederen betreft echter nog matig tot behoorlijk 
uitgerust.

Hieronder vind je een globaal overzicht zonder helemaal volledig te (kunnen) zijn. Het betreft een 
momentopname, waarin zich tussen het schrijven en bespreken van het plan wijzigingen kunnen 
voordoen.

In Proven zijn er een slagerij en bakkerij en er is een kruidenierszaak evenals een supermarkt. In het dorp 
is ook nog een apotheek aanwezig. Het aantal horecazaken is nog ruim met een restaurant-feestzaal 
en vier cafés. Daarnaast zijn er in het dorp nog een kapsalon, een schoonheidszaak / wijnhandel en 2 
private kinderopvanginitiatieven.

Met	enkele	kinépraktijken	en	een	huisarts	is	ook	die	flank	aan	de	dienstenzijde	nog	ingevuld.	Er	zit	zelfs	
verandering in het verschiet.

Roesbrugge heeft op vandaag nog drie horecazaken, waarvan één met feestzaal, evenals een apotheek, 
dierenarts en huisarts. De kruidenierszaak is over te nemen. Er is ook nog een bankkantoor maar 
helaas zijn de twee slagerijen (pensioen) en de bakkerij uit het dorp verdwenen. Kapsalons, kiné en 2 
private kinderopvanginitiatieven zitten wel nog in het aanbod.

In Haringe zijn er nog drie bestaande horecazaken aanwezig.

In Watou is er nog een supermarkt maar ook een apotheek en twee slagerijen. Het dorp onderscheidt 
zich door zijn drie huisartsen, maar het dorp onderscheidt zich nog meest van allemaal door zijn 
uitgebreide horeca-aanbod van zowel gewone cafés als restaurants, sommige met internationale 
faam. Enkele horecazaken liggen volop in het landelijke gebied. In Watou is er ook nog een apotheek, 
naast een aanbod aan kapsalons, tandarts, dierenarts en 4 private kinderopvanginitiatieven.

Krombeke heeft het als dorp het moeilijkst. Er zijn enkel nog twee kapsalons en één café. Voor het 
overige is er voorlopig nog een huisarts gevestigd evenals een kinépraktijk, thuisverpleging en 2 private 
kinderopvanginitiatieven. Maar echte handelszaken zijn er niet meer.

Abele heeft als dorp nog altijd aan de Belgische zijde een bakkerij, een winkel met suikergoed, een 
kapsalon en een privaat kinderopvanginitiatief en heeft aan Abelestationsplein en in Callicannes nog 
een ruim aanbod aan handels – en horecazaken, zoals chocoladeproducten, tankstations, decoratie, 
frituur, ...
  
Reningelst heeft eveneens nog een bakkerij, kruidenier, slagerij, apotheek, schoonheidszaak, privaat 
kinderopvanginitiatief en kapsalons, maar de banken zijn er verdwenen. Er zijn nog een huisarts en 
kiné aanwezig maar in het oog springt naast de bestaande horeca (twee cafés) ook de nieuwe horeca 
met een restaurant en een nieuwe vorm van horeca met zaaltje en honestybar.

Kortom, de balans is niet negatief maar in vergelijking met vroeger is het aanbod gekrompen en nog 
altijd eerder krimpende dan groeiend. Vooral dat er in een dorp ofwel geen bakkerij ofwel geen slagerij 
meer is, wordt als negatief ervaren.   
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f. Evolutie van het publieke aanbod

Het is niet de bedoeling om met dit plan een ideologische discussie op te zetten over de zin of onzin van  
fusies van gemeenten. De keuzes zijn gemaakt in een ondertussen al wat verder verleden en de huidige 
generaties bestuurders hebben geen of vage herinneringen meer aan de tijd voor de fusies.

Feit is dat bepaalde vormen van publieke dienstverlening eenvoudigweg door hun actuele kostprijs 
niet in elk dorp te realiseren zijn, zoals een zwembad, volledig uitgeruste sportzone, een up to date 
uitgeruste administratie en stadskantoor of recyclagepark. Hoewel niet meer onder de bevoegdheid 
van het stadsbestuur te rekenen, hoort de brandweer daar tegenwoordig ook al bij.

Poperinge heeft er altijd naar gestreefd om toch zoveel mogelijk aanbod in elk dorp te behouden.

In elke deelgemeente kwam er een ontmoetingscentrum, een speelplein evenals een uitleenpost van 
de bibliotheek. Waar nodig werd ook een jeugdlokaal voorzien en heeft de Stedelijke Kunstacademie 
een	 filiaal.	 De	 speelpleinen	 worden	 er	 uitgebaat	 door	 een	 autonome	 vereniging	 met	 vrijwilligers,	
die	door	de	 stad	wel	 sterk	ondersteund	wordt.	En	een	filiaal	 van	 IBO	Hopsakee	ondersteunt	 in	 elk	
dorp de plaatselijke dorpsschool. Naast de Vlaamse subsidies investeert de Stad Poperinge zelf in de 
omkadering en de huisvesting zodat de leerlingen voor en na school kunnen opgevangen worden dicht 
bij hun school. Ook in de vakantieperiodes wordt waar mogelijk opvang voorzien, vaak in samenwerking 
met de speelpleinwerkingen. Het nieuwe decreet rond de buitenschoolse kinderopvang, met nieuwe 
subsidieverdeling, brengt mogelijke opportuniteiten, maar ook uitdagingen.

Maar	daartegenover	staat	dat	de	filialen	van	het	stadhuis	in	de	plaatselijke	gemeentehuizen	in	2002	
werden stopgezet wegens te weinig gebruik. Sindsdien verloopt alle administratieve dienstverlening 
gecentraliseerd. De gemeentehuizen van Krombeke en Roesbrugge werden verkocht. Op vandaag is 
enkel nog in Roesbrugge een (vernieuwde en uitgebreide) brandweerpost gevestigd, maar dan wel 
behoorlijk goed uitgerust en voldoende bemand in tegenstelling tot sommige vroegere kleinere posten.

Wat de zorg betreft, was er in de loop der jaren een nieuw initiatief ontstaan dat ondertussen tot een 
vaste waarde is uitgegroeid, namelijk de dorpsdienst Nestor. Deze dienst steunt op vrijwilligers en 

Buurtsalon Roesbrugge
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bezorgt aan ouderen op het platteland dienstverlening zoals een boodschappendienst, klusjesdienst, 
een verjaardagsbezoekje en vervoer.

Met de buurtsalons duikt een nieuwe vorm van publieke dienstverlening op geënt op de uitleenpost van 
de	bibliotheek,	waar	vanuit	een	gelijkaardige	filosofie	mensen	worden	samengebracht	voor	activiteiten,	
maar waaraan ook nieuwe diensten worden toegevoegd. Hierbij zoekt de stad samenwerking met 
andere partners.
De buurtsalons kunnen een belangrijke meerwaarde gaan vormen in het dorp.

De concrete aanleiding voor het opstarten van het project ‘buurtsalons’ is de denkoefening die gaande 
is omtrent de uitleenposten van de bibliotheek ‘De Letterbeek’.  In de deelgemeenten zijn er namelijk 
dorpsfilialen.	Enerzijds	stellen	we	vast	dat	er	dalende	cijfers	zijn	op	het	vlak	van	het	aantal	ontleningen	
in	 de	 dorpsfilialen.	 Anderzijds	 horen	we	 de	wens	 én	 de	 behoefte	 van	 dorpsbewoners,	 bijvoorbeeld	
dorpsbewoners die zich niet naar het centrum kunnen verplaatsen, voor een behoud van deze 
dienstverlening in hun dorp. De bibliotheek is volop zoekende naar een mogelijke nieuwe invulling maar 
wil dit doen in nauwe betrokkenheid met de dorpsbewoners en andere stakeholders. Zo komt ook De 
Bres in deze oefening aan bod. De Bres is het lokaal dienstencentrum van OCMW Poperinge en gelegen in 
het centrum van Poperinge. Lokale dienstencentra (LDC) hebben decretaal een zeer ruime opdracht en 
taakomschrijving meegekregen. De Bres gaat in het kader van de meerjarenplanning na welke mobiele 
dienstverlening er eventueel in deelgemeenten kan georganiseerd worden, gezien dorpsbewoners een 
verhoogd risico op bepaalde kwetsbaarheden lopen. Aangezien de Stad beschikt over de noodzakelijke 
infrastructurele voorwaarde in het kader van een mobiele werking is samenwerking een noodzaak.  
We zien trouwens een overlapping met de opdracht en taakomschrijving van de bibliotheek. Elk vanuit 
hun eigenheid vervullen de lokale dienstencentra en bibliotheken hun rol in de lokale samenleving. Wij 
beschouwen deze actoren als complementair. Samenwerken leidt tot het realiseren van gezamenlijke 
activiteiten en doelstellingen waardoor een maatschappelijke meerwaarde ontstaat. 

De afgelopen jaren is er ook steeds meer te doen rond het zogenaamde ‘buurtgericht werken’. Mede 
dankzij de tendens van vermaatschappelijking wordt er tegenwoordig sterk gefocust op buurtgericht 
werken.

Buurtgericht werken kan beschouwd worden als een strategie bij het werken aan INCLUSIE. Inclusie 
gaat over het meedoen en erbij horen. Vaak hoor je ook de term inclusieve of gevarieerde samenleving. 
Een samenleving waar iedereen kan meedoen. Poperinge wil dan ook een warme, solidaire en inclusieve 
stad zijn. 

Wat de dienstverlening van andere overheden betreft, kunnen we alleen maar vaststellen dat daar zo 
goed als niets van overblijft. De Post – ondertussen ook al BPost geworden – was de laatste die nog 
diensten aanbood, wat in de periode 2003 – 2008 volledig verdwenen is.

Er is enkel nog een aanbod aan openbaar vervoer vooral voor de schoolgaande jeugd en af en toe een 
andere	bus,	maar	er	wordt	volop	werk	gemaakt	van	een	alternatief	systeem	met	als	werktitel	Westflex	
kaderend in het vervoer op maat.

Belangrijk zijn wel de basisscholen, die op zich wel ‘private’ (semi - publieke) dienstverlening zijn, maar 
uiteraard bijna volledig bepaald en aangestuurd worden vanuit de Vlaamse overheid. Zowat elk dorp 
met uitzondering van Haringe en ‘t Vogeltje heeft nog zijn dorpsschool en bepaalde kunnen heel mooie 
leerlingenaantallen voorleggen. De veroudering van de bevolking vormt voor hen een extra uitdaging, 
maar het hoeft geen betoog dat de dorpsscholen belangrijke punten van activiteiten in het dorp zijn.
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2.  SWOT
Sterkten
• De rust
• Open	ruimte:	groene	fiets-	en	wandelomgeving
• Geen/nauwelijks	files
• Geen wachtlijsten
• Ons kent ons: positieve sociale controle / sociale veiligheid
• Klein maar hecht verenigingsleven
• Sterke identiteit 
• Kleinschalig maar degelijk onderwijs
• Gezonde	omgeving:	platteland	scoort	goed	op	het	vlak	van	fijn	stof,	hitte	en	luchtkwaliteit	
• Weinig criminaliteit
• Schoonheid van de omgeving
• Gezelligheid van het dorp: nette en veilige dorpen
• Aanwezigheid van enkele traditionele, maar sterke bedrijven
• Voedingsbron van Vlaanderen = landbouw
• Groot aanbod aan woningen en bouwgronden

Zwakten
• Ons kent ons: sterke sociale controle, onvoldoende individuele ruimte door de kleinschaligheid
• Weinig aanbod aan voorzieningen (kleinhandel en diensten): dalende leefbaarheid
• Mobiliteit: beperkt openbaar vervoer
• ‘Ver’ om zich te verplaatsen naar ‘centraal’ Vlaanderen / grotere kernen
• Weinig bruisend
• Eenzaamheid
• De vergrijzing en een krimpend aandeel van de beroepsactieve bevolking
• Weinig werkgelegenheid / weinig speciale of gespecialiseerde werkgelegenheid

