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De stad Poperinge nam in 2007 het 

initiatief om in elk dorp een bewoners-

platform op te richten om de bewoners 

uit de dorpen meer te betrekken bij het 

beleid.  In februari 2008 werd het be-

wonersplatform in Reningelst opge-

start. Samen met het stadsbestuur na-

denken over de toekomst van het dorp 

en samenwerken aan een aangename 

woon- en leefomgeving. Dit was alvast 

de boeiende uitdaging en blijft het tot 

op vandaag. 

DORP inZICHT
Bij de start stelden de bewoners  zich 

de vraag hoe ze zicht konden krijgen 

op de noden en behoeften van alle 

Reningelstenaars. Het bewonersplat-

form kwam op het idee om aan de slag 

te gaan met de vragenlijst DORP in-

ZICHT. Via deze vragenlijst konden de 

bewoners hun mening te beste geven 

over diverse facetten van hun dorp: 

woonomgeving, verkeer, vrije tijd, toe-

risme,… 

Eenmaal de resultaten uit de vragen-

lijsten bekend, organiseerde het be-

wonersplatform van Reningelst een 

open bewonersbijeenkomst om de 

resultaten voor te stellen aan bewo-

ners en beleid. Zo’n 250 nieuwsgierige 

inwoners kwamen naar deze bewo-

nersbijeenkomst om te horen wat de 

Reningelstenaar nu vindt van haar of 

zijn dorp. 

Bewoners en 

bestuur verder 

aan de slag

Hoe beleven de bewoners nu hun dorp 

en hoe vinden ze dat het er pakweg 

over tien jaar zou moeten uitzien? 

Vanuit deze uitgangsvraag keken het 

stadsbestuur en het bewonersplat-

form samen naar de toekomst van het 

dorp. Volgende thema’s stonden hier-

bij centraal:  

• Woonomgeving

• Verkeer

• Voorzieningen in het dorp

• Vrije tijd en samenleven

Per thema werd er in het voorjaar van 

2010 een overlegvergadering geor-

ganiseerd met bewoners, schepenen, 

stadsdiensten en externe partners 

zoals de politie, Agentschap Wegen 

en Verkeer, ... om te komen tot actie-

voorstellen op korte, middellange en 

lange termijn. In deze brochure wil 

het stadsbestuur een aantal van die 

concrete plannen aan de inwoners van 

Reningelst voorstellen. 

Woord vooraf

Dorpskernvernieuwing

Wat? 

De dorpskernvernieuwing voor Renin-

gelst staat gepland voor de bestuurs-

periode 2012-2018. 

Het wordt een samenwerking tussen 

het Agentschap Wegen en Verkeer van 

het Vlaamse Gewest, stadsbestuur 

Poperinge, Aquafi n en de nutsmaat-

schappijen voor water (VMW), gas en 

elektriciteit (Eandis). Net als de soort-

gelijke projecten in Roesbrugge (2001-

2003) en Proven (2007-2009) wordt dit 

dossier gefi nancierd met middelen 

van het Vlaamse Gewest, het stadsbe-

stuur en diverse toelagen van de ho-

gere overheid. 

Algemene doelstelling van de dorps-

kernvernieuwing is in het dorpscen-

trum de verkeerssnelheid te verlagen 

en de verkeersveiligheid en leefbaar-

heid te verhogen. 

Op het programma staan de heraanleg 

of vernieuwing van de gewestweg Bal-

juwstraat en Zevekotestraat, de trot-

toirs en riolering en verder de aanleg 

van groen en straatmeubilair. Ook de 

omgeving van de kerk en het Renin-

gelstplein worden in de renovatie op-

genomen. 

De precieze grenzen en inhoud van de 

dorpskernvernieuwing liggen echter 

nog niet vast.

Hoe?

De ervaring heeft geleerd dat een goe-

de voorbereiding samen met bewoners 

en bestuur bij dergelijke projecten van 

groot belang is. Het stadsbestuur heeft 

er daarom voor gekozen om met een 

provinciale subsidie een studiebureau 

aan te stellen dat in 2011-2012 een 

voorbereidende studie zal maken voor 

de dorpskernvernieuwing, samen met 

bewoners en bestuur.

