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Geachte ereburger George
Sinds half oktober heeft Poperinge een nieuwe ereburger:
George Sutherland. En misschien wist u het nog niet, maar
de voorzet hiertoe gebeurde vanuit de fractie van Open Vld
in de gemeenteraad.
George werd geboren in Poperinge op 21 december
1921 uit het huwelijk van een Belgische moeder en
een Schotse vader. Hij groeide op nabij Lyssenthoek,
waar zijn vader hospitaalsoldaat en later tuinier was.
Hij volgde zijn vader op en begon op 17-jarige leeftijd
ook te werken voor de Imperial War Graves Com-

mission. Op die manier kwam hij veel in contact met
mensen die op zoek waren naar hun gesneuvelde familieleden. Hij zag hun verdriet en ving hen op. Ook
talloze pelgrims en scholen werden door George begeleid op Lyssenthoek.

“Samenwerken
aan een beter
België”
p 4-5

Vader en zoon bezochten regelmatig Talbot House
in Poperinge, dat als het ware een tweede thuis werd
voor George. Hij aarzelde dan ook niet om voor Talbot House in de bres te springen tijdens die moeilijke
eerste corona lockdown. De intussen 99-jarige George wandelde onder wereldwijde belangstelling ten
voordele van Talbot House.
Tijd om George het ereburgerschap van Poperinge
toe te kennen, zo dacht Johan Lefever, gemeenteraadslid voor Open Vld.
Lees verder pag 2
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Zesde ereburger
sinds 1965
Voorwoord
voorzitter
Voor het eerst in mijn leven verlang ik naar het
nieuwe jaar. Niet omdat ik graag ouder word,
maar wel om vlug een jaar van hoop te kunnen
aanvatten. Hoop dat we opnieuw samen kunnen komen. Hoop dat wie onderneemt, niet
door een wetgeving-in-het-algemeen-belang
wordt gegijzeld. Hoop om onbezorgd diegenen te kunnen helpen die hulp nodig hebben.
Hoop dat je niet meer bang moet zijn om in
eenzaamheid te verzeilen in een ziekenhuis of
een verzorgingsinstelling. Hoop om weer te
mogen feesten! Hoop om samen met anderen
afscheid te kunnen nemen van onze overleden
geliefden. Hoop op knuffels. Hoop om onze talenten op school te kunnen ontplooien. Hoop
om onze hobby’s te kunnen beleven, aan sport
te doen, naar de jeugdbeweging te gaan. Hoop
om weer volop van onze vrijheid te genieten.
We zijn allemaal danig wakker geschud. Ik hoop
dat iedereen uit de uitdaging van 2020 iets
heeft geleerd en dat we dat ook toepassen.
Met een positieve ingesteldheid komen we al
heel ver.
Ik wens jullie in naam van mezelf en het bestuur
van Open Vld Poperinge een prettige ‘alternatieve’ eindejaarsperiode toe, en een goede gezondheid in 2021!

Johan Lefever liet zijn idee niet
koud worden, en stelde tijdens
de gemeenteraad van 6 juli ll.
aan het stadsbestuur voor om
George Sutherland het ereburgerschap van de stad Poperinge
toe te kennen.

Tijdens de zomer werd er gewerkt aan een reglement omtrent de toekenning van het
ereburgerschap van onze stad.
Op 31 augustus werd dit voorstel
unaniem goedgekeurd en op 16
oktober was het dan zo ver en
kon de plechtigheid - uiteraard
volledig coronaproof - doorgaan.
Op die manier is George de zesde ereburger sinds
Philip ‘Tubby’ Cleyton in 1965. André Viaene (Proven

1966) en generaal Stanislas Maczek (1969) volgden.
Bijna twintig jaar later, in 1986, viel de eer te beurt aan
Dirk Frimout. Pol Hauspie werd de laatste in het rijtje
in 1999.

Bladkorven
werken

Begin 2019 stelde raadslid Christine Verdonck vanuit de fractie van Open Vld voor om bladkorven uit
te zetten op openbaar domein, daar waar afvallende
bladeren van bomen terechtkomen in o.a. tuinen van
bewoners.
Het voorstel werd onderzocht, en in het najaar van
2019 was er een eerste testfase met een 20-tal korven. In oktober 2020 werd het aantal bijna verdubbeld. Het ledigen gebeurt in samenwerking met
Westlandia. Aan de inwoners wordt gevraagd om
geen misbruik te maken van het systeem en geen afval in de korven te gooien.