Kansen
• We wonen niet op elkaars lip / open ruimte
• Terreurdreiging ging grotendeels voorbij aan de kleine dorpen
• Elk dorp heeft een troef dat het kan uitspelen
• Bilaterale en open communicatie met het stadsbestuur via de bewonersplatforms
• Mogelijkheden	tot	het	versterken	van	de	recreatie:	fietsen	en	wandelen	(beekvalleien)
• Aanwezigheid van enkele topbedrijven / KMO’s
• Ligging dicht van Frans snelwegennet en de nabijheid van de grens (economisch potentieel)
• Net als in Poperinge is er ook in de deelgemeenten hop aanwezig
• Exclusieve evenementen zoals kunstenfestival

Bedreigingen
• Sexy karakter van de grootstad
• Openbaar vervoer / toenemende mentale afstand
• Krimpend aanbod aan sociale voorzieningen
• Isolatie van dorpen en hun inwoners
• Veroudering van de bevolking
• Internationale evolutie van verstedelijkingen
• Weinig hoger onderwijs in de provincie
• Toename kansarmoede (stadsvlucht omwille van de woningprijzen)
• Klein amusementsaanbod
• Onder druk staan van middenveld, het sociaal weefsel van de dorpen (nog versterkt door corona)
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3. VISIE
Vlaanderen is ontstaan vanuit kleine dorpen, kleine leefgemeenschappen waarvan sommige in een ver 
verleden zijn uitgegroeid tot kleine, middelgrote of grotere steden en andere klein gebleven zijn om velerlei 
geograf ische, economische of andere redenen. Kenmerkend voor Vlaanderen is dat die ene, echt grote 
‘grootstad’ niet bestaat, tenzij met veel goede wil. Vlaanderen is dan ook te klein om zoveel onderscheid te 
maken. Dorpen hebben dus iets te vertellen!

Dit typische Vlaamse DNA dat zich vormde rond de spreekwoordelijke ‘kerktoren’ met zijn maatschappelijke 
voor– en nadelen mag niet verloren gaan, niet omwille van een nostalgische drang naar het verleden maar 
omdat kleine leefgemeenschappen hun bestaansrecht hebben in het grotere geheel.

Ze hebben hun bestaansrecht omwille van de mentale rust die ze bieden, omwille van de schoonheid van 
het landschap die ze ondersteunen, omwille van de gezonde open ruimte die ze onderhouden, omwille van 
de sociale cohesie en sterke identiteit.

Dorpen moeten binnen het huidige tijdsbestek en kaderend in de huidige tijdsgeest dorpen kunnen blijven 
en verdienen aldus nieuwe kansen. 

Een geheel van acties is nodig om die dorpen mooi, attractief en toch levendig te houden. 

4. ACTIEPLAN
Het meerjarenplan 2020 – 2025 van de stad Poperinge verwijst meermaals naar een dorpenplan als een 
geheel van acties om te investeren in de vooruitgang van de vele dorpen die Poperinge telt.

De specif ieke acties in het kader van het dorpenplan staan in ons meerjarenplan 2020-2025 vermeld 
onder de strategische doelstelling Poperinge, levendig, hip(per) en ondernemend! - actieplan 112. De 
dorpskernvernieuwingen komen aan bod onder de strategische doelstelling Poperinge, met focus op een 
mooie en verzorgde leefomgeving - actieplan 211.

De acties worden in onderstaand actieplan verder uitgewerkt samen met een aantal acties die nog niet in 
het meerjarenplan zijn opgenomen. 

Het dorpenplan geldt voor een termijn van zes jaar.
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a. Inspelen op het aanbod van de hogere overheid

De provincie West-Vlaanderen ontwikkelde de voorbije jaren een heus ‘dorpenbeleid’, waarbij ze een 
set van instrumenten ter beschikking stelt van de lokale overheden.

De stad Poperinge engageert zich om maximaal in te spelen op de aangereikte instrumenten. Zo denkt 
de	stad	er	aan	om	gebruik	te	maken	van	het	dorpenreglement	om	vorm	te	geven	aan	een	projectdefinitie	
voor de dorpskernvernieuwing van Krombeke.

Het stadsbestuur diende dan weer Sint-Jan-Ter-Biezen in voor de selectie van ‘DNA van het dorp’ (een 
ander reglement van de provincie West-Vlaanderen), maar dit dossier is niet weerhouden. We gaan op 
zoek naar een alternatief, waarvan het dorpenreglement het meest aangewezen instrument is. Ook de 
inbreng van expertise voor het vraagstuk van de kapel kan interessant zijn.

Tenslotte gaat het stadsbestuur na of het pleinvraagstuk van het bewonersplatform van Abele (aan de 
Belgische zijde) ondersteuning zou kunnen krijgen vanuit de dorpenexpertise. Het ‘droomplein’ zou 
thans aan de Franse zijde gerealiseerd worden, maar hiermee is er dan nog geen oplossing voor de 
vervuilde site in het hart van het dorp. Daar wil het stadsbestuur werk van maken.

b. Verbetering van het openbaar domein

De stad Poperinge laat niet na om te investeren in het openbaar domein van haar dorpen.

Watou kwam in de negentiger jaren van de vorige eeuw als eerste dorp aan de beurt voor de sanering 
van	haar	afvalwater	met	de	bouw	door	Aquafin	van	een	zuiveringsstation	in	de	Houtkerkestraat.	

Grote renovatiewerken bleven toen wel uit, zij het dat in 1999 – 2000 de meeste voetpaden in het dorp 
vernieuwd werden. Pas in de periode 2013 – 2019 werden heel wat straten vooral buiten of aan de rand 
van de dorpskern opgeknapt.

Werken dorpskernhernieuwing te Reningelst
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In 1999 – 2000 gebeurde er een dorpskernvernieuwing met (gedeeltelijke) sanering van het afvalwater 
in Roesbrugge. De Prof. Rubbrechtstraat en Roesbruggeplein werden vernieuwd samen met de oevers 
/ de kade aan de IJzer.

En in 2007 – 2009 gebeurden er nog iets grootschaliger werken in Proven, waarbij zowat 60% van de 
dorpskern vernieuwd werd. Nog wat later werd de Blokweg deels ook aangepakt.

In dit alles kwamen de gehuchten of kleinere woonkernen misschien iets minder voor het voetlicht. Na 
de	sanering	van	het	afvalwater	door	Aquafin	op	het	domein	van	De	Lovie	renoveerde	de	stad	Poperinge	
een belangrijk stuk van de Loviestraat, namelijk de kern van het gehucht ’t Vogeltje.

De grootste dorpskernvernieuwing ooit op grondgebied Poperinge is evenwel momenteel aan de gang 
in Reningelst. Daar wordt de dorpskern integraal vernieuwd in twee fasen. De eerste fase is in volle 
uitvoering en voor 95 % voltooid. De tweede fase is voorzien om te starten net voor of na de zomer van  
2021. De projectdossiers zijn thans in voorbereiding.

De stad Poperinge blijft m.a.w. volop inzetten op een vernieuwing van haar openbaar domein met het 
oog op het creëren van een aangename en aantrekkelijke maar ook milieuvriendelijke en toegankelijke 
leefomgeving.

In het lopende meerjarenplan 2020 – 2025 trekt het stadsbestuur de lijn onverkort door.
Zo kiest het stadsbestuur resoluut voor een vergroening en opwaardering van het openbaar domein. In 
eerste instantie werd werk gemaakt van een opwaardering van de begraafplaatsen in de deelgemeenten. 
Door een doorgedreven vergroening (gras, vaste planten, bloemen) en hierop volgend het aanbrengen 
van zitbanken, wateraftappunten en informatieborden zijn de resultaten stilaan zichtbaar. Voor de 
aanleg van de nieuwe begraafplaatsen zoals voorzien in het meerjarenplan in Watou (ondertussen 
uitgevoerd), Proven en Krombeke behouden we visie om deze in te richten als ‘parkbegraafplaatsen’: 
door bomen, groen en een tijdloze inrichting staat landschappelijke rust centraal. De dossiers zijn in 
voorbereiding.

Deze inspanningen tot vergroening worden de komende jaren doorgetrokken in het straatbeeld van 
de dorpen. Boomvakken met eerder monotone beplanting maar ook restpercelen en grasstroken 
zullen stelselmatig beplant worden met bomen, plantenperken en bloembollen. Zo brengen we kleur, 
beleving en schaduwplekjes in het straatbeeld.

Waar de dorpskernen nu soms te ‘stenig’ zijn zal op een creatieve manier gezocht worden naar 
alternatieve oplossingen via ontharding, straattegeltuintjes of door het plaatsen van bloembakken.

Elk dorp heeft overigens zijn geschiedenis en hierboven kwam de sterke identiteit van de dorpen als 
een sterkte aan bod. Het zal dan ook zaak zijn om te kijken hoe we die identiteit en geschiedenis nog 
wat beter in beeld kunnen brengen. Dit kan aan de hand van nog meer kunst in het straatbeeld – 
bijvoorbeeld	de	poëzie	op	muren	en	daken	in	Watou	of	een	prominentere	plaats	voor	het	fietsgebeuren	
in Reningelst – maar ook door andere accenten, zoals een tijdslijn op straat of een zonnewijzer op 
een plein. Een upgrade van het straatmeubilair dient onderzocht. CO7 kan hierin een rol spelen door 
voorbereidend en onderzoekswerk op zich te nemen. 

Deze	laatste	ambities	worden	hieronder	niet	voor	elk	dorp	of	elke	woonkern	specifiek	uitgelegd	of	meer	
in detail beschreven. Het is een algemene ambitie die we overal willen uitrollen zonder dit telkens 
apart te benoemen.
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Abele

In Abele worden geen grote renovatiewerken gepland. Zelfs indien er al plannen zouden zijn, is dit een 
bijzonder complex dossier. De dorpskern van Abele wordt doorsneden door een zogenaamde ‘gemene 
weg’, voor de helft in beheer van het Franse Département du Nord en voor de andere helft in beheer 
van de Vlaamse overheid, Agentschap Wegen en Verkeer. De Abelestationsstraat is dan weer voor de 
helft een gemeenteweg in beheer van de stad Poperinge en voor de andere helft in beheer van het 
Département du Nord. Het afvalwater gaat richting de Vleterbeek die in de Abelestationsstraat het land 
binnenkomt.

Het wordt m.a.w. een heuse oefening om na te gaan wie trekker zal zijn in dergelijke complexe omgeving.

Maar de stad Poperinge zoekt op initiatief van het bewonersplatform wel naar mogelijkheden om nieuw 
openbaar domein te creëren langs het Abeleplein en meer bepaald aan de overzijde van de kerk (woning 
nr. 21 en naastliggende grond).

Helaas is dit eveneens een bijzonder complex project maar om totaal andere redenen. De woning en 
bijhorende gronden zitten in een onverdeelde nalatenschap die al meer dan vijftig jaar onopgelost blijft. 
Sedert een tiental jaar is een notaris aangesteld om te vereffenen en te verdelen, doch er komt weinig 
tot geen vooruitgang in. Er is een afwisselend betwiste leegstandsproblematiek en de site is ook erg  
verwaarloosd en aan verval onderhevig. Bovendien wordt al eens aan sluikstorten gedaan.

Na eerdere pogingen en bijna een oplossing vormt het deblokkeren van deze situatie dan ook dé grote 
uitdaging voor wat Abele betreft. De aanstelling van een expert wordt benaarstigd om een ontwerp 
van een mogelijk ‘droomplein’ uit te tekenen (zie hierboven). Er zal gezocht worden naar een private 
partner om mee te participeren aan dit project. Ondertussen is het Bewonersplatform volop bezig met 
het uitrollen van zijn ambitie om een ontmoetingsplaats te creëren achter en opzij van de kerk aan de 
Franse zijde. De stad wil dit initiatief mee ondersteunen.