Deze studie wordt een integrale denk-

oefening waarin volgende elementen 

worden opgenomen:

• Actievoorstellen uit DORP 

inZICHT-vragenlijst en deze 

brochure

• Herwaarderingsplan voor be-

schermd dorpsgezicht Reningelst 

(momenteel in opmaak voor reno-

vatie van de kerkhofmuur)

• Project beeldbepalende accen-

ten in de dorpen van Poperinge, 

waarbij de identiteit van het dorp 

Reningelst zoveel als mogelijk in 

het openbaar domein zichtbaar 

wordt.

• Verkennend onderzoek naar de 

herbestemming van het Boude-

wijnplein.

Het is de bedoeling dat de bewoners 

via het bewonersplatform bij deze stu-

die en de dorpskernvernieuwing wor-

den betrokken. 

D di d i l d k



Wonen

Zwerfvuil

langs de bermen van ons dorp 

lag ik te smeken: raap mij op, 

want met papier, plastiek en schroot 

verstop ik de buizen van de sloot

gun mij uw blik, ik zal niet blozen 

ik sta slechts heel kortstondig hier 

als patroon der lege dozen 

en weggegooide blikjes bier

ze legden mij voorgoed aan banden 

waarom mocht ik destijds niet mee 

met Botervloot en Iso Mo 

en al mijn zusjes van de PMD?

voor korte tijd heet ik nu kunst 

maar morgen zal men mij verachten 

ik vraag nog één maal om een gunst 

gooi nooit meer afval in de grachten

Maria Lermytte

24/10/09

3

Bestrijding van wateroverlast

Een aantal locaties in het dorp werden  

de voorbije jaren frequent geconfron-

teerd met wateroverlast. Zowel voor 

de bewoners als voor het bestuur is 

wateroverlast een fenomeen dat ten 

allen tijde vermeden moet worden.

• De algemene staat van de rio-

leringen zal in het kader van de 

dorpskernvernieuwing grondig 

herbekeken worden. 

• De wateroverlast nabij het kruis-

punt Nedergraafstraat - Heuvel-

landseweg zal worden opgelost 

door het plaatsen van een aqua-

drin en een overstort op de riole-

ring.

• Franse beek - Grote Beek - Kem-

melbeek: de stuw die de provincie 

einde 2009 ter hoogte van hoeve 

Covemaecker realiseerde, bewijst 

zijn nut. Tussen het dorpscentrum 

en Vlamertinge zullen in de nabije 

toekomst delen van de vier stuwen 

worden verwijderd en zal de beek 

worden gereinigd. Hierdoor zal de 

wateroverlast in het centrum ver-

minderen.

• In de loop van 2011 neemt het stadsbestuur een 

straatveegmachine in dienst. Het toestel wordt in-

gezet voor het reinigen van voet- en fi etspaden en 

pleinen. 

• Vanaf midden 2011 wordt ook een mobiele klusjes-

ploeg actief in heel Poperinge. De ploeg bestaat uit 

één begeleider en drie werkmannen en zal op open-

baar domein kleine herstellingswerken uitvoeren, 

zoals o.m. herstel aan voetpaden en wegputten.

• Het stadsbestuur streeft ernaar het groenonder-

houd opnieuw aan vaste ploegen per deelgemeente 

toe te wijzen om zo de band met de lokale bevolking 

te versterken.

• Het onderhoud van grachten en bermen, gepland 

in het voor- en najaar, wordt sinds 2009 op een 

meer doorgedreven manier aangepakt en dit 

heeft het voorbije jaar zijn vruchten afgewor-

pen.

• Het overwelven van baangrachten kan enkel 

na het bekomen van een stedenbouwkundige ver-

gunning. De vergunninghouder is verplicht de over-

welving of inbuizing te ruimen en vrij te houden van 

alle obstakels die een goede afwatering verhinde-

ren. 

• In de strijd tegen zwerfvuil heeft het bewonersplat-

form in 2009 een zwerfvuilactie georganiseerd. Zo’n 

twintig ‘klawiers’ hielden bij regenachtig weer een 

grote kuis in het dorp. Ook de wijkagent kijkt in de 

strijd tegen zwerfvuil strenger toe. Bovendien is er 

een budgetvoorstel ingediend om hiervoor een on-

bemande, verplaatsbare camera in te zetten. Het 

bewonersplatform plant in 2011 een vervolg op de 

succesvolle zwerfvuilactie.

