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1. Voetweg 54
De reeds lang geplande en beloofde toelichting en stand van zaken omtrent ‘voetweg 54’ op
onze open vergadering werd op de valreep geannuleerd door het stadsbestuur.
Drie maanden geleden werd de toelichting op de vergadering toegezegd en tussentijds
bevestigd.
Echter kregen we enkele dagen voor de vergadering volgend bericht van het stadsbestuur:
“De geplande overlegmomenten omtrent voetweg 54 liepen vertraging op (onder meer door
ziekte van één der betrokkenen). De bedoeling was om het voorgestelde plan te kunnen toetsen
met de aangelanden voor we hiermee naar het bewonersplatform zouden trekken. Wat in
normale omstandigheden ook zou zijn gebeurd. Dit is nu nog niet het geval en we wensen
daarom de bespreking in het bewonersplatform uit te stellen tot een niet nader bepaald
moment.”
Op onze vraag om die betrokkene nog in de laatste week voor onze vergadering te informeren
zodat we de vergadering toch konden laten doorgaan (we begrijpen dat de betrokkenen eerst
op de hoogte moeten gesteld worden vóór de rest van het dorp), bleek dat de uitkomst van dit
overleg het nieuwe tracé nog kan doen wijzigen…
Reeds in 2010 werd door het BWP een stand van zaken opgevraagd rond dit dossier die toen al
aansleepte. Er werd toen melding gemaakt door het stadsbestuur dat er voorstellen opgesteld
werden voor een nieuw tracé en dat deze nog moesten voorgelegd worden aan eigenaars en
aangelanden hiervan…
We hopen met het bewonersplatform dat dit ‘niet nader bepaald moment’ binnenkort wordt
vastgelegd, zodat de inwoners van Reningelst kunnen vernemen wat de stand van zaken is in dit
dossier.

2. Antwoorden schepencollege
De vragen in het verslag van de bijeenkomst van het bewonersplatform Reningelst van 19
september 2017 werden besproken in zitting van het schepencollege van 27 november 2017.
Het schepencollege bezorgt u graag volgende antwoorden:
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Vraag
Kan de glasbol aan de
Rookop bereikbaar gemaakt
worden voor
rolstoelgebruikers?
Eventueel een extra stuk
verharding aan één zijde
van de glasbol?

Dossierbeheerder
Milieu

Antwoord
Er is een werkopdracht ingegeven
waarbij aan de technische dienst
wordt gevraagd om een verharding
aan één zijde van de glasbol te
voorzien (W.O. 53968). Een timing
is op dit moment nog niet voor
handen.
Opmerking BWP: Intussen werd
gemeld dat dit op 05/01/2018 zou
uitgevoerd worden.

Zijn er al concrete
stappen/plannen
ondernomen voor de
aankoop van de rest van de
brouwerijsite door het
stadsbestuur?

Techniek

De eerder gemelde plannen voor het
aankopen van de site blijven, maar
voorlopig zijn nog geen verdere
stappen ondernomen. Het BP wordt
verder op de hoogte gehouden bij
nieuwe ontwikkelingen.

Onderhoud Rookop
Dakgoten zitten vol water.
Oorzaak en oplossing?
Schrijnwerk is dringend toe
aan oliën.

Techniek

De dienst gebouwen kijkt na wat het
probleem is en kijkt voor een
oplossing nog vóór het jaareinde.

Sint-Pieterstraat
Het stuk tussen de
Baljuwstraat en de
Ouderdomseweg is in zeer
slechte staat. Wanneer kan
dit stuk hersteld worden?

Techniek

De Sint-Pieterstraat zit opgenomen
in de meerjarenplanning. De juiste
timing zal afgestemd en overwogen
worden binnen de mogelijkheden en
prioriteiten die er zijn naast andere
wegen die eveneens dringend aan
herstel toe zijn.

3. Kerkhofmuur
-

De vertraging van de uitvoering van de werken heeft deels te maken met de toelating die
nodig was voor het vellen van de bomen palend aan de kerkhofmuur (kant Reningelstplein
en langs de Pastoorstraat).
Aan het Agentschap Onroerend Erfgoed werd de toelating gevraagd voor het vellen van de
bomen en de vervanging ervan.
Het Agentschap Onroerend Erfgoed geeft toelating verleend voor het vellen van de bomen.
De geknotte bomen moeten wel vervangen worden door inheemse bomen (linden). De
mededeling van deze toelating werd gedurende 10 dagen aangeplakt.

-

Voor de metselwerken is aannemer Bentein uit Langemark aangesteld.
Kort na nieuwjaar wordt de kerkhofmuur in de Pastoorstraat afgebroken.
Bedoeling is dat de funderingswerken voltooid zijn alvorens De Watergroep start met de
werken aan de waterleiding in de Pastoorstraat (werken in functie van de werken
dorpskernvernieuwing)(april, n.v.d.r.).
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De muur wordt heropgebouwd voor een deel uit recuperatiestenen en voor een deel stenen
die speciaal gebakken worden. Het maken (bakken) van de stenen loopt vertraging op. Eerst
zou aannemer Bentein hiervoor met een Franse steenbakkerij werken. Nu heeft hij contact
genomen met een Nederlandse. De stalen van de nieuwe stenen moeten eerst goedgekeurd
worden door architect Dries Vanhove en Onroerend Erfgoed.

4. Dorpskernhernieuwing
Op de openbare aanbesteding hebben er 6 aannemers ingeschreven. Het studiebureau zal de
inschrijvingen vergelijken, zodat AWV kan toewijzen eind dit jaar.
Dit is de meest recente timing:
Januari/februari zal er een coördinatievergadering plaatsvinden met de aannemer.
Maart/april wordt de nodige communicatie gevoerd (BWP/inwoners).
In april zou De Watergroep starten, in mei opgevolgd worden door Eandis en in juni opgevolgd
worden door de aannemer.

5. Varia.
-

De zeepdispenser en afdroogdoekjes in de Rookop zijn een feit! (na 7 jaar)

-

Er komt een laadpaal voor elektrische voertuigen in Reningelst. De plaatsing is voor 2019,
na de werken van de dorpskernhernieuwing. De bekabeling gebeurt tijdens de werken.

6. Volgende vergaderingen






14/01/2018 Nieuwjaarsreceptie
20/03/2018
19/06/2018
18/09/2018
11/12/2018
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