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1. Partons 2.0
‘Partons 2.0’ biedt ondersteuning aan inwoners, lokale handelaars en lokale besturen uit
de Westhoek die een goed idee hebben om van hun dorp of gemeente een nóg betere
plek te maken om te wonen, te leven en te werken.
In 2019 komt een volgende projectoproep. Dit betekent dat Reningelstse verenigingen,
lokale handelaars en inwoners een project kunnen indienen.
Een project dat in aanmerking komt, krijgt begeleiding en financiële ondersteuning bij
het ontwikkelen en realiseren van het project.
Meer info kan je vinden op:
http://www.partons2-0.eu/
https://www.west-vlaanderen.be/economie-en-landbouw/provinciale-euprojecten/partons-20
Tijdens de vergadering werd een brainstormsessie gehouden onder begeleiding van Stijn
Dujardin.
We zochten naar de noden van ons dorp Reningelst, welke dienstverlening of
ontwikkelingen we missen en welke stappen hierin kunnen ondernomen worden.
De uitkomst hiervan kan dan als basis dienen voor gelijke welke vereniging of inwoner
om eventuele projectvoorstellen in te dienen.

Het verslag vindt u als apart bestand: ‘Partons brainstorm RENINGELST.pdf’
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2. Antwoorden schepencollege
De vragen in het verslag van de bijeenkomst van het bewonersplatform Reningelst van 19
juni 2018 werden besproken in zitting van het schepencollege van 24 september 2018.
Het schepencollege bezorgt u graag volgende antwoorden:

Vraag
1. OKRA-Reningelst vraagt om
een extra wand met deur te
plaatsen in OC Rookop (bar)
om zo extra berging te
creëren.

Dossierbeheerder
Cultuur

Deze vraag werd reeds begin
februari gesteld aan Matthias
Breyne van de dienst Cultuur.

Antwoord
Over dit thema werd met Jacques Storme
van OKRA Reningelst een overleg gepleegd
op 31 augustus. Tijdens dit overleg werd
gekeken om tot een consensus te komen
wat de bergingsplaats betreft.
Vermoedelijk wordt richting wandenkast
gegaan: optimalisatie van huidige
gebruikte plaats.
Reactie BWP:
Wat betekent dit voor de huidige
gebruikers van deze wandenkast
(Gezinsbond en KVLV)?

2. Extra Wagentje in Rookop
Okra en badmintonclub de
Pluyme vragen extra wagentjes
om o.a. de podiumelementen te
verplaatsen (vraag reeds
gesteld aan Matthias in
januari).
3. Parkeerplaats minder
validen aan Rookop

Cultuur
+

De werkopdracht is aangemaakt. Dit komt
dus in orde, maar er is voorlopig geen
zicht op de timing.

Techniek

Techniek

De parkeerplaats werd ondertussen
geschilderd.

Techniek

Vermoedelijk heeft dit wellicht te maken
met het droge weer. We constateren op
verschillende plaatsen nieuwe scheuren
door uitdroging van de ondergrond. We
volgen verder op.

De parkeerplaats voor minder
validen werd nog steeds niet
herschilderd.
4. De Vlamertingseweg werd
een vijftal jaar geleden (2013)
grondig hersteld. Spijtig te
moeten vaststellen dat er
opnieuw op verschillende
plaatsen barsten en verzakkingen zijn ontstaan.
Zijn er plannen hieromtrent?
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5. De Ouderdomseweg is over
haar hele lengte van de
Ouderdom tot de Europalaan in
slechte staat.
Wordt deze binnenkort ook
aangepakt?

Techniek

De Ouderdomseweg was niet opgenomen
in het huidige meerjarenplan. Er zal in
functie van het volgende meerjarenplan
een nieuwe opsomming gemaakt worden
van de verschillende wegen die in
aanmerking komen voor herstel in de
volgende legislatuur. De nieuwe
beleidsploeg zal dan finaal moeten
beslissen welke prioriteiten worden gelegd
binnen het beschikbare budget.