De groendienst maakt de bladkorven zelf.

Geen twee keer gratis parkeren
Tijdens de gemeenteraad van november stelde
Isabel Sticker (Open Vld) voor om het betalend parkeren tijdens deze tweede lockdown opnieuw op te
schorten. Tijdens de eerste lockdown in het voorjaar
was dit gedurende een tweetal maanden het geval.

Patrick Schatteman
voorzitter Open Vld Poperinge

In Ieper wordt het betalend parkeren wél
opgeschort tot 31 december 2020
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“Waar velen, onder wie ikzelf, hadden verwacht dat
beslist zou worden om het parkeren ook in de tweede
lockdown gratis te maken, bleef deze beslissing uit.
Nochtans steunen we zo enerzijds de bewoners die
door de coronacrisis meer thuis zijn of telewerken,
en anderzijds de lokale handelaars die open mogen
blijven. En geef toe: een parkeerticket uit een automaat halen kan je niet echt coronaveilig noemen,” zo
stelde het raadslid.
Het stadsbestuur veegde het voorstel meteen van
tafel. Bewoners zullen (uit gemakzucht) misbruik
maken van de situatie en hun auto de hele dag op
straat laten staan. En met wat handgel zou het een
makkie zijn om coronaproof een ticket te nemen. In
buurstad Ieper (zie foto) mag je wél gratis parkeren
tot 31 december 2020.

We gaan op bezoek bij Sabien Lahaye-Battheu, die op
6 december 2018 de eed aflegde als West-Vlaams
gedeputeerde. We blikken met haar terug op die twee jaar
in Provinciehuis Boeverbos.

2 jaar gedeputeerde

Toerisme en recreatie, Ruimtelijke Ordening,
Flankerend Onderwijsbeleid, Erfgoed, Personeel en Bovenlokale veiligheidsvoorzieningen Algemene en Ondersteunde dienstverlening: een hele mond
“Het besef dat je
De fractie van Open Vld in de provincieraad
vol. Lukt de combinatie van al deze
echt iets kan
bevoegdheden?
Je bent de enige vrouw in de deputatie. Hoe erbevoegdheid toerisme bijIn alle eerlijkheid, die eerste maanden
betekenen voor
vaar je dat?
voorbeeld
ben
je
vaak
onvan 2019 waren echt wel een uitdade West-Vlaming
daar eigenlijk nog niet echt bij stilgestaan, maar
derweg en doorkruis je de
ging, vooral naar planning toe. Maar al
geeft me dagelijks provincie. Het behandelen Iknuheb
je het zegt (lacht). Man of vrouw, we proberen alledoende leert men, ook in de provincie
een boost.”
maal zo goed mogelijk onze job te doen, in het belang
van bouwberoepen gebeurt
(lacht). Vergeet niet dat je heel wat helvan de provincie én van de West-Vlaming.
binnenshuis en je hebt een perpende handen hebt, zowel bij de verschilsoonlijk contact met alle partijen.
lende diensten als in je eigen kabinet.
Tot slot, wat wenst u de West-Vlaming voor
In elk dossier proberen we een oplos2021?
sing te zoeken, binnen het wettelijk kader uiteraard.
Heb je een ‘lievelingsbevoegdheid’?
Vooral veel courage! En zoals Martine Tanghe het zo
Het besef dat je wel echt iets kan betekenen voor de
Niet echt, neen. De verscheidenheid in de bevoegdmooi zei: ‘Het komt allemaal wel goed.’
West-Vlaming, en de dankbaarheid daarvoor, geeft
heden, die mij werden toebedeeld, zorgt voor afme dagelijks een boost.
wisseling en maakt de job juist boeiend. Voor de

De puntjes op de i
In twee belangrijke Poperingse dossiers, de
Vroonhofsite en De Kring, wordt door het
stadsbestuur nogal smalend gereageerd als er
vanuit de fractie van Open Vld een tussenkomst
wordt gehouden. We zetten hierbij graag de
puntjes op de i.

Vroonhofsite

Wat betreft de Vroonhofsite, is het Open Vld die
een opportuniteit zag in de ontwikkeling van de
site. Het dossier loopt al tien jaar, en is intussen
toe aan een tweede masterplan, dat goedgekeurd werd in de gemeenteraad van september.
De kostprijs wordt voorlopig geschat op 26 miljoen euro, dat geld is van ons allemaal. 2025 zou
momenteel een realistische schatting zijn voor
de eerstesteenlegging van een project dat tot
2030 zal duren.