Onderhoud openbaar domein

epland 

op een 

en dit 

ewor-

nkel 

bewonersplatform plant in 2011 een vervolg op de 

succesvolle zwerfvuilactie.
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Enkele realisaties van het 

bewonersplatform op vlak 

van wonen 

en woonomgeving:

• Zwerfvuilactie ‘‘t Is were pro-

per in Reningelst’

• Actie ‘Zet uw fi ets eens in de 

bloemetjes’

• Plaatsen en reinigen van zit-

banken

• Op zoek naar nieuwe locatie 

voor glascontainer

Wonen

De sociale huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak heeft de 

komende jaren volgende plannen in Reningelst: 

• In de wijk Disbos worden zes nieuwe koopwoningen ge-

bouwd. De timing van dit project: start werken in maart-

april 2011, einde werken april-mei 2012.

• In het oud schoolgebouw in de Baljuwstraat worden drie 

nieuwe huurappartementen voorzien. Timing: start wer-

ken in januari 2011, einde werken ongeveer tegen juli 

2012.

Op langere termijn - ten vroegste over vijf jaar - maakt het 

stadsbestuur werk van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor 

Reningelst, met onderzoek naar toekomstige nieuwe woon-

gelegenheid alsook de herbestemming van het Boudewijn-

plein.

Nieuwe woningen

Behoud 

van patrimonium

• Het stadsbestuur wil op basis van 

een herwaarderingsplan voor het 

beschermde dorpscentrum de 

kerkhofmuur renoveren. Dit zal 

vanaf 2012 met subsidies gebeu-

ren in vier fasen. Het herwaarde-

ringsplan zal in dezelfde zone nog 

bijkomende mogelijkheden voor 

renovatie creëren.

• Na bijkomende restauratiewerken 

vorig jaar, beheert de vzw Fietse-

ling de brouwerij-mouterij Sint-

Joris vanaf 2011 als ‘open monu-

ment’. Dit betekent dat het pand 

wellicht in de zomer een 60-tal da-

gen open zal zijn voor het publiek. 

Over een defi nitieve bestemming 

in de cultureel-toeristische sector 

in de Westhoek wordt samen met 

andere partners nog verder nage-

dacht.

Waterzuivering: 

vandaag en in de toekomst

Premies in verband met  
hemelwater en afkoppelen van 
hemel- en afvalwater

• De stad heeft een reglement 

rond het toekennen van een 

gemeentelijke premie voor de 

aanleg van hemelwaterputten 

of infi ltratievoorzieningen. De 

premie die op basis hiervan 

kan worden bekomen be-

draagt 750 euro.

• Sinds het najaar 2010 kan je 

ook een premie ontvangen 

voor het volledig afkoppelen 

van hemelwater en afvalwa-

ter. Als gevolg van het rioolde-

creet dien je als particulier bij 

de aanleg van een gescheiden 

rioolstelsel in je straat op pri-

vaat domein het regenwater 

en huishoudelijk afvalwater 

te scheiden. Deze premie is 

enkel van toepassing na vol-

ledige heraanleg van wegdek 

en riolering in de straat. Deze 

premie zal dus voor Renin-

gelst pas van toepassing zijn 

na de dorpskernvernieuwing.

Plaatsing van installaties voor de 
individuele behandeling van 
afvalwater in het buitengebied

Voor een burger in het buiten- of 

plattelandsgebied geldt volgens 

de Vlaamse milieuwetgeving een 

saneringsplicht voor zijn afval-

water. Voor bewoners van meer 

afgelegen woningen kan die sane-

ring gebeuren via het plaatsen van 

een installatie voor de individuele 

behandeling van afvalwater (IBA). 

Een inwoner die dit wenst kan 

met de stad een gebruiksovereen-

komst afsluiten voor de plaatsing 

van een IBA op het privaat domein. 

Op basis van die overeenkomst 

levert en plaatst de stad een IBA 

bij de particulier, waarbij de aan-

vrager hiervoor een retributie van 

1500 euro + btw betaalt. Vanaf 

2011 wordt deze aanpak geleide-

lijk aan ingevoerd. In eerste in-

stantie zal men prioriteit geven 

aan nieuwbouwprojecten waarbij 

stedenbouwkundige vergunning 

wordt afgeleverd. 

