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Betreft: verslag Bewonersplatform Reningelst dd. 29 april 2008 – antwoorden schepencollege 
 
 
Geachte, 
 
 
De concrete vragen in het verslag van de bijeenkomst van het Bewonersplatform Reningelst van  
29 april 2008 werden besproken in zitting van het schepencollege van 4 juni 2008. 
 
Het schepencollege bezorgt u graag volgende antwoorden: 
 
 

 
VRAAG 

 
ANTWOORD 

 
 
Vraag naar twee parkeerplaatsen voor minder-
validen aan OC Rookop 
 

 
De parking aan OC Rookop staat niet toe dat er 
ergens bijkomend een parkeerplaats voor 
andersvaliden wordt voorzien. De technische 
dienst zal een van de parkeerplaatsen die er nu 
zijn (aan het einde van een rij) met een teken van 
andersvaliden voorzien. Zo is er aan één kant 
altijd plaats om iemand uit de wagen te helpen. 
De dienst Signalisatie zal ter plaatse gaan om uit 
te zoeken waar dit best gebeurt. 
 

 
De muur rond het kerkhof  is in zeer slechte 
staat en daardoor ook onveilig. Vraag naar 
onderhoud van deze muur. 
 

 
Het Schepencollege overweegt om voor de 
herstelling van de kerkhofmuur te Reningelst te 
werken via de sociale tewerkstelling LeerWerk 
uit Diksmuide. Via dit project worden werklozen 
opgeleid in de bouw. Het OCMW Poperinge 
heeft reeds een overeenkomst lopen met 
LeerWerk voor andere projecten. Er is geen 
uurloon te betalen, wel een kilometervergoeding 
en de materialen.  
 
Gelet op het feit dat de kerkhofmuur geklasseerd 

 

8970 POPERINGE, donderdag 12 juni 2008. 
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p/a  Jean-Pierre Claeys 
Westerse Clyttestraat 6 
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is, moet uiteraard eerst een bestek worden 
opgemaakt en ter goedkeuring voorgelegd aan 
Onroerend Erfgoed ( vroegere Monumenten & 
Landschappen).  
 

 
Vraag naar een asbak aan de ingang van OC 
Rookop. Nu vliegen de sigarettenpeuken overal 
in het rond. 

 

 
In overleg met het gemeenschapscentrum werd 
reeds aan alle ontmoetingscentra dezelfde asbak 
geplaatst (witte koker bevestigd aan de zijgevel).   
 

 
Vraag naar opknapbeurt zitbank (of nieuwe 
bank?)  rechtover Clubhuis 3hoek. Vraag werd 
in 2005 reeds gesteld. Graag meer zitbanken 
langs landelijke wegen, soms lange afstanden om 
te stappen voor onze senioren. Het plaatsen van 
vuilnisbakken heeft zijn voor- en nadelen: trekt 
vuilnis aan, maar misschien minder zwerfvuil? 
Iedereen heeft hierin zijn verantwoordelijkheid. 
 

 
De zitbank werd gecontroleerd door de 
technische dienst. De bank stond los en werd nu 
vast gemaakt. De planken zelf zijn inderdaad niet 
meer nieuw, ze zullen worden gereinigd met 
water onder druk. Later zullen ze worden 
geschilderd. 
 
Daarnaast wil de technische dienst ook meegeven 
dat er op het Reningelstplein nieuwe zitbanken 
werden geplaatst. Bij deze zitbanken staat een 
vuilnisbak aangezien deze zitbank vaak gebruikt 
zal worden door toeristen. 
 
Een vuilnisbak aan de zitbank aan clubhuis 
driehoek is volgens technische dienst niet 
opportuun aangezien deze zitbank minder 
gebruikt wordt door toeristen. 
 

 
Wie doet opvolging van openbare werken en 
vaststelling van eventuele schade achteraf? Vb. 
kapotgereden duikers? Hoe wordt daar gevolg 
aan gegeven? 
 

 
Nutsmaatschappijen moeten in principe zelf de 
openbare werken opvolgen. Vaak gebeurt dit 
echter niet. Vanuit de technische dienst wordt 
daarom gewerkt met een evaluatie na de werken 
in overleg met de nutsmaatschappijen. Vanaf 1 
augustus 2008 wordt er bij Stad Poperinge een 
nieuwe werkcontroleur aangeworven. Deze 
persoon zal verantwoordelijk zijn voor dergelijke 
opvolging van openbare werken. 
 

 
Met de meeste hoogachting, 
 
 

Namens het College van 
Burgemeester en Schepenen: 

 
De Secretaris, De Burgemeester, 
 
 
 
Bernard ROELENS Christof DEJAEGHER 
  