Een ander interessant project voor Abele kan het doortrekken van de wandelverbinding naast de 
Vleterbeek zijn. Momenteel ontbreekt nog een interessant stuk, wat ook op toeristisch vlak kansen kan 
scheppen voor Abele. Het stadsbestuur gaat na bij de provincie, die beheerder is van deze waterloop, 
wat mogelijk is. 

Verder zijn er in het meerjarenplan ook nog middelen voorzien ter verhoging van de verkeersveiligheid 
in de Trappistenweg.

Actie: de stad Poperinge gaat over tot de gedwongen onteigening van dit terrein.

Actie: de stad Poperinge stelt zich kandidaat bij de provincie West-Vlaanderen om een expert in te 
zetten om het ‘droomplein’ in een eerste schets te ontwerpen en gaat op zoek naar een private 
partner.

Haringe

De dorpskern van Haringe (Haringeplein / Moenaardestraat) wordt volledig vernieuwd samengaand 
met de renovatie van de Haringestraat tussen Haringe en Roesbrugge. Naast de vernieuwing van de 
wegenis gaat er bijzondere aandacht naar de scheiding van hemel– en afvalwater.

Het beschermd dorpszicht in Haringe (kerkomgeving) wordt eveneens opgeknapt.

Actie:  opvolging en verdere afhandeling renovatie Haringestraat en Haringeplein.
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Krombeke

Krombeke is een klein maar aantrekkelijk dorp met een qua vorm interessante dorpskern, waar de 
kerk het echte middelpunt van vormt.

Het meest van alle dorpskernen op grondgebied Poperinge kampt Krombeke met de veroudering van 
de bevolking en het wegvallen van diensten en voorzieningen. Dit komt verder in het dorpenplan nog 
uitgebreid aan bod.     

In het meerjarenplan zijn de middelen voorzien om in Krombeke een heuse dorpskernvernieuwing op gang 
te trekken. Onder actie 2113 staat eveneens budget opgenomen om de studieopdracht uit te schrijven.

Hoewel het openbaar domein nog in redelijke staat is, dringt zich ook hier de sanering en de scheiding 
van de waterstromen zich op. Ook wat het verkeer doorheen de dorpskern betreft, zijn bijkomende 
inspanningen nodig.

Maar vooral oogt de dorpskern versleten door zijn typische uitstraling van de zestiger jaren met heel 
veel oude voetpaden en grote asfaltvlakken.

Actie: naast de opstart van de studieopdracht voor de dorpskernvernieuwing plant de stad Poperinge 
nog volgende twee bijkomende acties:
• De stad dient bij de provincie West-Vlaanderen een kandidaatsdossier in voor 

het	 dorpenreglement	 met	 het	 oog	 op	 de	 opmaak	 van	 een	 projectdefinitie	 voor	 de	
dorpskernvernieuwing.

• In samenwerking met buurgemeente Vleteren en met de provincie West-Vlaanderen 
wordt	werk	gemaakt	van	de	aanleg	van	een	gescheiden	dubbelrichtingsfietspad	van	West-
Vleteren naar Krombeke, wat Poperinge betreft minstens de aanzet van een verdere 
toekomstvisie	op	de	realisatie	van	fietspaden	in	het	buitengebied.

Ouderdom

Het gehucht de Ouderdom in Reningelst ziet er niet heel erg nieuw en modern uit, ook al werd in 2013 
de weg opnieuw geasfalteerd samen met de aanleg van twee poorteffecten bij het binnenrijden van 
deze woonkern.

De Ouderdom dient evenwel gesaneerd te worden op het vlak van de scheiding van hemel– en 
afvalwater.	Aquafin	participeert	en	is	vragende	partij	met	het	oog	op	de	optimalisatie	van	het	nieuwe	
zuiveringsstation in Reningelst zelf.

Actie:  onder actie 2113 is in het meerjarenplan krediet voorzien voor de opstart van de studieopdracht 
voor dit project.

Gepaard gaand met deze werken wordt na voltooiing van de dorpskernvernieuwing van Reningelst de 
renovatie van de Ouderdomseweg vooropgesteld. Deze werken zijn eigenlijk nu al nodig maar worden 
best samen met de saneringswerken ingepland, laat staan dat het zinvol is om dit nu te doen met alle 
omleidingsverkeer door de dorpskernvernieuwing.  

Idealiter	wordt	dit	allemaal	gekoppeld	aan	de	realisatie	van	een	fietsverbinding	tussen	Poperinge	en	de	
Ouderdom, waarvoor het stadsbestuur in deze bestuursperiode de voorbereidende stappen wil zetten. Deze 
verbinding moet onder meer in het zogenaamde Functioneel Fietsroutenetwerk opgenomen worden.

Actie:  het stadsbestuur dient een dossier in tot opname in het FFRN.
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Proven

Proven kende al een grote dorpskernvernieuwing, die overigens behoorlijk goed stand houdt. Er staan 
dan ook geen grootscheepse werken gepland.

Wel wordt de aanleg van nieuw openbaar domein gepland, meer bepaald de uitbreiding van het 
bedrijventerrein	 langs	 de	 Couthoflaan	 bij	 het	 binnenkomen	 van	 Proven.	 De	 planprocedure	 voor	 de	
herziening van het RUP Proven is lopende.

De Uilegatstraat is ondertussen gerenoveerd.

Actie:  aanleg nieuw openbaar domein uitbreiding bedrijventerrein Proven.

Reningelst

Gerenoveerde Uilegatstraat te Proven

Werken dorpskernhernieuwing te Reningelst
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Reningelst wordt volledig vernieuwd, zoals hierboven al toegelicht. Zowel de wegenis, pleinen als 
rioleringen worden aangepakt en aangepast aan de hedendaagse normen. Ondertussen beëindigde 
de stad de renovatiewerken (herasfaltering) aan een aantal wegen om en op Reningelst: de 
Zoetendaalstraat, de Busseboomstraat en de Nedergraafstraat (landelijk deel).

Actie:  fase 1 van de dorpskernvernieuwing werd / wordt verder afgewerkt in 2020 en begin 2021.
Actie:  fase 2 wordt uitgevoerd vanaf de zomer 2021. Begin 2021 wordt de administratieve procedure 

hiervoor doorlopen.

Roesbrugge

In Roesbrugge staan meerdere projecten op stapel om het dorp verder op te waarderen. In het verleden 
werd de dorpskern (Prof. Rubbrechtstraat, Roesbruggeplein en Bergenstraat) geheel of gedeeltelijk 
vernieuwd.
De Haringestraat wordt in 2020 en 2021 volledig vernieuwd inclusief de riolering. Dit betekent een 
belangrijke opwaardering voor de straat, waarin onder meer de brandweerkazerne en het speelplein 
gelegen zijn naast heel wat woningen. Aandacht gaat hierbij uit naar de verkeersleefbaarheid.

De stad Poperinge kocht in 2019 en 2020 twee woningen aan in de Prof. Rubbrechtstraat. In het 
meerjarenplan is budget voorzien om deze huizen te slopen, een ruime parking aan te leggen en tevens 
dit terrein in te richten voor de plaatselijke schuttersgilde.

Met de aanleg van deze parking kan de verkeersregeling tussen Roesbruggeplein en de Waaienburgseweg 
herzien worden in een poging een oplossing te vinden voor de problematiek van het kruisen van het 
doorgaand verkeer in het dorp.

Voor	(recreatieve)	fietsers	en	voetgangers	is	er	eveneens	aandacht.

Op herhaald aandringen van de stad Poperinge start de nv Vlaamse Waterweg hopelijk nog in 2021 met 
de renovatie van het jaagpad tussen Roesbrugge en Stavele. Vervolgens sloot de Vlaamse Waterweg 
een kaderovereenkomst met de provincie West-Vlaanderen om het beheer en toekomstig onderhoud 
van het jaagpad op te nemen in het provinciale ‘netwerk van blauwgroene assen’.

Dit betekent een substantiële meerwaarde voor het dorp aan de IJzer.

Daarnaast wil de stad Poperinge de omgeving van de IJzerkade ook verder opfrissen met de plaatsing 
van de verbroederingsmeiboom tussen Roesbrugge en Saint-Victor-de-Buthon, de verlichting van de 
kade en van de houten wandelstructuur op de brug en de plaatsing van extra foorkasten en een kast 
met water en elektriciteit voor het aanmeren van kleinere plezierboten.

Acties:
• Verdere afhandeling renovatiedossier Haringestraat in 2021.
• Afbraak woningen en aanleg parking in de Prof. Rubbrechtstraat.
• Aanpak jaagpad langs de IJzer door de Vlaamse Waterweg en de provincie in 2021.
• Opwaardering IJzerkade. 
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Sint-Jan-Ter-Biezen

In	de	vorige	bestuursperiode	werd	het	nieuwe	fietspad	aangelegd	tussen	Poperinge	en	Watou.	Omwille	
van de complexiteit van de verkeerssituatie doorheen de dorpskern van Sint-Jan-Ter-Biezen werd 
beslist het dorp afzonderlijk te renoveren. Wel werden toen enkele kleinere werkjes in de Kapellestraat 
uitgevoerd.

In het lopende meerjarenplan zijn de middelen voorzien om een ontwerper aan te stellen om de 
dorpskern van Sint-Jan-Ter-Biezen in twee fasen aan te pakken.

De middelen zijn tevens voorzien om de eerste fase, zijnde de Kapellestraat uit te voeren. Het is tevens 
de bedoeling om hemelwater en afvalwater te scheiden.

Ondertussen kan met de inwoners gekeken worden naar een oplossing voor de inrichting van de 
openbare weg, waar een behoorlijk hoogteverschil zich laat gelden.

Acties:
• Aanstelling van een ontwerper voor de opmaak van plannen en bestek voor de renovatiewerken in 

twee fasen.
• Onderzoeken	van	een	mogelijke	samenwerking	met	Aquafin.
• Uitvoering fase 1 van de renovatiewerken.

Watou

Vernieuwde brug over de Heidebeek in de Winnezelestraat te Watou
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In Watou werden in de voorbije legislatuur heel wat landelijke wegen vernieuwd evenals de brug over 
de Heidebeek in de Winnezelestraat. Ook de Kasteelstraat en de Vijfhoekstraat werden vernieuwd, 
evenals de asfaltverharding op Watouplein. Bij het begin van deze bestuursperiode werden opnieuw 
een aantal landelijke wegen in Watou vernieuwd. De in heel slechte staat verkerende Kallestraat werd 
grondig gerenoveerd en ook de Korte Wildeweg en de Vijfgemetenstraat werden vernieuwd. Er zijn er 
nog enkele te gaan.

Er zijn evenwel problemen met de loskomende en moeilijk te onderhouden kasseiverharding op 
Watouplein en met het onderhoud van de Kleine Markt, waar het onkruid telkens opnieuw voor een 
slordige omgeving zorgt. Het herbicidenverbod indachtig dient gezocht naar een oplossing, waarbij 
zowel de indeling van het plein als de onkruiddruk een oplossing kan vinden.

In het meerjarenplan zijn de middelen voorzien om zowel Watouplein als de Kleine Markt her aan 
te leggen. Met Onroerend Erfgoed werd bij de opmaak van het beheersplan voor de dorpskern een 
overeenkomst bereikt over de materiaalkeuze in functie van toegankelijkheid.

Een tweede project is in uitvoering. In functie van een private verkaveling wordt momenteel werk 
gemaakt van de aanleg van het Mézières – en – Brenneplein. In deze publiek – private samenwerking legt 
de ontwikkelaar de straat aan en staat de stad in voor de realisatie van 15 bijkomende parkeerplaatsen 
in het dorp. Dit project zit in een eindfase en wordt in 2021 afgerond.