Meer info: 

Administratieve technische dienst, diensthoofd Marc Claeys, 057 34 62 

91 of Milieudienst, 057 34 62 80 of 057 34 62 84.
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Transport en mobiliteit

Parkeerplaatsen voor 

personen met een 

fysieke beperking 

Op het Reningelstplein en aan het 

ontmoetingscentrum Rookop wer-

den in het voorjaar van 2010 twee 

parkeerplaatsen voorzien voor be-

woners of bezoekers met een fysieke 

beperking. 

Aanpak van zwaar vervoer in de dorpskern

Het Vlaamse Gewest plant in 2011 de 

vernieuwing van de wegdekken van de 

Lokerseweg en Clyttesteenweg in en 

rond Reningelst.

Na afl oop wil de dienst mobiliteit graag 

metingen uitvoeren over de verhouding 

van percentages bestemmings- en 

doorgaand zwaar verkeer. Streefdoel is 

om het doorgaand zwaar vervoer maxi-

maal uit de dorpskern te weren.

Het Vlaamse Gewest wil in het verleng-

de van het verbod op zwaar vervoer in 

Heuvelland ook bijkomende verkeers-

borden plaatsen die het doorgaand 

zwaar verkeer omleiden via de as 

Frans-Vlaanderenweg, ringlaan Po-

peringe, Westhoekweg, Noorderring, 

A19-autoweg. Dit moet in samenwer-

king met alle betrokken gemeentebe-

sturen gebeuren. 

Onderhoud van wegen

In Reningelst werden de voorbije jaren 

heel wat wegen opnieuw aangelegd 

of bestreken, o.m. de Belfroidstraat, 

Pastoorstraat, Driegoenstraat, Vis-

serijmolenstraat, Ouderdomseweg 

(gedeeltelijk), Diepestraat, Westerse 

Clyttestraat, Kwakkelstraat en de Zoe-

tendaalstraat.

In het najaar van 2010 vond in het ka-

der van herstel door winterschade de 

heraanleg van de Reningelstseweg en 

begin van de Baljuwstraat plaats.

Aanleg en onderhoud 

van fi etspaden

• In het gehucht de Ouderdom wor-

den de fi etsoversteekplaatsen op-

nieuw geschilderd. 

• Op het einde van het fi etspad in de 

Baljuwstraat (komende vanuit Po-

peringe) maakt het Vlaamse Ge-

west de overgang van het fi etspad 

naar de gewone weg fi etsvriende-

lijker en veiliger. 

• Het fi etspad op de Vlamertingse-

weg zal komende vanuit de zij-

straten zoals o.m. Clyttesteen-

weg, beter worden aangeduid. 

• Met de dorpskernvernieuwing in 

het vooruitzicht wordt alvast ge-

opperd om zoveel mogelijk aan-

duiding te voorzien voor fi etsers.

Wijziging 

parkeersituatie 

Pastoorstraat

De parkeersituatie in de Pastoor-

straat werd aangepast zodat reke-

ning gehouden wordt met de buurt-

bewoners en de aanwezigheid van 

een horecazaak.

Snelheids-

remmende 

maatregelen

• In het gehucht Ouderdom 

worden borden bebouwde 

kom geplaatst. 

• Er wordt ook werk gemaakt 

van een gedifferentieerd 

snelheidsbeleid waarbij een 

overgangszone 90-70-50 op 

alle invalswegen wordt in-

gevoerd.
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Voorzieningen en dienstverlening

Enkele realisaties van het 

bewonersplatform op vlak 

van transport en mobiliteit:

• Inventaris van belijning en 

verkeersborden op kruispun-

ten Clyttesteenweg en Ouder-

domseweg

• Inventaris van staat van de 

voetpaden

• Wijziging parkeersituatie in de 

Pastoorstraat

• Parkeerplaatsen voor bewo-

ners of bezoekers met een fy-

sieke beperking

• Aanleg van wandelweg tussen 

wijk Disbos en Kuiperswijk

Zichtbaarheid en 

verkeersveiligheid kruispunten

• Voor een betere zichtbaarheid 

op het kruispunt Zevekotestraat-

Lokerseweg-Vlamertingseweg 

wordt een voorstel besproken op 

de Stedelijke commissie voor mo-

biliteit en verkeer.

• Komende vanuit de Heuvellandse-

weg zal het Agentschap Wegen en 

Verkeer (AWV) de stopstreep her-

schilderen in het verlengde van de 

achterste lijn van de haakse par-

king. De rand van de weg zal in die 

zin dan ook verder aangepast wor-

den op het Reningelstplein. 

