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Geachte,

De concrete vragen in het verslag van de bijeenkomst van het Bewonersplatform Reningelst van
27 april 2010 werden besproken in zitting van het schepencollege van 16 juni 2010.
Het schepencollege bezorgt u graag volgende antwoorden:

Vragen

Dossierbeheerder Antwoorden

Parkeerplaatsen t.h.v. de
buurtwinkel:
Na bevraging door de
wijkagent Martin Hardeman
blijken deze parkeerplaatsen
op private grond te liggen.
Om de zichtbaarheid te
verhogen voor auto’s die uit
de Heuvellandseweg komen,
werd voorgesteld om de twee
uiterste verkeerplaatsen aan
de hoek weg te nemen en de
rest ongewijzigd te laten.

Glascontainer OC Rookop
De glascontainer zou een
definitieve plaats krijgen aan
OC Rookop zoals eerder
afgesproken. Wanneer wordt

Mobiliteitsambtenaar
Ann Cloet

Milieudienst

De pas in dienst getreden
mobiliteitsambtenaar zal ter
plaatse mogelijke maatregelen
bestuderen.

De glasbol werd verplaatst naar
aanleiding van een evenement,
maar werd op 22 april jl.
intussen al teruggeplaatst aan
OC Rookop.
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dit uitgevoerd?

Haag Pastoorstraat

Technische dienst:
Jurgen Yde

De haag wordt dit najaar
gesnoeid.

Intergemeentelijke
Samenwerking
Wonen

De bouw van deze sociale
appartementen start einde dit
jaar of begin volgend jaar,
afhankelijk van het vorderen
van de lopende procedures.

De haag bij de oude pastorie
(rechtover de bibliotheek) in
de Pastoorstraat neemt de
helft
van het voetpad in. We vragen
om ze een grondige snoeibeurt
te geven.
Baljuwstraat 15:
Het oude schoolhuis in de
Baljuwstraat nr 15 is aan het
verkrotten.
Wanneer starten de werken
voor de voorziene sociale
appartementen op deze
locatie?

HeuvellandPoperinge-Vleteren

Koster Cuvelierwijk:
In de Koster Cuvelierwijk staan
een viertal dode bomen en een
boom zonder kruin die
eventueel ook mag gekapt
worden. Wij vragen om deze
bomen op te ruimen.

Technische dienst
via groendienst

Alle vermelde bomen worden in
december 2010 gerooid.

Met de meeste hoogachting,

Namens het College van
Burgemeester en Schepenen:
De Secretaris,

Bernard ROELENS

De Burgemeester,

Christof DEJAEGHER
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