Een derde project is op komst, namelijk de renovatie van de brug over de Heidebeek in de Houtkerkestraat. 
De Franse wegbeheerder van le Département du Nord zat al met de stadsdiensten aan tafel om 
afspraken te maken om ook deze brug, die eveneens aan het degraderen is, te vernieuwen.

In het meerjarenplan zijn er verder nog investeringen voorzien ter verhoging van de verkeersveiligheid 
in de Trappistenweg.

Tot slot engageert het stadsbestuur zich om op zoek te gaan naar een oplossing voor het parkeren in 
het dorp tijdens de drukke momenten van het Kunstenfestival en soms op andere momenten. Het idee 
van een randparking, die de toets aan de ruimtelijke ordening kan doorstaan, wordt onderzocht en 
uitgetekend.  

Acties:
• Heraanleg Watouplein.
• Heraanleg Kleine Markt.
• Renovatie brug Houtkerkestraat.
• Realisatie en oplevering openbaar domein Mézières-en-Brenneplein.
• Voorstellen en uittekenen van een randparking voor het dorp.

’t Vogeltje

Het gehucht ’t Vogeltje werd vernieuwd in 2009 – 2010. Er staan dan ook geen grote werken aan het 
openbaar domein ingepland. We houden wel de vinger aan de pols wat de verkeersveiligheid betreft.
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i. Ruimtelijke planning

Met de opmaak of herziening van een aantal ruimtelijke uitvoeringsplannen voorziet het 
stadsbestuur in de opmaak van een nieuwe ruimtelijke visie op de dorpen. Hierbij wordt gepaste 
aandacht besteed aan één van onze grootste troeven, de open ruimte en de waardevolle 
landschappen. Het stadsbestuur wil dit nog verder en beter opvolgen en ondersteunen. Dit gebeurt 
onder meer in samenwerking met het Regionaal Landschap Westhoek.

Het stadsbestuur plant de herziening van het RUP Proven. Eerder werd het RUP Watou al herzien. 
De opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen voor Roesbrugge, Callicannes en Reningelst is 
opgestart of wordt binnenkort opgestart. 

Tevens ontwikkelt het stadsbestuur een nieuw beleid op het vlak van vakantiewoningen, 
waaromtrent op vandaag een wildgroei wordt vastgesteld. Op zich bieden vakantiewoningen wel 
een meerwaarde maar deze logiesvorm mag niet al teveel woningen van de woonmarkt wegnemen. 
In het bijzonder in de dorpskernen zorgen deze woningen soms ook voor overlast.

Abele

Het stadsbestuur voorziet voor Abele in de eerste jaren niet in de opmaak van een ruimtelijk 
uitvoeringsplan. Aan het dorp kan volgens de actuele structuurplanning geen pakket 
woonentiteiten toegekend worden, omdat het niet geselecteerd werd als woondorp. Er ligt enkel 
een woonuitbreidingsgebied van iets meer dan 3 ha dat in de huidige omstandigheden enkel via 
sociale huisvesting of groepswoningbouw ontwikkeld kan worden en binnenkort onder het nieuwe 
beleid van de Vlaamse overheid zal vallen.

c. Investeringen in ruimtelijke planning en publiek patrimonium
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Zoals hierboven vermeld, zal het stadsbestuur wel overgaan tot de opmaak van een onteigeningsplan 
om een einde te kunnen maken aan het aanslepende verwaarlozingsprobleem in het midden van 
de dorpskern, na een eerdere mislukte poging om er een dorpsplein in te richten gekoppeld aan 
een woonproject (2012). De onteigeningsprocedure wordt nog in 2021 opgestart.

Bovendien is de procedure opgestart voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de 
grenssite Callicannes in vervanging van het bestaande maar sterk gedateerde en onbruikbaar 
geworden BPA Callicannes.

Het masterplan hiertoe werd opgemaakt en voorziet in meer aandacht voor het landschap, de 
aanleg van een ovonde, een uitgebate parking en een baken in het landschap. De site wordt een 
symbool voor de grensoverschrijdende samenwerking tussen West – Vlaanderen en Noord – 
Frankrijk.

De provincie West-Vlaanderen is overgegaan tot de aankoop van de site en is de trekker van het 
project, waarbij heel wat projectpartners betrokken zijn.

De stad Poperinge is eigenaar van enkele in te brengen ‘gronden’ (wegenis en groen) en maakt 
het RUP op.

Het lopende voorbereidend traject wordt ondersteund via Interreg.

Acties:
• Opmaak onteigeningsplan site voor de kerk.
• Opvolging en afhandeling opmaak RUP Callicannes.

Haringe

Voor Haringe maakt de stad evenmin een ruimtelijk uitvoeringsplan op. Het dorp werd destijds 
ook niet geselecteerd in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het provinciaal ruimtelijk 
structuurplan als woondorp.
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Krombeke

Voor Krombeke werd een RUP opgemaakt. De in het RUP weerhouden projecten zijn momenteel 
in uitvoering of in voorbereiding.

Voor	Krombeke	wenst	de	stad	wel	een	projectdefinitie	voor	de	dorpskernvernieuwing	op	te	maken,	
zodat de richting bepaald kan worden voor deze renovatie van het dorp.

Acties:
• Indienen aanvraagdossier dorpenreglement.
• Opmaak	projectdefinitie	dorpskernvernieuwing.

Ouderdom

Voor het gehucht de Ouderdom is geen ruimtelijk uitvoeringsplan voorzien.
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Proven

Voor Proven bestaat er al een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Dit plan is momenteel in herziening met als doelstellingen:
 - de bestemming en realisatie van een lokaal bedrijventerrein, meer bepaald aansluitend op 

het bestaande bedrijventerrein aan de Couthof laan;
 - het vinden van een oplossing voor de parkeerproblematiek in de Blokweg;
 - het invullen en bestemmen van de extra woonquotiteiten, zoals toegekend in het herziene  

gemeentelijk ruimtelijk structuurplan;
 - het voorzien van uitbreidingsmogelijkheden voor het Provense sportterrein;
 - het corrigeren van een aantal bouwvoorschriften.

In de eerste structuurplannen werd Proven geselecteerd als hoofddorp en kon dus als dorp extra 
‘taakstellingen’ toebedeeld krijgen op het vlak van wonen en werken. Die taakstellingen worden 
nu ten volle ingevuld.

Het RUP stelt ons ook in staat om andere functies, zoals vrije tijd, extra stimulansen te geven. Ook 
private functies kunnen zo kansen en ruimte krijgen. Zo kan Proven zich tot volwaardig hoofddorp 
gaan ontwikkelen. 

Actie: afhandeling herziening RUP Proven.
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Reningelst

In 2021 start het stadsbestuur met de opmaak van een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan voor 
Reningelst.

Het is de bedoeling om:
 - de woonentiteiten, die in het structuurplan aan Reningelst toegekend werden, te bestemmen 

en op plan in te vullen;
 - het verouderde BPA Kriekstraat te vervangen;
 - ruimte te zoeken en te bestemmen om de toeristische activiteit in het dorp te kunnen 

stimuleren (camping?);
 - de site Rookop te optimaliseren.

Reningelst	 is	 als	 dorp	 goed	 gelegen	 en	 kan	 tevens	 onze	 uitvalsbasis	 voor	 het	 fiets–	 en	
wandeltoerisme in de West-Vlaamse heuvels worden.

De vraag dringt zich ook op om in het kader van het RUP na te gaan of er kansen verscholen liggen 
in het beschermde dorpsgezicht om het verleden van het dorp nog meer te doen spreken of om 
mooie, aantrekkelijke groene ruimte te creëren ter versterking van het dorp.

Acties:
• Aanstellen van een studiebureau voor de opmaak van het RUP Reningelst.
• Opmaak en goedkeuring van het RUP Reningelst.
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Roesbrugge

Het ruimtelijk uitvoeringsplan voor Roesbrugge is in opmaak. De startvergadering vond plaats. 
De doelstellingen van dit ruimtelijk uitvoeringsplan zijn:
 - de bestemming en realisatie van woonentiteiten in om te zetten woonuitbreidingsgebied;
 - creëren van toeristische meerwaarde door het bestemmen van een recreatieve site, waar 

gekampeerd kan worden;
 - de realisatie van een nieuwe site voor de schutters en de aanleg van een parking en ontsluiting;
 - een aandachtszone voor de opwaardering van het uitzicht van het dorp;
 - het omzetten van woonuitbreidingsgebied in zogenaamd ‘watergevoelig open ruimtegebied’.

Met het RUP is het vooral de bedoeling om de toeristische aantrekkingskracht van het dorp aan 
te scherpen en te versterken. De IJzer is een mooi aanknopingspunt om in het drukke Vlaanderen 
mee uit te pakken als plaats voor ontspanning en rust.

Actie:  afhandeling en goedkeuring van het RUP Roesbrugge.

Watou

Het RUP Watou werd geruime tijd geleden al opgemaakt en werd ook al herzien.
Er is op dit vlak dan ook geen verdere actie te ondernemen. 

’t Vogeltje

Voor het Vogeltje wordt geen RUP opgemaakt. Een woonproject is in voorbereiding, maar hiervoor 
is geen nieuw RUP noodzakelijk.
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ii. Aankoop van, verkoop van en werken aan publiek patrimonium

De stad Poperinge plant heel wat investeringen aan en in haar infrastructuur en patrimonium in 
de dorpen.

Met deze projecten wil het stadsbestuur het gemeenschapsleven in haar dorpen stimuleren. Een 
dorp staat voor meer dan functioneel wonen en voor meer dan goedkope gronden en woningen, 
een dorp staat ook voor gezelligheid en voor een actief gemeenschapsleven.

De stad wil haar patrimonium optimaliseren: verkopen wat niet meer nuttig of nodig is, desgevallend 
ruilen om andere functies zuurstof te geven en vooral de middelen herinvesteren in nieuwe of 
vernieuwde infrastructuur. Het is eveneens de bedoeling om in deze optimaliseringsoefening 
zoveel mogelijk functies op een logische wijze te gaan concentreren.

Zo worden de middelen zo goed mogelijk ingezet ten dienste van de bewoners van onze dorpen. 

Abele

Zoals hierboven al enkele malen vermeld, wil de stad overgaan tot de onteigening van de woning 
met bijhorende gronden gelegen aan Abeleplein 21. 

Het is de bedoeling om een nieuwe pleinruimte met bijhorende speelfunctie te creëren, maar 
vooral ook om de site op te kuisen. Er is tevens ruimte voor een woonproject en zo de dorpskern 
van dit bijzondere grensdorp te versterken. Elkaar ‘ontmoeten’ zal dan weer kunnen gebeuren 
op het ‘Droomplein’ aan de Franse zijde naast de kerk. De stad wil dit mee ondersteunen en een 
regeling treffen inzake het toekomstig onderhoud.

Voor het dorpsleven is ook een ontmoetingscentrum van groot belang. Hoewel Abele niet het 
grootste dorp is in Poperinge blijkt het huidige ontmoetingscentrum regelmatig voor een aantal 
activiteiten te klein uit te vallen.

Het stadsbestuur ging akkoord met de vraag tot uitbreiding en voorzag de nodige middelen in het 
meerjarenplan om de koer geheel of gedeeltelijk in te nemen met binnenruimte.

Actie: aanstellen ontwerper en realiseren van een overkapping bij het OC d’Hoge Schole. 

OC d’Hoge Schole in Abele
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Haringe

De stad Poperinge voorziet in Haringe niet onmiddellijk de aankoop of verkoop van patrimonium, 
onder voorbehoud van wat het bestuur heel recent vernomen heeft in de besluitvorming van de 
Kerkfabriek Sint-Martinus. Het zwaartepunt bij het stadsbestuur ligt momenteel vooral bij de 
wegeniswerken en de herwaardering van de kerkomgeving (zie hierboven).

In Haringe wordt wel met steun van de stad verder geïnvesteerd in het onderhoud en de verbetering 
van de historisch waardevolle Sint-Martinuskerk. De stad ondersteunt tevens het dorpshuis.