De Kring

Wat betreft de aankoop en (her)inrichting van
De Kring als huis voor verenigingen, heeft Open
Vld zich altijd voorstander getoond maar ook benadrukt dat het project financieel haalbaar moet
blijven/zijn. 850.000 euro voor de aankoop +
17.685 euro voor de aankoop binnentuin + 50.000

euro voor een ontwerp, en dan hebben we nog
niet gesproken over de renovatiekosten zelf.
Aan u om dan te oordelen of onze fractie opbouwende kritiek kan/mag geven in deze belangrijke
dossiers. We blijven voorstander, maar zijn het
aan u verplicht om ze met argusogen te volgen.
LOKALE BURGERKRANT OPEN VLD
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“Samenwerken aan e
Premier Alexander De Croo

Er komen geen nieuwe
belastingen op wie
werkt, spaart en
onderneemt.
Dat zou nefast zijn
voor het herstel.
Staatssecretaris
voor Begroting en
Consumentenzaken
Eva De Bleeker
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De nieuwe federale regering heeft op 1 oktober de eed afgelegd en haar regeerprogramma voorgesteld. De frisse ploeg
van premier Alexander De Croo zet in op een doorstart van
onze economie na corona, meer mensen aan het werk, betere pensioenen, een sterk veiligheidsbeleid, een kordate en
humane aanpak op migratie en een ambitieus klimaatbeleid.
Premier De Croo: “Mensen zijn in deze coronacrisis op zoek naar zekerheid en duidelijkheid. Dat is de
hoofdopdracht van de nieuwe regering. Met een verstandig crisisbeleid staan we klaar om iedereen te beschermen die het moeilijk heeft. Maar tegelijk willen
we ook vertrouwen en vrijheid geven aan mensen die
vooruit willen. Ik zal mij smijten om samen het coronavirus te overwinnen, onze economie herop te bouwen en ons land opnieuw in beweging te brengen.
Onze gendergelijke en diverse regeringsploeg zal ook
op een andere manier aan politiek doen. Het geruzie

en de stilstand hebben lang genoeg geduurd. We willen positief vooruit en focussen op wat ons bindt in
plaats van verdeelt.”

Economie herlanceren
Open Vld zet in de nieuwe regering sterk in op economische hervormingen. “Het coronavirus heeft niet
alleen onze gezondheid getroffen, maar ook zwaar
ingehakt op onze economie. Veel mensen leven in
onzekerheid over hun job”, zegt voorzitter Egbert
Lachaert. “Daarom kunnen bedrijven in moeilijkhe-

Nationaal Open Vld nieuws

een beter België”
den rekenen op onze steun, bijvoorbeeld met een
verhoogde investeringsaftrek en de wederopbouwreserve. Zelfstandigen die een eerste werknemer
aanwerven, zullen daar geen patronale bijdragen op
betalen. We lanceren ook een fors herstel- en investeringsplan om onze economie duurzamer en digitaler te maken.” Staatssecretaris voor Begroting Eva
De Bleeker: “Er komen geen nieuwe belastingen op
wie werkt, spaart en onderneemt. Dat zou nefast zijn
voor het herstel.”
Het is ook belangrijk om meer mensen aan werk te
helpen. Lachaert: “Hoe meer mensen werken en bijdragen, hoe sterker we onze sociale zekerheid en gezondheidszorg kunnen maken. Daarom zetten we in
op levenslang leren en arbeidsmarkthervormingen.
Wie zijn leven lang gewerkt heeft, verdient een goed
pensioen. Daarom trekken we de laagste pensioenen
op richting 1.500 euro en berekenen we de pensioenen van zelfstandigen eindelijk gelijk.”

Gespierd veiligheidsbeleid
De nieuwe regering zal ook investeren in een sterker
veiligheidsbeleid. “Veiligheid is een kerntaak van de
overheid. De regering verhoogt het budget van Justitie met meer dan 10%. We gaan het gevoel van straffeloosheid bestrijden. Er komt snelrecht voor kleine
criminaliteit en een nultolerantie voor geweld tegen
hulpverleners en politieagenten. Huiselijk en gendergerelateerd geweld wordt een vervolgingsprioriteit. Draaideurcriminelen pakken we harder aan. Alle
straffen, ook de kleine en korte, zullen worden uitge-

Vincent Van Quickenborne,
vicepremier en minister van Justitie

Veiligheid is een kerntaak van de
overheid. De regering verhoogt het
budget van Justitie met meer dan 10%.
voerd. De doorlooptijd van rechtszaken moet korter,
onder meer door verdere digitalisering van justitie.
De strijd tegen zware drugscriminaliteit voeren we
op”, zegt kersvers minister van Justitie Vincent Van
Quickenborne.