6. De snelheid op de
Busseboom

Mobiliteit

De stedelijke dienst mobiliteit zal tijdelijk
anonieme snelheidsmeters en mobiele
snelheidsinformatieborden plaatsen langs
de Ouderdomseweg. De resultaten hiervan
zullen ter bespreking worden voorgelegd
aan de stedelijke mobiliteitsraad en het
college van burgemeester en schepenen.
Vervolgens zal worden teruggekoppeld
naar het bewonersplatform.

Techniek

a. De straten met het beurtelings
parkeren worden geveegd volgens de
periode waarin er geveegd wordt,
m.a.w. er wordt dan gewoon
afgeweken van de even/oneven kanten
op die plaatsen (anders zou men niet
reglementair geparkeerd staan en dat
mag niet). Voor de wijken zonder even
en oneven zijden is er geen specifieke
oplossing, behalve dat er in de 4 dagen
dat we langs komen om te vegen (2
dagen even/2 dagen oneven) telkens
gepasseerd wordt opdat we alles
zouden meegenomen hebben.

Er werd ook aangegeven dat er
terug veel te snel gereden
wordt over de Busseboom nu
de borden van 70 km/u zijn
weggenomen (gezien 70 km/u
nu sowieso de norm is). Kan
hier eventueel het
signalisatiewagentje geplaatst
worden? Of eventueel andere
maatregelen in overleg met de
bewoners?
7. Veegbeurten
a. Er zou na de tweede veegbeurt (begin februari) een
evaluatie gebeuren. Wat
was de uitkomst hiervan? Is
er een oplossing voor de
reeds aangehaalde
opmerkingen (straten met
beurtelings parkeren, geen
even/oneven zijden in de
wijken)?
b. Voor de laatste veegbeurt in
mei werd geen mail
gestuurd vanuit de
stadsdiensten om aan te
kondigen. Was dit een
vergetelheid of valt deze
vorm van aankondigen
sowieso weg?

b. Dit moet een vergetelheid geweest
zijn. De aanhangwagen wordt telkens
geplaatst en de veegbeurt wordt
aangekondigd via de website en andere
kanalen. Er zal worden gekeken bij het
inplannen van de veegbeurten om dit
telkens aan het bewonersplatform te
melden.
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8. Onthardingsinstallatie

Techniek

Er zijn geen plannen in de richting van een
centrale onthardingsinstallatie die
aangestuurd worden vanuit Stad
Poperinge. Er is ook geen weet of de
Watergroep –leverancier van het waterdergelijke plannen heeft.

Openbare
werken

Noch bij de gemeente Heuvelland, noch in
Poperinge zijn er noemenswaardige
problemen. Het gemeentebestuur
Heuvelland is ook nog in onderhandeling
met een betrokken landbouwer en kon
deze nog niet afronden.

Nu er werken bezig zijn aan de
nutsvoorzieningen, is er
mogelijkheid om een centrale
onthardingsinstallatie te installeren? (Reningelst heeft hard
water)
n.v.d.r.: Op de website van de
Watergroep vinden we terug
dat er momenteel 1 installatie
in West Vlaanderen (Kortrijk) is
en 1 in aanbouw(Waarmaarde).
Vanuit de stadsdiensten zijn er
geen plannen/mogelijkheden
tot groepsaankoop. Zulke
initiatieven zijn wel te vinden
op het internet.
9. Voetweg 54
Wat is de stand van zaken
omtrent voetweg 54? Er werd
aangehaald dat er een
probleem was met Heuvelland,
maar we hebben met het
Heuvellandse gemeentebestuur
contact opgenomen en volgens
hen zijn er in Heuvelland
hieromtrent geen problemen en
is Poperinge de blokkerende
factor.
Wanneer komt er eindelijk
schot in deze zaak en krijgt de
burger een stand van zaken
zoals eerder beloofd?