• Op basis van een foto-inventaris 

van het bewonersplatform werden 

een aantal kruispunten in kaart 

gebracht, o.m. langs de Clytte-

steenweg en Ouderdomseweg. Op 

deze locaties zijn de verkeersbor-

den en belijning in slechte staat. 

Onder leiding van de nieuwe mo-

biliteitsambtenaar worden deze 

kruispunten nu herbekeken en 

volledig op punt gesteld voor veilig 

verkeer. 

Transport en mobiliteit

Huurprijzen ontmoetingscentrum Rookop

Om de tevredenheid over het gebruik van het ontmoe-

tingscentrum in het dorp nog te verbeteren, werden een 

aantal maatregelen genomen:

• De huurprijzen werden recent aangepast in functie 

van de grootte van de zalen.

• Erkende verenigingen (= vereniging uit Poperinge 

die aangesloten is bij een Poperingse adviesraad) 

krijgen in de huidige formule een aantal voordelen 

in vergelijking met particuliere initiatieven: 

• Zo is er korting bij frequent gebruik en zijn de 

huurprijzen standaard ook goedkoper. 

• Einde 2010 keurde de gemeenteraad het voor-

stel goed om de zalen van het Gemeenschaps-

centrum Poperinge aan een gunsttarief van 50 

euro ter beschikking te stellen voor niet-winst-

gevende activiteiten. Hierbij gaat het vooral om 

dankmaaltijden voor medewerkers of bestuurs-

leden. De maaltijd wordt door de vereniging 

gratis aangeboden aan de genodigden. 

Meer info bij Bert Lemahieu en Danny Lefebvre, afge-

vaardigden voor Reningelst in het beheersorgaan van 

het Gemeenschapscentrum Poperinge, of bij de dienst 

cultuur van Stad Poperinge 057 34 66 88. 

Handelaars ondersteunen

Via een project van Unizo Westhoek 

“Verhogen van leefbaarheid van on-

dernemingen en rurale kernen door 

creativiteit, zelfrefl ectie en concrete 

actie” wordt het winkelaanbod van 

Reningelst onder de loep genomen. 

Via dit project wil deze organisatie 

de handelaars in landelijke kernen 

ondersteunen. Bedoeling is om hen 

maximaal te laten aanpassen aan de 

specifi eke eigenschappen van onder-

nemingen in landelijke kernen.

Kinderopvang tijdens de schoolvakanties

De jonge gezinnen in het dorp heb-

ben een duidelijke behoefte aan kin-

deropvang in het dorp tijdens de zo-

mervakantie. Het proefproject rond 

kinderopvang dat IBO Hopsakee en de 

speelpleinwerking in  opdracht van de 

stad in de zomer van 2010 uitbouwden, 

was een succes. Het is de bedoeling 

om deze kinderopvang volgende zomer 

verder te zetten.
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Vrije tijd, samenleven en toerisme

Voorzieningen en dienstverlening

Enkele realisaties van het 
bewonersplatform op vlak 

van voorzieningen:

• Informatiebord en brievenbus 

aan OC Rookop

• ‘Welkom in Reningelst‘, ont-

haalbrochure voor nieuwe 

inwoners 

• Ondersteuning vraag naar 

kinderopvang tijdens de 

zomervakantie

• Organiseren van open bewo-

nersvergaderingen vanuit het 

bewonersplatform

Dienstverlening

Vanuit het OCMW is er een folder ter 

beschikking van de thuiszorgdiensten. 

Deze folder kan aangevraagd worden 

om in de winkels en in openbare dien-

sten in het dorp ter beschikking te leg-

gen.

Vanuit dorpsdienst Nestor is er in 

Reningelst ook een dorpsnetwerk van 

vrijwilligers opgebouwd om ouderen 

en hulpbehoevenden uit het dorp te 

ondersteunen. 

Meer info?  

OCMW Poperinge, Eva  Schaut, 

057 30 98 66 of Dorpsdienst Nestor, 

057 46 96 02.

Onthaal nieuwe inwoners

In 2010 maakte het bewonersplatform een onthaal-

brochure voor de nieuwe inwoners in het dorp. Op die 

manier wil men nieuwe inwoners wegwijs maken in 

het dorp en hen aanmoedigen om kennis te maken 

met het rijke verenigingsleven van Reningelst. Elke 

nieuwe inwoner in het  dorp zal deze brochure ont-

vangen. 