Kordaat en humaan asielbeleid
Wie op de vlucht is voor oorlog of vervolging en recht
heeft op onze bescherming, kan daarop rekenen.
Maar wie geen asiel krijgt, moet terug. Dat is het asielbeleid dat we sinds 2011 voeren en deze regering zal
verderzetten. “Speciale aandacht gaat naar kortere
procedures en strijd tegen misbruik daarvan en een
efficiënter terugkeerbeleid waarbij we verder investeren in gesloten terugkeercentra. De regels rond
gezinshereniging gaan we afstemmen op onze buurlanden en zo nodig verstrengen.” Er is nood aan een
overkoepelend Europees migratiebeleid met ster-

kere buitengrenzen, een eerlijke verdeling van de opvanginspanningen, terugkeerakkoorden met landen
van herkomst.

Ambitieus klimaatbeleid
De klimaatverandering is een realiteit, hier en nu. “We
onderschrijven dan ook volop de ambitieuze klimaatdoelstellingen van de EU en haar green deal”, zegt premier De Croo. “Daarbovenop vergroenen we het bedrijfswagenpark. Vanaf 2026 zal het fiscale voordeel
enkel nog gelden voor zero-emissievoertuigen, zonder in te breken op lopende contracten. Er komt een
btw-verlaging op de sloop en hernieuwbouw van woningen naar 6%. Zo vergroenen we ook het woonpatrimonium. De regering zet volop in op hernieuwbare
energie en waakt over de bevoorradingszekerheid én
prijs voor de burgers en bedrijven.”

LOKALE BURGERKRANT OPEN VLD
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Sabien Lahaye-Battheu op de trappen van het stadhuis, waar de trouwzaal is gevestigd.

Trouwen in openlucht
dankzij Open Vld
Het voorstel kwam van Sabien Lahaye-Battheu tijdens de gemeenteraad van juli ll. “Het burgerlijk huwelijk vindt plaats in het stadhuis, maar kan eventueel ook op een andere openbare plaats met neutraal
karakter, als de gemeenteraad zo een plaats heeft
aangewezen. Terwijl dit in nogal wat gemeentes mogelijk is, hinkt Poperinge achterop en blijven koppels
gebonden aan de trouwzaal,” zo stelde Sabien.
Het voorstel werd door de dienst onderzocht en twee
maanden later goedgekeurd.
Naast het gemeentehuis werden twee openbare
plaatsen met een neutraal karakter aangeduid waar
mensen kunnen huwen.

Deze zijn de koer voor het Hopmuseum en de culturele zone nabij de Komstraat in het Burggraaf Frimoutpark. De prijs om te trouwen blijft dezelfde. Een
openluchtceremonie kan van mei tot en met september omdat de weersomstandigheden buiten deze periode minder gunstig zijn.
Bij regen of wisselvallig weer kan het huwelijk nog altijd voltrokken worden in het gemeentehuis, maar de
beslissing hieromtrent ligt bij de aanvragers.
Sabien: “Inmiddels kunnen al een aantal koppels zeggen dat ze in openlucht hun ringen uitgewisseld hebben. Toch een unieke ervaring als je het mij vraagt.”

Onze mensen in het
Bijzonder Comité voor
de Sociale Dienst
Patrick
Schatteman

patrick.schatteman@
poperinge.be

Mathijs
Delbecque

mathijs.delbecque@
poperinge.be

Dries Delannoy

Geen terrasbelasting in 2021
Tijdens de gemeenteraad van oktober ll. stelde
Open Vld-fractieleider Bram Meeuw voor om
minstens in 2020 én 2021 geen terrasbelasting te
innen in groot-Poperinge. Het stadsbestuur was
van plan om de belasting in 2020 niet te innen, en
vervolgens een korting te geven van 50% in 2021
en van 25% in 2022.
Het voorstel wordt meegenomen in de herziening van het relanceplan. Er zal ook geen terrasbelasting geïnd worden in 2021. In 2022 wordt de
korting van 25% behouden.