Actie:  herstel van de Noordgevel van de Sint-Martinuskerk.

Krombeke

Zoals hierna verder wordt toegelicht, investeert de stad in de renovatie van de oude pastoriewoning 
en bijhorend ontmoetingscentrum met de bedoeling er een volwaardig buurtsalon uit te bouwen. 
De precieze functie en inhoud van een buurtsalon worden hierna verduidelijkt.

Het stadsbestuur is ondertussen ook eigenaar geworden van gronden achter het ontmoetingscentrum 
om er een nieuwe begraafplaats met bijhorende parkeerruimte te gaan ontwikkelen. Nog in deze 
bestuursperiode wordt overgegaan tot de aanleg van de nieuwe begraafplaats met bijhorende 
parkeerruimte (zie hierboven).

Acties: 
• Goedkeuren en realiseren van de aanleg van een nieuwe begraafplaats.
• Uitvoering van de werken voor de realisatie van een buurtsalon.

Ouderdom

In het gehucht de Ouderdom heeft de stad geen gebouwen of andere infrastructuur.
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Proven

In Proven ziet het stadsbestuur zich geplaatst voor een aantal belangrijke uitdagingen om het 
gemeenschapsleven er beter te kunnen ondersteunen.

De vroegere brandweerkazerne leverde al meermaals problemen op en wordt tegenwoordig enkel 
gebruikt als bergplaats voor de jeugdbeweging. In het vroegere gemeentehuis zit een leslokaal 
en een vergaderlokaal, maar ook dit gebouw is verouderd en niet echt bruikbaar omwille van de 
toegankelijkheidsproblemen en de eerder kleine ruimten.

Het OC De Croone werd nog in 2017-2018 aangepast en is thans voldoende uitgerust. Maar de 
aanpalende lokalen (vroegere klassen) zijn eveneens verouderd en vaak te klein.

De stad wenst dan ook over te gaan tot een herschikking van haar patrimonium en wenst zoveel 
mogelijk activiteiten te concentreren op de site van OC De Croone. Het is de bedoeling alle lokalen 
te bundelen.

De brandweerkazerne en het vroegere gemeentehuis worden verkocht. De lokalen aanpalend 
aan OC De Croone worden uitgebreid met een nieuwbouw en/of vernieuwd.

Enkel de kinderopvang zit dan nog in een huurpand, waaraan eveneens werken nodig zijn. Dit 
pand is eigendom van een decanale vzw en wordt in een breder verhaal bekeken. Dit zogenaamde 
‘kabouterhuisje’ verkeert in niet al te beste staat meer.

Uiteraard zal voor het nodige overleg voorzien worden met de huidige en toekomstige gebruikers.

Met deze ingrepen gekoppeld aan een uitbreiding van de sportinfrastructuur krijgt het 
verenigingsleven in Proven alle kansen.

Acties:
• Verkoop vroegere gemeentehuis en brandweerkazerne.
• Aanstellen architect voor de ontwerpopdracht.
• Uitvoering werkzaamheden.

OC De Croone

OC Oud-
gemeentehuis 

Proven
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Reningelst

Net als in Proven is ook in Reningelst een grondige herschikking van het stedelijk patrimonium 
aan de orde.

Het stadsbestuur wil alle infrastructuur voor kinderen en jongeren bundelen op de site in de 
Pastoorstraat, namelijk de oude pastorie als jeugdlokaal voor Chiro Dokio, de zogenaamde 
patronagezaal en Wigwam voor de buitenschoolse kinderopvang en uiteraard ook het speelplein.

Alle infrastructuur voor sport- en cultuurverenigingen, het buurtsalon / uitleenpost van de 
bibliotheek en vergaderzalen worden gebundeld op de Rookopsite.

Vooraleer tot werken en verbouwingen te kunnen overgaan is dan ook in eerste orde een 
herschikking van het patrimonium aan de orde:

1. De stad wenst het schoolgebouw in de Baljuwstraat te ruilen (of een juridische transactie 
met gelijk resultaat) met de patronagezaal in de Pastoorstraat. De patronagezaal behoort 
tot de eigendommen van de vzw Decanale Werken. De school zou dan eigendom worden 
van de vzw Schoolgebouwen Decanaat Poperinge. Het zogenaamde Kabouterhuis in 
Proven (kinderopvang) kan desgevallend in deze transactie meegenomen worden. 
 
In elk geval is het in eigendom hebben en beheren van schoolgebouwen voor het dagonderwijs 
geen kerntaak van de stad Poperinge. Enkel in Reningelst is de stad nog eigenaar van één van 
de twee schoolsites. Scholen kunnen subsidies bekomen voor werken aan de gebouwen die 
zij in erfpacht hebben. De stad heeft geen recht op subsidies. Het is aldus een voor de hand 
liggende transactie, waarbij het niet de bedoeling is om één van de partijen te benadelen of 
tersluiks voor onverwachte kosten te plaatsen.

2.  Het vroegere gemeentehuis heeft geen functie meer. Het paalt aan de schoolinfrastructuur 
en wordt deels al gebruikt door de school. De stad wenst dit gebouw dan ook geheel of 
gedeeltelijk te verkopen aan de vzw Schoolgebouwen Decanaat Poperinge, zodat dit via 
een versnelde procedure gesubsidieerd kan worden voor aankoop én renovatie. Hiermee 

OC Rookop te Reningelst
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wordt een meerwaarde gecreëerd voor het dorp en de school, die zo rechtstreeks aan de 
Baljuwstraat komt te liggen.

3. De stad kocht in 2018 een vervallen gebouw en vervallen bergruimten aanpalend 
aan het ‘Oud Wagenhuis’ dat deel uitmaakt van OC Rookop. Rookop grenst aan en 
is ook zakenrechtelijk nauw verweven met de brouwerijgebouwen, de koer en de 
naastliggende weide, die in erfpacht toebehoren aan de vzw De Fietseling, die er 
recentelijk de mouttoren restaureerde en in de brouwerij de ‘Kinderbrouwerij’ uitbaat. 
 
De stad wenst de erfpacht van de vzw De Fietseling volledig over te nemen en aldus 
de vzw te ontlasten van haar verantwoordelijkheden. De stad zou bijgevolg enkele 
lokalen kunnen gebruiken in afwachting van de restauratiewerken aan het aangekochte 
gebouw en de vzw De Fietseling kan verder gebruik maken van de lokalen die zij nodig 
heeft. Aldus is er ook meer armslag om een lift te installeren en om de koer beter 
in te richten en te herstellen met respect voor de erfgoedwaarden. De eigenaars 
hebben na een overleg alvast bevestigd aan deze transactie te willen meewerken. 
 
Een publiek speelterrein - met aandacht voor en rekening houdend met het beschermde 
dorpszicht – zou een meerwaarde kunnen zijn voor de ganse site.

Al deze transacties kunnen een belangrijke versterking betekenen voor de dorpskern van 
Reningelst.

Na de eigendomstransacties dienen de dossiers opgestart te worden om de nodige werken uit te 
voeren aan al dit patrimonium.

In het meerjarenplan zijn middelen voorzien om de studieopdracht op te starten voor de restauratie 
van voorgebouw en bergingen bij Rookop. Het betreft beschermd patrimonium, zodat het dossier 
aldus ingediend zal moeten worden voor goedkeuring en subsidiëring bij Onroerend Erfgoed 
volgens de standaardprocedure of, wie weet, via een oproep in de bijzondere procedure. Lopende 
de ontwerpopdracht dienen belangrijke keuzes gemaakt te worden over inrichting en gebruik. 
Een participatieluik maakt dan ook deel uit van deze opdracht.

Tevens zijn in het meerjarenplan de nodige middelen voorzien om werken uit te voeren aan de 
jeugdlokalen in de Pastoorstraat.

Acties:
• Herschikking patrimonium schoolinfrastructuur en jeugdinfrastructuur.
• Verkoop vroegere gemeentehuis.
• Overname erfpacht brouwerij, koer en weide Rookop.
• Opstart studieopdracht en participatie verenigingen: nadenken over de bestemming.
• Uitvoering verbeteringswerken jeugdlokalen.
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Roesbrugge

In Roesbrugge is een vernieuwing 
van de infrastructuur van het OC 
Karel De Blauwer noodzakelijk. 
Het vergader- en leslokaal is 
verouderd en aan de ganse 
infrastructuur zijn opfrissings- 
en verbeteringswerken nood-
zakelijk.

In het meerjarenplan zijn de 
middelen hiervoor voorzien.

Tevens wenst de stad over 
te gaan tot de aankoop en 
inrichting van de site voor de  schuttersvereniging Sint-Joris van Roesbrugge. Het is de bedoeling 
de schutters een plaatsje te geven aanpalend aan de nieuw aan te leggen parkeerzone.

De stad is in contact met de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak, die twee bouwvallige 
woningen in de Bergenstraat heeft aangekocht met de bedoeling een huisvestingsproject voor 
een leefgroep van De Lovie op die site uit te bouwen. Het stadsbestuur zal dit dossier in nauw 
overleg met Ons Onderdak en De Lovie opvolgen.

Acties:
• Renovatie OC Karel De Blauwer op basis van een inspraaktraject.
• Opvolging project Ons Onderdak.
• Aankoop en realisatie terrein schuttersgilde.
     
 
Watou

In Watou worden geen 
patrimoniumtransacties voorzien. 
Alle socio-culturele infrastructuur 
is voorzien en staat op punt. Er 
dient enkel nagedacht over de 
bestemming van het ‘festivalhuis’ 
dat door de stad gehuurd wordt 
en 4 maanden per jaar in gebruik 
is voor het Kunstenfestival. Wat 
kunnen we met dit pand doen de 
andere 8 maanden?

Het	 zou	 trouwens	 fijn	 zijn	 om	 in	
het straatbeeld van Watou nog iets meer verwijzingen te vinden naar kunst, poëzie en muziek, 
waarvoor het dorp zo bekend staat. Bestaande verwijzingen ogen vaak vervallen en slordig en 
dienen aangepakt te worden.  Hier en daar kan een verdwenen ‘getuige’ hersteld worden.

Hoe Gwij Mandelinck nog passender in ‘zijn Watou’ aan bod kan komen, verdient op zijn minst ook 
een grondige denkoefening.  

OC Karel de Blauwer te Roesbrugge

OC De Bollaard te Watou



44
Dorpenplan Poperinge

45 

Sint-Jan-Ter-Biezen

De pastorie in Sint-Jan-Ter-Biezen is verlaten en 
behoort tot het patrimonium van de stad.

Na plaatsbezoek wordt in overleg met de 
dorpsbewoners gezocht naar de meest optimale 
bestemming voor de pastorie. Dit staat in nauw 
verband met de eventuele herbestemming van de 
kapel overeenkomstig het Kerkenplan van de stad 
Poperinge. De beide kunnen niet los gezien worden 
van elkaar omdat ze niet alleen aan elkaar grenzen 
maar de voortuin tevens gemeenschappelijk is. 
Het stadsbestuur verbergt niet dat zij eerder 
voorstander is van verkoop van de pastorie met 
– van zodra mogelijk – de herbestemming van de 
kapel naar ontmoetingscentrum. De pastorie zelf 
heeft te veel kleine ruimten, zodat het zich niet leent om er een OC in onder te brengen. Er is geen 
ander verenigingsleven in het dorp, dat nood heeft aan kleinere ruimten en leslokalen.

Als aanvulling bij het OC kan de stad wel het grasveld in de Kapellestraat aankopen om dienst te 
doen als evenementenweide, waarop dan bij grotere activiteiten een tent geplaatst kan worden 
en alle noodzakelijke kleine infrastructuur (water en elektriciteit) aanwezig is. De weide kan ook 
een speelfunctie krijgen.