De stad heeft beslist om de strook van 2,5
m langs de beek aan te kopen.
Deze aankoop moet volledig door de stad
gebeuren (geen tussenkomst van de
provincie).
Langs de ingeschreven waterlopen is een
werkzone van 5 m voorzien. De Provincie
heeft als beheerder recht om deze zone te
gebruiken voor werken aan de Waterloop.
Naast de Rookop wordt een buffergracht
voorzien in het kader van de werken
doortocht Reningelst. Een aanpalende
eigenaar heeft gevraagd om de voetweg te
voorzien tussen de buffergracht en de
Rookop. Hij vroeg om een nieuwe
overwelving te voorzien over de beek.
De dienst waterlopen is niet bereid om een
bijkomende oversteek toe te laten. Bij
aanleg van een nieuwe oversteek moet de
bestaande duiker weggenomen worden.
Deze piste wordt niet gevolgd.
Er werd aan de aanpalende eigenaars van
de gronden gevraagd of ze bereid zijn om
de grond te verkopen. Bij een vrijwillige
verkoop kan de realisatie vlugger
gebeuren.
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Voorlopig bereikte landmeter Marc Feys
nog geen akkoord met alle eigenaars.
10.Nieuwe banken op het
speelplein in Pastoorstraat

Jeugd

Zowel de speelpleinwerking
als de buitenschoolse opvang
wensen terug banken op het
speelplein in de Pastoorstraat.
Liefst verplaatsbaar, maar vast
is ook goed.
11.Werfkeet Bentein staat voor
spiegel voor verkeer vanuit
Heuvellandseweg

In samenspraak met de speelpleinwerking
zal worden gekeken wat mogelijk is naar
de toekomst toe.

Openbare
werken

Voor het verkeer komende
vanuit de Heuvellandseweg is
het zicht in de spiegel op de
Baljuwstraat volledig ontnomen
door de werfkeet.
Is er een mogelijkheid om deze
gevaarlijke situatie aan te
pakken?

Het gebouw, en in het bijzonder
de ramen en schrijnwerk zijn in
zeer slechte staat.
Schepen Ben Desmyter lichtte
reeds toe dat dit geen
eigendom is van de stad maar
dat deze wordt gehuurd.

De vraag van het bewonersplatform werd
onmiddellijk op 18/6 overgemaakt aan de
aannemer. Het verplaatsen van de
werfkeet kon niet op korte termijn omdat
de aannemer hiervoor een kraan nodig
had. Ondertussen zijn de metselwerken
voltooid en is de werfkeet terug weg.
Reactie BWP:
Bedankt dat er direct actie werd
ondernomen.
Maar waarom kregen we hieromtrent geen
feedback? Het niet ontvangen van een
reactie en, in dit geval, geen wijziging in
de praktijk voedt alleen maar de perceptie
dat er niet geluisterd wordt naar de
inwoners.

Door de hoogdringendheid werd
hiervoor reeds een mail
gestuurd naar het stadsbestuur
op 18 juni met enkele voorstellen. Tot nu toe kregen we
hierop geen reactie, alsook
geen verbetering van de
situatie.

12.Patronagezaal in
Pastoorstraat

Zoals reeds eerder gemeld, worden nooit
losse banken op een speelplein geplaatst,
enkel vaste banken die verankerd zijn in
de grond.

Techniek

De patronagezaal is inderdaad geen
eigendom van de stad, de stad is
erfpachthouder. In functie van het volgend
meerjarenplan zal dit meegenomen
worden in een globale oefening rond het
patrimonium van de Stad in deelgemeente
Reningelst.
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3. Dorpskernhernieuwing
Hierbij een overzicht van de huidige stand van de werken:
 Deel Pastoorstraat vanaf Kriekstraat tot Waterzuiveringsstation:
Water en nutsvoorzieningen zijn af, op 3 september werd er gestart met het opbreken
van de wegenis en aanleg van de riolering.
 Kriekstraat:
Nutsvoorzieningen gestart, worden beëindigd de eerste week van oktober.
Rioleringswerken gaan beginnen na het beëindigen van de werken deel Pastoorstraat
vanaf Kriekstraat tot Waterzuiveringsstation.
 Deel Pastoorstraat vanaf Kriekstraat tot Baljuwstraat:
Water en nutsvoorzieningen zijn af, eind november wordt gestart met opbreken
wegenis.
 Baljuwstraat:
Water is af, nutsvoorzieningen zijn eind vorige week gestart, vanaf Kuipersstraat richting
Reningelstplein.
Het BWP wordt wekelijks uitgenodigd op de werfvergadering teneinde eventuele
problemen te bespreken. Gelieve uw vragen door te sturen naar het bewonersplatform.