De eerste uitgave van de brochure werd aan alle in-

woners van het dorp bezorgd aangezien dit ook een 

nuttige gids is voor wie al lang in het dorp woont.

Aanleg van nieuw sportterrein

Sinds 2009 wordt op de hoek van de Belfroidstraat en 

Kriekstraat een nieuw sportterrein aangelegd. De hele 

infrastructuur, gebouwen en omgevingswerken, nadert 

zijn voltooiing. Bedoeling is dat voetbalclub SK Renin-

gelst daar vanaf augustus 2011 kan trainen en het voet-

balseizoen 2011-2012 in een gloednieuw stadion star-

ten.

Speelpleinen

Een werkgroep binnen de jeugddienst 

legt zich toe op een positieve beeld-

vorming van het ‘buiten spelen’. In dat 

verband wordt in 2011 ook de open-

baarheid van de speelpleinen bespro-

ken. 

Bij de dorpskernvernieuwing zullen 

mogelijkheden voor openbare groen- 

en speelzones worden bekeken. 

Ontmoeting tussen 

bewoners stimuleren
Reningelst heeft een bloeiend vereni-

gingsleven en de lokale verenigingen 

hebben een mooi aanbod dat op het 

vlak van samenleven en ontmoeting 

zeker een meerwaarde kan bieden. 

Vanuit het bewonersplatform wil men 

dit aanbod ondersteunen en ontmoe-

ting tussen bewoners mee helpen sti-

muleren.

Enkele realisaties van het 
bewonersplatform op vlak 

van vrije tijd, samenleven 
en toerisme:

• Verenigingenbeurs tijdens 

open bewonersbijeenkomst 

15 mei 2009

• Nieuwjaarsreceptie met ten-

toonstelling ‘Reningelst: de 

tijd van toen’
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Marc Colpaert                

Coördinator Bewonersplatform Reningelst

Baljuwstraat 72 C, 8970 Reningelst

0493/62 28 04

bewonersplatformreningelst@live.be 

Maria Lermytte 
Secretaris Bewonersplatform Reningelst

Kerngroep bewonersplatform
Jan Kestelyn, Antoine Vandendriessche, Annelies 

Pil, José Spetebroodt, Rudi Deroo, Frits Vandenbus-

sche, Eric Coopman, Geert Rouseré, Glen Boeyaert, 

Els Parmentier, Geert Jacobs en Maria Malbrancke

Vrije Tijd, samenleven en toerisme

Stimuleren van 

zachte recreatie en toerisme

Bewoners van Reningelst vinden het belangrijk om zachte recreatie 

en toerisme in het dorp te stimuleren. 

• Na de dorpskervernieuwing zal er een toeristisch dorpsont-

haalpunt worden voorzien in Reningelst.

• Momenteel is Westtoer bezig met een actualisering van de be-

staande wandelwegen.

• Het voorstel van Regionaal Landschap West-Vlaamse Heu-

vels om in de richting van Westouter de buurtweg 54 in ere te 

herstellen, werd eind 2010 door het stadsbestuur principieel 

goedgekeurd. Het traject zou wel verplaatst worden langsheen 

de volledige lengte van de beek. Daarom is momenteel bij het 

provinciebestuur een procedure voor afschaffi ng en verlegging 

van deze buurtweg aan de gang. 

• De ‘Poproute, fi etsen achter het front’ is gerenoveerd. Renin-

gelst is ook een van de passages in deze fi etsroute. 

• Bij de toekomstige herbestemming van de oude brouwerijsite 

van vzw De Fietseling wordt de toeristische invalshoek ook ze-

ker mee in kaart gebracht. 

Volgende vergadering

De volgende vergadering van het bewonersplatform 

Reningelst gaat door op dinsdag 1 maart 2011 om 20 u. 

in OC Rookop.

Bewoners die een vraag of voorstel hebben voor het 

bewonersplatform kunnen dit gerust

• mailen naar bewonersplatformreningelst@live.be

• bussen in de brievenbus aan het ontmoetingscen-

trum

• doorgeven aan een bewoner die de open bewoners-

vergadering bijwoont

• zelf komen naar een volgende vergadering. 

We schuiven graag een stoel bij voor jouw idee.

Bewonersplatform Reningelst