In 2020 diende het stadsbestuur de kandidatuur van ‘de Kapelle’ in bij de provincie West-Vlaanderen 
voor selectie i.h.k.v. het reglement ‘DNA van het dorp’, waarbij een masterplan voor het dorp zou 
worden opgemaakt. Helaas werd dit niet weerhouden. We onderzoeken nu om gebruik te maken, 
hetzij van het dorpenreglement, hetzij van de dorpsexpertise.

Actie:  
• In overleg met de bevolking uitklaren bestemming pastorie en opvolging herbestemming 

kapel. 
• Onderzoeken mogelijkheden provinciaal dorpenreglement of dorpsexpertise.
• Inplannen van de aankoop en realisatie van een evenementenweide.

’t Vogeltje

In ’t Vogeltje wordt de kapel nog steeds gebruik 
voor de eredienst.

Overeenkomstig het kerkenplan wordt de kapel 
uit ‘dienst’ genomen en overgeheveld naar de 
stad die er een ontmoetingscentrum voor de 
buurt wenst in te richten.

Dit dient verder opgevolgd te worden.

Kapel Sint-Jan-ter-Biezen

Kapel’t Vogeltje
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d.    Versterking van het publieke dienstenaanbod

i.  Nestor

Voortaan staan stadsbestuur en OCMW zelf in voor de uitbouw van de Nestorwerking in Poperinge. 
Omwille van de problematiek van een ouder wordende bevolking in een stedelijke omgeving en 
de ondersteuning van de oudere bevolking op het platteland en meer in het bijzonder omwille 
van	de	onevenwichtige	financiering	van	deze	dienstverlening	koos	het	stadsbestuur	ervoor	om	
de samenwerking op streekniveau stop te zetten en alleen door te gaan met deze belangrijke en 
mooie dienstverlening aan haar oudere bevolking.

Verjaardagbezoekjes, klusjes en vervoer kunnen aldus op een gelijke manier aangeboden worden.

De uitbouw van Nestor krijgt de komende jaren dan ook veel aandacht. Hierbij aansluitend is het 
OCMW Poperinge ook partner in een Europees 2 – Zeeën project HAIRE over het ouder worden 
in rurale gebieden. Desgevallend kunnen hieruit nieuwe acties geput worden om het publieke 
aanbod in de dorpen te versterken. Ook de provincie West-Vlaanderen is trekker van een aantal  
Europese dossiers die zich richten op het dienstenaanbod in de dorpen.

ii. De buurtsalons

Met het concept van de buurtsalons beoogt het stadsbestuur een versterking van haar 
dienstverlening in haar dorpen. De stad wil mensen samenbrengen en koppelt het samenbrengen 
van mensen aan de dienstverlening van de uitleenpost van haar bibliotheek ondersteund door de 
dienst Seniorenzorg van het OCMW die de werking verder aanvult met lezingen, hobbynamiddagen, 
…

In Krombeke gaat de stad een samenwerking aan met De Lovie en wordt een dorpswinkel voorzien 
in het buurtsalon.

Op andere plaatsen worden de buurtsalons verder op punt gezet en uitgebouwd. Op andere 
plaatsen worden de buurtsalons verder op punt gezet en uitgebouwd. Het moeten belangrijke 
‘welzijnsschakels’ in de dorpen worden en waar nodig ook de buurtnabije dienstverlening 
ondersteunen. 

Binnen het bestuur zal vooral aandacht moeten gaan naar de omscholing van de medewerkers, 
die zich nu vooral richten op het bibliotheekwerk. Er dient ook een trekker aangeduid die dit 
dienstoverschrijdend aanbod ingang moet doen vinden. 
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e. Toerisme in de dorpen en op het platteland

Het stadsbestuur werkt 
aan een nieuw beleidsplan 
Toerisme.

In dat beleidsplan zullen een 
aantal accenten opgenomen 
worden	 die	 specifiek	
betrekking hebben op onze 
dorpen. Het is dan ook niet de 
bedoeling binnen het bestek 
van dit dorpenplan in extenso 
alle acties dorp per dorp te 
gaan beschrijven.

Maar het is wel duidelijk dat 
onze dorpen nog meer in 
hun mars hebben. Een aantal 
van onze dorpen worden 
‘charmante dorpen’ genoemd, 
maar dat blijkt niet altijd uit de 
praktijk.
Het hoeft uiteraard geen 
betoog dat Watou de kroon 
spant en jaarlijks duizenden 
bezoekers ontvangt door het Kunstenfestival maar ook door het Internationaal Festival van het 
Gregoriaans (driejaarlijks). In Watou is de geschiedenis nog het meest tastbaar in de vormgeving van het 
dorp, in een aantal monumenten en relicten en in de naamgeving van straten en pleinen. En uiteraard 
zijn er in Watou ook twee brouwerijen, waarvan toch één een topattractie genoemd mag worden. 
Roesbrugge-Haringe heeft dan weer unieke wandelmogelijkheden. Sinds kort wordt ook meer ingezet 
op	de	beleving	op	het	water!	En	zowat	alle	dorpen	zijn	aantrekkingspunten	voor	het	fietstoerisme,	voor	
de	meer	getrainde	fietser	is	er	Reningelst	en	voor	wie	van	het	platteland	in	letterlijke	zin	houdt	is	het	
noorden van de stad de ideale biotoop. Reningelst is eveneens een beschermd dorpszicht met eveneens 
nog enkele waardevolle relicten, zoals de kerk, de brouwerijsite met toren en de Rentmeesterhoeve 
maar niet in het minst het landschap zelf.

De volgende acties worden in het beleidsplan toerisme opgenomen:
• Het stimuleren van het watertoerisme op de IJzer: de stad gaat op zoek naar projecten om de 

waterrecreatie op de IJzer te bevorderen door het uitrusten van de kade, het aanbrengen van 
sfeerverlichting maar vooral ook door bij de Vlaamse overheid te blijven aandringen op een aantal 
ingrepen om Roesbrugge voldoende toegankelijk te maken via het water (groot onderhoud).

• Het ondersteunen van projecten om het waterplezier op de IJzer te versterken: subsidies aan 
IJzerfun, maar tevens investeren in foorkasten zodat de weide meer gebruikt kan worden voor 
evenementen.

• De wandelmogelijkheden op en rond Proven verbeteren onder meer door het toegankelijk maken 
van de Couthofbossen.

• Nagaan of er mogelijkheden zijn in onze deelgemeenten voor een ‘stiltepad’ of ‘blote voetenpad’.
• Kunstenfestival Watou voortzetten en onderzoeken of we kunst, poëzie en haar ‘founding father’ in 

Watou meer aanwezig kunnen maken (zie hierboven). Samenwerking met private spelers zoals het 
Huis van de Dichter behoort tot de mogelijkheden.

IJzerfun 2020 te Roesbrugge
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• Het meer tot leven brengen van de geschiedenis van de dorpen, hetzij via een infobord, hetzij 
virtueel.

• Het verhaal brengen van de landadel en het mee participeren aan het toeristisch versterken van De 
Lovie en de Sixtusbossen.

• Nagaan	van	de	juridische	en	financiële	haalbaarheid	of	er	 in	Reningelst	een	archeologische	site	
opgestart kan worden om het kasteel zijn ‘plaats’ terug te geven in het dorp.

• Gebruik maken van de opmaak van ruimtelijke plannen om een locatie te voorzien voor een ‘camping 
municipale’ in Reningelst en Roesbrugge.

Globaal kan besloten worden dat er in het algemeen nog meer inspanningen geleverd kunnen worden 
naar	fijnmaziger	wandel-	en	fietsnetwerken	met	iets	meer	knooppunten	en	vooral	door	linken	te	leggen	
tussen de zogenaamde ‘points of interest’ en andere erfgoedelementen (Lyssenthoek, de Galge, kasteel 
van De Lovie, hopasten, vakwerkhoeves, Chinees memoriaal, hopvelden, ….). Er zijn ook missing links, 
bijvoorbeeld langs de Vleterbeek richting Abele en de Franse grens. De realisatie van de wandel- en 
fietsverbinding	Sentier	54	in	Reningelst	is	een	mooi	voorbeeld	van	hoe	op	een	verstandige	manier	het	
netwerk versterkt kan worden. In het geheel moeten ook MTB en ruiters een plaats zien te krijgen. Het 
stadsbestuur wenst dit op een doordachte manier te bekijken met zo weinig mogelijk nadeel voor de 
betrokkenen.

Het stadsbestuur voert op vandaag ook een subsidiebeleid voor het onderhoud en de opwaardering van 
veldkapelletjes, evenzeer typisch Vlaamse erfgoed. Er dient een evaluatie te gebeuren. Het reglement 
kan desgevallend opengetrokken worden naar alle landelijk gelegen erfgoedelementen.

Tot	slot	dient	ook	benadrukt	dat	de	wandel-	en	fietsnetwerken	een	betere	opvolging	en	onderhoud	
kunnen gebruiken van de ondersteunende infrastructuur, zoals pijlen en bordjes, zitbanken en 
dergelijke. Misschien zijn een peter- en meterschap naar het voorbeeld van Westtoer wel een mogelijke 
oplossing.

f.     Stimuleren van private investeringen

i.  Subsidiereglement kleinhandel

Uit de analyse (cfr. supra) blijkt dat de meeste dorpen in Poperinge nog behoorlijk uitgerust zijn 
qua basisvoorzieningen. Het is wel een vaststelling dat de klassieke basisvoorzieningen (slager, 
bakker, superette) toch onder druk komen te staan.

In Krombeke is er geen enkele winkelvoorziening meer aanwezig. In Roesbrugge is er vooralsnog 
een superette aanwezig maar bakkers en slagers zijn uit het dorp verdwenen. In Watou is er geen 
bakker meer.

Uiteraard is dit te kaderen in een bredere maatschappelijke trend, waarbij deze traditionele 
beroepen meer en meer verdwijnen.

Onverminderd het concept van de buurtsalons, waar dit nodig en mogelijk is, kan het stadsbestuur 
de lokale economie enkel ondersteunen met projecten zoals de Pop.pas en Pop.kado, publicitaire 
ondersteuning of door middel van evenementen.

Het stadsbestuur zet echter ook een subsidiereglement in ter ondersteuning van de lokale 
economie. Dit reglement is recent grondig herwerkt.
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Het stadsbestuur voerde twee belangrijke wijzigingen door voor de dorpen:
1. De volledige dorpskom (bebouwde kom) komt opnieuw voor subsidiëring in aanmerking. 

Het vorige reglement beperkte zich tot de hoofdstraat, maar deze beperking werd dus 
opgeheven. De volledige kern is opgenomen, het buitengebied evenwel niet.

2. In die dorpen waar geen slager, bakker of superette meer aanwezig is, voorziet het 
stadsbestuur in een verhoogde toelage naar analogie met de subsidies voor het winkelhart 
in het stadscentrum.

Dit reglement wordt vanaf 2021 bekend gemaakt en toegepast.

ii.  Impulssubsidies

In de strijd tegen leegstand werd naast de belasting op leegstand ook het instrument van de 
impulssubsidie ingezet.

Deze impulssubsidie is een verhoogde renovatiepremie, die tevens aan rechtspersonen toegekend 
kon worden. Een impulssubsidie wordt ingezet in een impulsgebied, d.i. een gebied waarin op 
grond van objectieve parameters vastgesteld kan worden dat er een problematiek van leegstand 
en verwaarlozing aanwezig is.

Roesbrugge was het eerste dorp waar een dergelijke impulssubsidie bekomen kon worden. 
Ondertussen is deze vorm van subsidiëring uit het reglement geschrapt en is de focus verlegd 
naar duurzaamheid.

Het is te overwegen om deze impulssubsidie terug in het leven te roepen en toe te kennen aan 
al wie een woning aankoopt en vervolgens renoveert naar de basisnormen qua duurzaamheid. 
Woningen die op een lijst van leegstand of verwaarlozing staan kunnen een verhoogde 
impulssubsidie bekomen, aangevuld door een gedeeltelijke teruggave van het gemeentelijk 
aandeel	in	de	onroerende	voorheffing.	Rechtspersonen	die	investeren	in	de	aankoop	en	renovatie	
van bestaande woningen zullen eveneens in aanmerking komen.