4. Ophaling vuilnis en GFT tijdens werken in de Pastoorstraat
Het stadsbestuur heeft een brief rondgestuurd naar de bewoners van de Pastoorstraat.
Zij mogen hun afval (huisvuil, PMD, papier en GFT) plaatsen op het Reningelstplein, de
hoek met de Kriekstraat, of net buiten de bebouwde kom in de Pastoorstraat, waar de
werken beginnen.
De ophaling in de Pastoorstraat buiten de bebouwde kom is de eerste week niet correct
verlopen, maar hiervoor werden de ophalers gecontacteerd.
De mensen van buiten de bebouwde kom mogen uiteraard nog steeds hun afval
plaatsen bij hun woning, er is daar immers plaatselijk verkeer mogelijk.
Deze regel zal gelden voor de volledige duur van de werken en ook voor andere straten:
bewoners die binnen een werfzone wonen, moeten steeds hun afval buiten de werfzone
brengen.
Het stadsbestuur zal dit steeds per brief laten weten aan de bewoners van de betrokken
straten, naargelang de voortgang van de werken.”
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5. Nieuwe vragen van bewoners
(*) is een vraag voor het stadsbestuur
 Is het mogelijk om reeds de doorgang tussen Disbos en Kuiperstraat open te
stellen? Dit om de Kriekstraat en Belfroidstraat te ontlasten en om de mensen van de
Disbos en Kriekstraat een kortere weg aan te bieden richting dorp/school als
binnenkort de Kriekstraat en het 2e deel van de Pastoorstraat zullen openliggen(*)
Voorstel BWP: De doorgang tussen Disbos en Kuiperstraat openstellen over de breedte
van 1 vak en werken met verkeersborden (F05 en F06 als we ons niet vergissen) voor
voorrang vanuit één richting. En eventueel nog ondersteund met verkeersremmende
maatregelen in Disbos en Kuiperstraat, om dit nieuwe doorgaand verkeer te temperen,
want het zijn nog altijd wijken met kinderen.
(Eens men de Baljuwstraat zal openbreken ter hoogte van de Kuiperstraat zal deze
openstelling waarschijnlijk sowieso noodzakelijk zijn.)
N.v.d.r.: Dit voorstel werd reeds overgemaakt aan de dienst mobiliteit en zal worden
behandeld in het CBS.
 Is het mogelijk om tijdelijk éénrichtingsverkeer te maken in de Belfroidstraat. Deze
is veel te smal om te kruisen met twee voertuigen(*).
Voorstel BWP: Eénrichtingsverkeer instellen in de Belfroidstraat richting Poperinge
(Richting St-Pietersstraat) voor de duur van de werken.
N.v.d.r.: Dit voorstel werd reeds overgemaakt aan de dienst mobiliteit en zal worden
behandeld in het CBS.
 Tijdens de dorpskernhernieuwing zullen veel landelijke wegen gebruikt worden
voor wegomleggingen. Zullen deze tijdens de wintermaanden opgenomen worden in
het strooiplan?(*)
 Verschillende inwoners maakten reeds de opmerking over de 6 populieren langs de
grote beek die ontdaan werden van hun kruin. Dit zou in juni 2016 gebeurd zijn (geen
ideaal tijdstip?). Intussen groeit niks meer aan de bomen en begint de schors af te
vallen.(*)
Werd hiervoor een kapvergunning afgeleverd? En kan dit zomaar bij een beschermd
dorpsgezicht?
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 De tweewekelijkse agenda reservaties Rookop.(*)
Vanaf 1 juli zou om de twee weken de agenda van de reservaties uitgehangen met
daarop de naam van de vereniging, de verantwoordelijke en een telefoonnummer. (Zo
kunnen we steeds achterhalen wie de huurder voor of achter ons is, en kan deze
gecontacteerd worden om praktische zaken af te spreken.)
Deze agenda werd nog niet uitgehangen. Wanneer treed dit in werking?
 Kan het groenscherm tussen Disbos en voetbalplein hersteld worden?(*)

6. Volgende vergaderingen



11/12/2018 om 20h in de Rookop
Nieuwjaarsreceptie op zondag 13 januari 2019.
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