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Betreft: verslag Bewonersplatform Reningelst dd. 15 oktober 2008 – antwoorden 
schepencollege  
 
 
Geachte, 
 
De concrete vragen in het verslag van de bijeenkomst van het Bewonersplatform Reningelst 
van 15 oktober 2008 werden besproken in zitting van het schepencollege van 19 november 
2008. 
 
Het schepencollege bezorgt u graag volgende antwoorden: 
 
 

 
VRAAG 

 

 
ANTWOORD 

 
Rasterborden 
 
Is er reeds een locatie bepaald voor deze 
borden in Reningelst? 
 

 
- Eerste rasterbord werd intussen geplaatst 

in de Heuvellandseweg, bij het 
binnenrijden van de dorpskom, ter hoogte 
van OC de Rookop 

 
- Een tweede rasterbord wordt geplaatst in 

de Baljuwstraat, aan de rechterzijde bij 
het binnenrijden van het centrum. 

 
 

Reglement voor affichering 
 
Het bewonersplatform vraagt naar 
duidelijkheid omtrent het reglement voor 
affichering in het dorp. Waar kan en mag er 
geafficheerd worden in Reningelst? 
 

 
Het nieuwe reglement voor affichering werd 
goedgekeurd op gemeenteraad van 30 
oktober. Communicatieambtenaar Stefaan 
Kempynck bezorgt het nieuwe reglement aan 
het bewonersplatform van Reningelst.  
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Voetbalplein Reningelst 
 
Graag zouden bewoners op de hoogte 
worden gebracht van de planning van de 
werken aan het nieuwe voetbalplein. 
 

 
- Over de heraanleg van de voetbalzone in 

Reningelst is er in eerste instantie 
uitgebreid overleg geweest met SK 
Reningelst.  

 
- Het ontwerp van de aanleg van de 

terreinen (omgevingswerken en parking) 
werd voorgelegd op de gemeenteraad van 
30 oktober 2008. 

 
- Het schepencollege is bereid op een 

volgende vergadering van het 
bewonersplatform hierover de nodige 
toelichting te verstrekken.  

 
 

OC Rookop, toegang mindervaliden 
 
OC Rookop blijkt moeilijk toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers, omwille van de kasseien 
dicht bij de ingang.  
 
Er wordt tevens gevraagd spoedig werk te 
willen maken van het schilderen van 
parkeerplaatsen voor minder-validen aan het 
OC.   
 

 
De markering van de parkeerplaats voor 
mindervaliden wordt in het voorjaar 2009 
geschilderd (hoogstwaarschijnlijk maart 
2009). Momenteel kunnen dergelijke werken 
niet worden uitgevoerd omwille van te 
vochtige en koude weersomstandigheden.  
 
De toegankelijkheid van het 
ontmoetingscentrum is normaal gezien 
voldoende. Kasseien zijn inderdaad minder 
toegankelijk voor rolstoelgebruikers maar 
heraanleg van de kasseien is niet evident 
aangezien de zone rond het 
ontmoetingscentrum volledig geklasseerd is. 
  

 
Meldingskaarten 
 
De vragen of meldingen die gebeuren via het 
meldpunt, per email of meldkaart, blijven 
vaak zonder gevolg of het duurt heel lang eer 
er op gereageerd wordt. Veel bewoners 
vragen hoe dit komt? 
Eventueel meer meldingskaarten toevoegen 
aan de stadskrant (vb. bij elk nummer één 
exemplaar). 
 

 
Om het systeem van de meldingskaart ten 
gronde te evalueren zal er door de 
communicatieambtenaar een inventaris 
worden opgemaakt van alle gestelde vragen 
en alle nog openstaande vragen. Op die 
manier wensen we een overzicht te krijgen 
van alle vragen om op basis daarvan een 
beter systeem voor opvolging uit te werken.  
 
Voorlopig lijkt het niet aangewezen om meer 
meldingskaarten toe te voegen bij de 
stadskrant. Een grondige evaluatie van het 
systeem is eerst aan de orde.  
  
 
 
 



 
GSM ontvangst 
 
Sommige bewoners klagen over een heel 
zwakke ontvangst voor hun GSM of andere 
draadloze communicatie in Reningelst. 
Vooral de laatste maanden zou het probleem 
nog erger zijn geworden. Is hier iets aan te 
doen? 
 

 
Vragen van bewoners over de ontvangst van 
het gsm-netwerk dienen in principe gericht te 
worden aan de betrokken operator. Het is 
immers niet de bevoegdheid van technische 
dienst van Stad Poperinge om na te gaan in  
hoeverre het grondgebied van Poperinge 
uitgerust is met gsm-masten.  
 
Daarnaast kan de technische dienst wel 
meegeven dat men heel recent de vraag 
ontving van gsm-operator Base om een mast 
te plaatsen in Reningelst. Het stadsbestuur 
zal hieraan positief meewerken. Meer 
bepaald onderzoekt Base de mogelijkheid om 
op het nieuwe voetbalveld één van de 
verlichtingsmasten te gebruiken als GSM-
mast.  
 

 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 

Namens het College van 
Burgemeester en Schepenen: 
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