Deze impulssubsidie kan eveneens ingezet worden om de realisatie van nieuwbouwwoningen in 
de deelgemeenten te stimuleren. 
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Ongebruikte bouwgronden, waar infrastructuur werd aangelegd, betekenen uiteraard een 
maatschappelijk verlies. De combinatie met een teruggave van het gemeentelijk deel in de 
onroerende	voorheffing	wordt	voorzien.	

Het betreffende subsidiereglement dient dan ook aangepast te worden.

iii.  Fiscale maatregelen onroerende voorheffing

Het gelijkheidsbeginsel is een grondwettelijk gewaarborgd recht voor alle Belgen (art. 10 en 11 
Grondwet).

Dit	 geldt	 des	 te	 meer	 in	 fiscale	 zaken.	 Wat	 de	
lokale overheden betreft, zijn er twee belangrijke 
fiscale	 instrumenten	 naast	 de	 lokale	 belastingen	
en retributies en dat zijn de procenten op de 
personenbelasting en de opcentiemen op 
de	 onroerende	 voorheffing,	 de	 zogenaamde	
grondlasten.

Omwille	 van	 het	 gelijkheidsbeginsel	 in	 fiscale	
zaken was het lange tijd onmogelijk om als lokale 
overheid	te	gaan	diversifiëren	in	het	gebruik	van	de	
zowel de procenten op de personenbelasting als de 
opcentiemen	van	de	onroerende	voorheffing.

Voor	wat	de	onroerende	voorheffing	betreft,	heeft	
de wetgever hieraan gesleuteld. Het gelijkheidsbeginsel mag dan al grondwettelijk gewaarborgd 
zijn, het is geen absoluut beginsel. Omwille van objectieve redenen, die redelijk verantwoord zijn, 
en op een proportionele wijze (de maatregelen staan in verhouding tot het beoogde doel) kan er 
immers wel een onderscheid gemaakt worden.

Aldus kunnen de steden en gemeenten voortaan wel hun opcentiemen op de onroerende  
voorheffing	 verschillend	 gaan	 toepassen.	 Uiteraard	 dient	 dit	 op	 een	 omzichtige	 en	 beperkte	
manier te gebeuren.

In de analyse werd al aangetoond dat er een belangrijke verschuiving gebeurde in inwonersaantallen 
tussen de dorpen en de stadskern. Uit studies verricht door het provinciebestuur blijkt dat de 
veroudering van de bevolking zich het scherpst aftekent aan de Franse grens. En de realisatie 
van diverse woonprojecten in de dorpen blijkt slechts heel beperkt aan te slaan. Er is nauwelijks 
verkoop, zowel privaat als publiek. 

Eventuele	 specifieke	 omstandigheden	 eigen	 aan	 het	 project	 (te	 hoge	 prijszetting,	 te	 weinig	
publiciteit, uitsluitingen of beperkende voorwaarden) kunnen onder druk van de belasting op 
onbebouwde percelen weggewerkt of opgelost worden.

Niettemin	 dient	 ernstig	 overwogen	 te	worden	 of	 er	 geen	 extra	 fiscale	 of	 andere	 stimulansen	
geboden kunnen worden.

Een	 alternatief	 voor	 het	 verschillend	 toepassen	 van	 de	 onroerende	 voorheffing	 zou	
een	 subsidiereglement	 kunnen	 zijn	 met	 de	 onroerende	 voorheffing	 als	 basis.	 In	
plaats van een vermindering of vrijstelling wordt dan gewerkt met een teruggave  
van het gemeentelijk aandeel.
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Niet elke aanpassing kan immers door de diensten van de Vlaamse overheid technisch verwerkt 
worden in het systeem. Het betreffende raadsbesluit wordt dan ook aan een bijzonder bestuurlijk 
toezicht onderworpen. Een subsidiereglement maakt het dan ook  een stuk eenvoudiger om te 
gaan variëren. Dit is aan geen bijzonder toezicht onderworpen.

Het	 stadsbestuur	 stelt	 aldus	 voor	 om	 hetzij	 via	 een	 fiscale	 maatregel,	 hetzij	 via	 een	
subsidiereglement:
• gedurende een periode van 5 jaar tot 100% vermindering van de gemeentelijke opcentiemen 

op	 de	 onroerende	 voorheffing	 toe	 te	 kennen	 (gemeentelijk	 deel	 OV)	 aan	 al	 wie	 een	
nieuwbouwwoning koopt of zelf bouwt in een woonproject (groepswoningbouw of verkaveling) 
in	één	van	de	dorpen	en	hiervoor	geen	specifieke	Vlaamse	ondersteuning	krijgt	(vrijstelling	OV	
bij een passiefwoning met E – peil <20).

• gedurende een periode van drie jaar 50% vermindering van gemeentelijke opcentiemen 
toe te kennen aan al wie een leegstaande of verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbaar 
verklaarde woning aankoopt en grondig renoveert, dit vanaf de datum van de eerste bewoning 
en aanvullend bij de impulssubsidie.

Dit	 houdt	 een	 aantrekkelijke	 fiscale	 ondersteuning	 in	 voor	 de	 benutting	 en	 opwaardering	 van	
bouwgrond en het woonpatrimonium in de dorpen!    

Zowel	voor	de	hierboven	vernoemde	 impulssubsidie	als	voor	de	fiscale	maatregelen	 inzake	de	
onroerende	voorheffing	geldt	evenwel	dat	deze	niet	gecumuleerd	kunnen	worden	met	gelijkaardige	
subsidies of vrijstellingen die door de Vlaamse overheid worden verleend op basis van dezelfde 
grondslag.

g.   Stimuleren van het gemeenschapsleven

i. Reorganisatie van het gemeenschapsleven: bewonersplatforms, feestcomités, 
handelscomités

In de dorpen zijn heel wat comités actief, die zich in het bijzonder op het eigen dorp en het 
dorpsleven in algemene zin richten. Dit voorstel heeft aldus geen betrekking op sport-, cultuur- 
of	jeugdverenigingen,	die	in	een	specifieke	sector	actief	zijn.	

Feest van het paard te Krombeke
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Dit voorstel heeft wel betrekking op de feestcomités, handelscomités en bewonersplatforms, die 
er het meest recent zijn bijgekomen (2008).
We laten aan elk dorp de eigen, vrije keuze. Waar feestcomités, handelscomités en 
bewonersplatforms goed werken, kunnen die naar eigen inzicht en vermogen gerust blijven 
voortbestaan.

We willen evenwel de mogelijkheid creëren dat in een dorp waar er een goed werkend feestcomité 
is doch geen handelscomité of bewonersplatform (of omgekeerd) dit comité de andere taken ook 
overneemt of op zich neemt.

M.a.w. waar er geen feestcomité is maar wel een bewonersplatform of waar er geen handelscomité 
is maar wel een feestcomité kunnen zij die andere taak op zich nemen. In dit voorbeeld zou het 
bewonersplatform dus ook dienst kunnen doen als feestcomité of het feestcomité zou ook dienst 
kunnen doen als handelscomité.

Een dorpsgemeenschap zou evenwel ook spontaan kunnen kiezen tot fusie van alle comités.

Die vrije keuze van elk dorp kan het verenigingslandschap een stuk ingewikkelder maken. Er 
zal dan ook een kaderreglement uitgewerkt worden, waarin het geheel duidelijk omschreven 
zal worden en waarin ook een gepaste naamgeving voorzien zal worden.  Daarnaast erkennen 
we als stadsbestuur ook de waarde van het sociaal weefsel en stimuleren we initiatieven die de 
participatie in het dorp vorm geven.

ii. Herzien subsidiereglementen

In het licht van bovenvermelde hervorming dienen ook de subsidiereglementen aangepast te 
worden.

Aldus moet het mogelijk worden dat een comité dat een andere taak opneemt of overneemt ook 
onder het betreffende subsidiereglement kan vallen. Een bewonersplatform dat bijvoorbeeld 
de uitdaging aangaat om ook handelscomité en feestcomité te zijn, moet aldus ook subsidies 
kunnen aanvragen bij de stedelijke raad voor lokale economie of bij de dienst vrije tijd voor wat 
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de dorpskermissen betreft. Zij moeten tevens een lid kunnen afvaardigen in de desbetreffende 
adviesraden.
Het	lijkt	ook	wenselijk	om	de	subsidie	op	de	kermisaffiches	gewoon	af	te	schaffen	en	het	bedrag	
te	voegen	bij	de	ondersteuning	van	de	feestcomités.	Affiches	zijn	niet	meer	echt	van	deze	tijd	en	
worden meer en meer vervangen door duurzamere promotievormen via digitale weg. Hiervoor 
hoeft geen afzonderlijk subsidiereglement meer te bestaan.

In de nieuwe te schrijven reglementen kan wat de kermissen betreft een impulssubsidie opgenomen 
worden om de vernieuwing van de kermissen te ondersteunen. Bepaalde dorpskermissen zijn 
heel levendig, andere hebben het dan weer moeilijker. Het valt op dat kermissen die zichzelf 
heruitvinden en nieuwe accenten leggen, daar ook de vruchten van plukken. Het stadsbestuur zal 
dan ook dergelijke impulssubsidie voorzien in haar reglement. Dit kan bij wijze van voorbeeld een 
tweejaarlijkse uitzonderlijke subsidie van 2.500 euro zijn, die uitsluitend besteed mag worden aan 
een nieuw initiatief.

Daartegenover staat dat feestcommissies of comités geen spaarkassen zijn. Het is belangrijk dat 
een comité een reserve heeft, doch dit dient redelijk te blijven. Dit moet dan ook met een kritische 
geest bekeken worden. 

iii.   Poperinge Games 

Enkele jaren geleden experimenteerde Poperinge met de zogenaamde Poperinge Games, waarbij 
elk dorp een team kon afvaardigen om deel te nemen aan een ‘spel zonder grenzen’ tussen de 
dorpen.

Het was een boeiend en geslaagd project. Het bracht heel wat leven in de brouwerij en zorgde voor 
behoorlijk wat animositeit op sociale media en zelfs in de gewone media.

Het stadsbestuur wil de samenhang tussen de dorpen en de stadskern versterken 
door opnieuw de Poperinge Games te lanceren. Dit sluit uiteraard niet uit dat nog aan 
alternatieve	 initiatieven	 gewerkt	 kan	 worden,	 zoals	 een	 fietsestafette	 tussen	 de	 dorpen	 of	 
een (digitaal) game-event tussen de jonge gamers.

Poperinge Games
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iv. Zorgzame buurten / dorpen

In de vorige bestuursperiode lanceerde de Vlaamse regering (minister Vandeurzen) een 
inspiratienota ‘zorgzame buurten’.

Uiteraard valt een dorp niet altijd samen met wat wij gebruikelijk verstaan onder een ‘buurt’. Dat 
hangt van een aantal factoren af. Misschien moeten we op het niveau van dit plan het evenwel 
hebben over ‘zorgzame dorpen’.

Een grotere dorpsinclusie is het streefdoel (enkele passages uit de inspiratienota, waarbij ‘buurt’ 
vervangen werd door ‘dorp’):

“Iedereen in een dorp is betrokken partij ongeacht de leeftijd , met of zonder zorgvraag, bewoner 
of gebruiker, dienstverlener of voorziening… Hoe vroeger en hoe actiever de betrokkenheid 
binnen een dorp, hoe meer kans dat het aspect van zorgzaam dorp echt de zorg van het dorp 
wordt. Zorgzame dorpen beogen immers niet enkel een betere zorg en ondersteuning van 
kwetsbaren en zorgbehoevenden, ze valoriseren tevens de vrijwillige inzet en spontane solidariteit 
van elke geëngageerde burger en bieden kans ook aan kwetsbare of zorgbehoevenden om een 
betekenisvolle bijdrage te kunnen. 