dries.delannoy@
poperinge.be

Open Vld kiest bewust voor milieuvriendelijk drukwerk

Open Vld wil geen terrasbelasting in 2021

Uitgave van Open Vld, Melsensstraat 34,
1000 Brussel - V.U.: Egbert Lachaert
CONTACT: Tel. 02 549 00 20
EINDVERANTWOORDELIJKE: Thomas Vanwing
REDACTIE: ilde.cogen@openvld.be (coördinatie & layout), christel.verlinden@openvld.be(eindredactie)
SECRETARIAAT: christel.verlinden@openvld.be
FOTOGRAFIE: © Belgaimage.be, © Shutterstock.com
V.U. LOKAAL : Patrick Schatteman, Proones 85, 8970
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Sophie in gemeenteraad
en Dries in BCSD
Sinds begin 2013 zetelde Pascal Lapanne
voor Open Vld in de Poperingse gemeenteraad. Hij vulde zijn mandaat in op onnavolgbare wijze, en had in alle dossiers speciale
aandacht voor mensen met een beperking.
Begin dit jaar moest Pascal een operatie ondergaan, en werkte hij hard aan zijn herstel.
De beslissing van Pascal om zich te laten opvolgen in de gemeenteraad kwam hard aan
bij de fractie, maar begrip primeerde.

Onze mensen in de
Gemeenteraad
Bram Meeuw
Fractieleider
bram.meeuw@
poperinge.be

Sinds 6 juli 2020 vervangt Sophie Gruwez
Pascal in de gemeenteraad. Zij schuift door
vanuit het BCSD. Sophie (50) is advocate en
mama van drie tienerdochters. Haar hobby’s zijn op zijn
minst gezegd uiteenlopend: van (passief) wielrennen tot
actief bestuurslid van de Heemkring aan de Schreve Poperinge.
Met Sophie voortaan op de gemeenteraadsbanken, komt er
in het BCSC een plaats vrij voor Dries Delannoy. Dries (39)
is voorzitter van de vzw Viva La Fiesta, die financiële steun

Sabien LahayeBattheu
sabien.battheu@
poperinge.be

biedt aan onderzoek van verschillende spierziekten. Ook al
heeft hij het zelf vaak moeilijk, gezien ook hij door een spierziekte invalide werd verklaard, toch blijft hij doorzetten en
engageert hij zich voor Poperinge. Reizen, voetbal en lekker
uit eten gaan of gezellig samen zijn met vrienden zijn de dingen die Dries het liefste doet.
Veel succes aan beiden!

danny.lefebvre@
poperinge.be

Johan Lefever
johan.lefever@
poperinge.be

Wij nodigen u (hopelijk) uit

Isabel Sticker

Begin 2020 klonken we traditiegetrouw op
het nieuwe jaar tijdens onze nieuwjaarshappening. Schepen en toekomstig burgemeester van Wervik, Bert Verhaeghe, was toen
onze gastspreker.

isabel.sticker@poperinge.be

Begin 2021 hopen we uiteraard hetzelfde te
kunnen doen. Een datum prikken kunnen we
helaas nog niet, gezien we de coronamaatregelen verder moeten afwachten. Maar we
houden u op de hoogte!

christine.verdonck@
poperinge.be

Nieuwjaarshappening 2020 met gastspreker Bert Verhaeghe,
gast Vincent Van Quickenborne en een delegatie bestuursleden

Vld
Ja, Open
geeft me
in
goesting st!
m
de toeko

Danny Lefebvre

Wil je meehelpen aan de uitbouw van Open Vld en aan een
samenleving die vooruitgaat? Denk je toekomstgericht en ben je
positief ingesteld? Sluit je dan nu aan bij Open Vld!
Welke voordelen geniet je als lid?
Je hebt spreek- en stemrecht op onze congressen.
Je kan je stem uitbrengen over onze ontwerp-kandidatenlijsten bij verkiezingen.
Je kan je kandidaat stellen voor een functie in één van onze besturen.
Je ontvangt wekelijks in je mailbox een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van onze partij.
Driemaandelijks sturen wij je per post het ledenmagazine Blauw.

vragen/suggesties/opmerkingen > contacteer ons
Alle bestuursleden van Open Vld Poperinge treft u op
www.poperinge.openvld.be

Christine
Verdonck

Sophie Gruwez
sophie.gruwez@
poperinge.be