Een zorgzaam dorp beoogt een samenhangende én dorpsgerichte aanpak van wonen, zorg en 
welzijn opdat de persoon met eender welke ondersteuningsnood zo lang mogelijk thuis of in de 
vertrouwde omgeving, het dorp kan blijven wonen, blijven doen-meehelpen aan de samenleving. 
Heel wat mensen zijn bereid iets te doen voor een ander, maar doen het toch niet. 
Handelingsverlegenheid, ‘het niet gevraagd worden’ draagt bij tot heel wat onderbenut potentieel. 
Maar vrijwillige inzet / het vrijwilligerswerk wordt niet voor niets een ‘wondermiddel’ genoemd. 
Zich engageren als vrijwilliger verhoogt het zelfbeeld, gaat vereenzaming tegen, bevordert de 
gezondheid en fysieke conditie... Het gevoel iets te betekenen en deel uit te maken van een groep 
kan mensen helpen hun leven weer in handen te nemen en is een uiterst waardevolle manier om 
zich sociaal te integreren. 

Vandaar de noodzaak van een krachtenbundeling op het lokale niveau – stad en dorpen - om de 
plaatselijke (kwetsbare) burgers beter te ondersteunen.

Op welke manier iemand actief wil zijn en blijven, hangt af van verschillende factoren: persoonlijke 
mogelijkheden en keuzes, het gezin of de buurt waar je woont, economische, fysieke en sociale 
kenmerken … Een leeftijdsvriendelijke gemeente werkt actief op deze factoren in, zodat haar 
inwoners de kans krijgen om op een aangename manier oud te worden.  Een leeftijdsvriendelijke 
gemeente biedt een inclusieve en toegankelijke omgeving die het actief ouder worden bevordert 
en de levenskwaliteit van eenieder verbetert. 

“Age-friendly environments improve quality of life for all. They foster well-being and hold back 
age-associated decline”, zo stelt het rapport van het Milken institute. Dit instituut beoordeelt 381 
steden over de hele wereld aan de hand van negen domeinen en maakt een inventaris op van de 
beste steden om succesvol te ouder worden. 

Ook de Vlaamse Ouderenraad en VVSG benoemen de componenten van een leeftijdsvriendelijke 
omgeving waarop het lokaal beleid kan inspelen: mobiliteit, wonen, sociaal-culturele participatie, 
respect en sociale inclusie, maatschappelijke participatie, communicatie en informatie, 
gezondheid en zorg, en publieke ruimte en gebouwen. De verschillende componenten staan niet 
los van elkaars maar overlappen en beïnvloeden elkaar.”
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‘What makes a best city for 
succesful aging?’ - Milken Institute

Bloemmodel 
leeftijdsvriendelijke gemeente

Het huidige dorpenplan kaart in die zin al heel wat aspecten aan van bovenstaande bloemmodel, 
maar verdient op dit vlak ook nog enkele aanvulling vanuit een sociale invalshoek.

• Op 11/12/2020 ging een workshop ‘buurtgericht werken in Poperinge’ door waaraan 
medewerkers uit diverse beleidsdomeinen van stad & OCMW en een aantal collegeleden 
deelnamen. De workshop leidde tot een aantal feedbackpunten met impact op het voorliggende 
dorpenplan.

• Poperinge wil een warme, solidaire en inclusieve stad zijn. De buurtsalons, de ambities 
tot ‘buurtgericht werken’, de mobiele dienstverlening van De Bres en het streven naar een 
‘inclusieve of gevarieerde samenleving’ vanuit de welzijnsdiensten kunnen gebundeld en 
versterkt worden vanuit een gemeenschappelijke visie op zorgzame dorpen.

v. Andere acties ter versterking van het gemeenschapsleven

Het is duidelijk dat het gemeenschapsleven in onze dorpen stilaan meer en meer onder druk komt 
te staan. Vaak zijn er slechts enkele trekkers die in meerdere verenigingen actief zijn.

Het wordt een uitdaging hoe we deze ‘trekkers’ meer en beter kunnen ondersteunen en opvolging 
verzekeren, een taak die op het eerste zicht niet door een overheid opgenomen kan worden. Aan 
adviesraden dient de vraag voorgelegd te worden, zodat minstens het debat gevoerd kan worden 
en desgevallend enkele acties uitgewerkt kunnen worden.

Enkele subsidiereglementen, zoals het reglement m.b.t. jeugdcultuur, kunnen herzien worden 
om spontane initiatieven en projecten beter te kunnen ondersteunen. De diensten vrije tijd kunnen 
ook zelf meer initiatieven ontplooien gericht op de algemene bevolking en de niet-georganiseerde 
jeugd (mobiele spelotheek opstellen, pleintjesvoetbal, …), om van hieruit een breder draagvlak 
voor het dorpsleven op te bouwen.
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Het mobiliteitsbeleid is organisatorisch nog altijd 
vooral in handen van de Vlaamse overheid, maar 
met de komst van de vervoersregio’s genieten de 
lokale besturen meer inspraak. De vervoersregio 
dient te werken aan een regionaal mobiliteitsplan, 
waarin de grotere vraagstukken inzake ontsluiting 
en bereikbaarheid aan bod komen. Het openbaar 
vervoersplan – ondertussen goedgekeurd op het 
niveau van de Westhoek – bevat de busverbindingen 
van het kernnet en het aanvullend net. Voor 
Poperinge en de verbindingen met de deelgemeenten 
zitten er in het nieuwe plan een behoorlijk aantal 
verbeteringen. Het plan werd in de gemeenteraad 
positief geadviseerd.

In alle dorpen zal ook een mobipunt voorzien worden, zijnde een plaats waar meerdere 
vervoersmodi samenkomen. In het openbaar vervoerplan van de vervoerregio worden volgende 
mobipunten voorgesteld:

• Poperinge station;
• Abele, halte Abele Douane;
• Haringe, halte Haringe Kerk;
• Krombeke, halte Krombeke Dorp;
• Proven, halte Proven Dorp;
• Reningelst, halte Reningelst Dorp;
• Roesbrugge, halte Roesbrugge Markt;
• Watou, halte Watou Markt.

Specifiek	 voor	 wat	 Abele	 betreft,	 is	 tevens	 een	 proefproject	 in	 voorbereiding,	 waarbij	 een	
grensoverschrijdende busverbinding tussen Hazebrouck en Poperinge aangeboden zou worden.

ii. Fietsen

Hoewel geen deelgemeenten van Poperinge zijn er in samenwerking met de Provincie West-
Vlaanderen	twee	fietsprojecten	in	voorbereiding.

De	 provincie,	 Poperinge	 en	 Heuvelland	 bereiden	 momenteel	 de	 realisatie	 van	 het	 fietspad	
Poperinge-Westouter	voor.	Dit	fietspad	zal	op	allerhande	vlakken	een	aanzienlijke	verbetering	
inhouden	voor	de	fietsveiligheid	en	het	fietsgebruik	in	de	streek.

Samen	met	Vleteren	werkt	 de	provincie	 ook	aan	een	nieuw	fietspad	 tussen	West-Vleteren	en	
Krombeke. De stad Poperinge verklaarde zich akkoord hieraan mee te werken. Op Poperings 
grondgebied betreft dit slechts een 300-tal meter.

h.    Mobiliteit

i. Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer is op grond van het decreet 
‘basisbereikbaarheid’ aan een grondige herschikking 
toe.
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Voor	Poperinge	kan	dit	 de	aanzet	betekenen	 voor	een	nieuwe	 totaalvisie	op	fietsverbindingen	
tussen de deelgemeenten onderling. Krombeke kan met Roesbrugge verbonden worden en 
zo doorlopend tot in Abele. Ook tussen Krombeke en Proven en Proven en Watou zijn er nog 
mogelijkheden langs tweebaanswegen.

Maar	eerst	zal	het	laatste	radiale	fietspad	nog	aangelegd	moeten	worden	tussen	Poperinge	en	de	
Ouderdom samen met de andere noodzakelijke wegeniswerken aan deze weg.

De	stad	start	de	voorbereiding	van	deze	fietsverbindingen	op.	Zowel	het	onderling	verbinden	van	
de	deelgemeenten	als	het	fietspad	naar	de	Ouderdom	dienen	nog	opgenomen	te	worden	in	het	
Functioneel Fietsroutenetwerk van de Provincie West-Vlaanderen.

iii. Deelmobiliteit

Het stadsbestuur wil ook de dorpen meenemen in de nieuwe evoluties op het vlak van deelmobiliteit.

Zeker in dorpen is dit een absolute must. Op vandaag is het zo goed als onmogelijk om op het 
platteland of in een dorp te wonen zonder over één of meerdere auto’s te beschikken. Vandaar 
dat het stadsbestuur prioritair wil inzetten op een project met deelauto’s in samenwerking met 
lokale spelers.

Deelfietsen	loont	de	moeite	om	te	onderzoeken	of	er	hiervoor	draagvlak	bestaat.	Desgevallend	
kan dit meegenomen worden in de projecten van de Vervoersregio aangaande mobipunten en de 
uitrol van de mobiliteitsvisie ‘basisbereikbaarheid’.
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5.    COMMUNICATIE EN INSPRAAK
Campagne

De stad Poperinge participeert aan het ruimere Westhoekproject ‘Westhoek. De Nieuwe Wereld’. 
Poperinge toonde zich op dit vlak trouwens als één van de meest actieve gemeenten.

Naar aanleiding van de Coronacrisis maakte de stad ook voor het eerst promof ilmpjes voor haar 
handelszaken, horeca of de toeristische sector.

Het stadsbestuur werkte eerder ook al aan een meer algemene wooncampagne. 

Dit moet in het algemeen 
nog beter kunnen en moet 
nog aangescherpt worden. 
In het geheel dient evenwel 
ook bijzondere aandacht uit te 
gaan naar het wonen in en het 
gemeenschapsleven van onze 
dorpen. Met een beperkt budget 
maar met een creatieve insteek 
kan via sociale media al een ruim 
publiek bereikt worden.

Het stadsbestuur wil hier de 
komende jaren werk van maken, 
ongeacht het privaat of publiek 
karakter van het woonproject. 

Inspraak en participatie

Aansluitend bij de actie om de bewonersplatforms en feestcommissies waar nodig te verenigen, 
engageert het stadsbestuur zich om als algemene beleidslijn ter uitvoering van dit plan de inspraak 
voorop te stellen.

Niet alleen het plan maar ook alle relevante acties en projecten zullen voor inspraak voorgelegd worden. 
Het wordt af en toe aangestipt in dit plan, maar wordt niet voortdurend herhaald.

Het neemt niet weg dat inspraak en participatie via de geëigende kanalen soms wat moeizaam lopen, 
alhoewel dit sterk verschilt van dorp tot dorp maar soms ook wel gebonden is aan of voortgestuwd wordt 
door grote projecten of werken. Vaak zijn het dezelfde mensen die terugkeren en wordt een deel van 
de bevolking niet bereikt. Hoe we bijvoorbeeld de jongeren uit de dorpen meer kunnen betrekken bij 
inspraak en participatie is een belangrijke en open vraag. We gaan op zoek naar nieuwe methodieken 
om dit te kunnen waarmaken. Corona dwingt ons op een andere, vaak digitale manier, in contact te 
treden met elkaar. We zoeken naar een digitaal platform dat ook ter ondersteuning van de participatie en 
communicatie met en in de dorpen kan dienen. We kunnen ook op zoek gaan naar thema’s voor studies, 
onderzoeksprojecten en stages van Poperingse studenten om zo de binding met en het onderzoek naar 
het dorpsleven te versterken.

Tot slot zal de stad contact nemen met de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen en kijken of wij aansluiting 
kunnen vinden met onze ambities bij hun werking. Mogelijks beschikken zij over best practices die ons 
inspiratie kunnen bieden voor de toekomst.

Verkaveling Eekhoute te Proven
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