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Geachte, 
 
De concrete vragen in het verslag van de bijeenkomst van het Bewonersplatform Reningelst van 
15 juni 2010 werden besproken in zitting van het schepencollege van 1 september 2010. 
Het schepencollege bezorgt u graag volgende antwoorden: 

 
 

 Vragen -standpunten    Dossierbeheerder   Antwoorden 
Vragen en voorstellen 

omtrent 

huishoudreglement OC 
Rookop: 

1.  Om de dienstbaarheid 
te verhogen vraagt het 
bewonersplatform of er een 
reservesleutel kan ter 
beschikking worden gesteld 
aan het bewonersplatform, 
zodat b.v. een vereniging 
die dringend een sleutel 
nodig heeft, (sleutel niet 
geactiveerd alhoewel 
gereserveerd, verloren 
voorwerpen…) terecht kan 
bij onze coördinator. 

2.  Er is ook 
onduidelijkheid omtrent de 
werking en de precieze 
activering van de sleutel. 
Hoe gaat dit eigenlijk in 
zijn werk? Zit de activering 
in de sleutel of het 
contactbakje? 

 

Bart Wemaere -
dienst cultuur 

 

1. Dit is niet echt gewenst, de 
PWA-ster kan soms wel redding 
bieden; Ingrid Coussaert is 
immers 2 maal 1 uur per week 
aanwezig en eventueel ook op 
andere tijdstippen vlot 
bereikbaar. 

 

 

 

2. De batterij van de sleutel kan 
opgeladen worden aan de 
oplader aan het stadhuis. De 
sleutel zelf is 
voorgeprogrammeerd door de 
dienst cultuur. Wellicht vanaf 
volgend jaar wordt het mogelijk 
via een oplader aan de zaal de 
sleutel te updaten.  

3. Dit is al het geval: ga naar  
www.poperinge.be/cultuur en 

Bewonersplatform Reningelst 

Communicatiedienst 
 
Stefaan Kempynck 
057 34 66 89 
info@poperinge.be 
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3.  Het zou eveneens erg 
praktisch zijn mocht op de 
website van de stad een 
overzicht van de 
beschikbaarheid van de 
zaal kunnen geraadpleegd 
worden. 

4.  Is het mogelijk om een 
gedetailleerde 
gebruiksaanwijzing in de 
zaal te hangen van, b.v.  
geluidsinstallatie, 
microgolfoven…? 

5.  De huurprijs van de 
zaal (125€) ligt te hoog 
voor Reningelstse 
verenigingen. Het 
bewonersplatform vindt dat 
er een onderscheid moet 
worden gemaakt tussen 
activiteiten ten bate van de 
gemeenschap (bv. 
schoolfeest) of voor private 
doeleinden. 

 

 

6.  In de toiletten zijn geen 
zeep en handdoekjes 
voorzien. Wij vragen om 
een vast handzeeppompje 
en papieren handdoekjes. 
In tijden van Mexicaanse 
griep is dit geen 
overbodige luxe! 

7.  In de keuken is de 
hoeveelheid warm water 
vaak ontoereikend om, na 
een grote activiteit, 
degelijk te kunnen 
afwassen. Er wordt 
gevraagd een grote boiler 
te installeren, bv. aan de 
vrije muur rechts van de 
ingang keuken, om grote 

dan doorklikken naar 
reservaties. 

 

4. De technieker van de dienst 
cultuur zal na zijn vakantie (na 
11 augustus 2010) hiervoor 
kijken. 

5. Private doeleinden en privé-
feesten/activiteiten zijn niet 
toegelaten in de gebouwen van 
het Gemeenschapscentrum. 
Prijzen van de zalen dienen in 
eerste instantie besproken te 
worden op de vergadering van 
het Gemeenschapscentrum. Op 
de eerstvolgende vergadering 
van het beheersorgaan van het  
Gemeenschapscentrum dd. 5 
oktober '10  wordt de tarifering 
herbekeken en wordt een 
voorstel van korting besproken, 
louter voor de besturen van 
verenigingen. 

6. De plaatsing van zeep- en 
papieren doekenverdelers in de 
toiletten van de diverse 
ontmoetingscentra in de 
deelgemeenten wordt gepland 
op het budget 2011. 

7. Dit wordt besproken  op de 
vergadering van het 
Gemeenschapscentrum. 
Anderzijds dient het OC niet 
uitgerust te worden in functie 
van 
grootkeuken/feestmaaltijden. 
Voor dergelijke gelegenheden 
dient het nodige materiaal 
gehuurd te worden. 

 

8. Er wordt onderzocht of deze 
investering haalbaar is, ook in 
de andere ontmoetingscentra. 
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kommen eronder met 
warm water te kunnen 
vullen.  

 

8.  Er wordt gevraagd naar 
twee karren met 
zwenkwielen, voor de 
podiumelementen. Nu zijn 
die elementen met moeite 
te versjouwen. 

9.  Wanneer verhuist de 
glascontainer? Voorstel om 
in een omhaagd en op 
verhard U-plateau aan de 
straatzijde naast de 
parking te plaatsen. (Zie 
foto) 

10. Wie controleert de 
inventaris van de inboedel 
of mogelijke schade? 

 

 

 

9. De stad contacteert  de IVVO 
met de vraag om de staanplaats 
aan te leggen en het BP wordt 
verder op de hoogte gehouden. 

10. Dominique Buysse (Dienst 
Cultuur) controleert regelmatig 
de inboedel. Schade zou kunnen 
gecontroleerd worden door de 
PWA-ster. 

Tussen Disbos en 
Kuiperstraat is een 
verbindingsweggetje. Dit is 
net breed genoeg om een 
auto door te laten, wat niet 
de bedoeling is. 

Bewoners vragen om een 
extra hinderpaaltje te 
plaatsen, zodat auto’s niet 
meer passeren. 

 

 

Jurgen Yde 

 

De technische dienst zal tegen 
einde oktober 2010 twee extra 
paaltjes bijplaatsen om het 
doorrijden door auto's volledig 
te verhinderen. 

 

In het straatje van de 
Heuvellandseweg naar de 
Koster Cuvelierwijk groeit 
momenteel veel onkruid. 
De bewoners vragen 
onderhoud van het pad. 

 

Jurgen Yde 

De doorsteek werd ondertussen 
onderhouden. In het najaar zal 
de beplanting van deze 
doorsteek volledig hernieuwd 
worden, de oude bomen worden 
verwijderd. 

 
 

In de Sint-Pietersstraat, 

  

De betonsteunen zijn 
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tussen Hemelstraat en 
Baljuwstraat, staan twee 
erg scheefgezakte 
elektriciteitspalen die 
eerstdaags zullen 
omvallen. (Zie foto) 

De twee betonsteunen  
langs hetzelfde stuk weg 
zijn nog steeds niet 
opgehaald. Dit werd reeds 
in ons vorig verslag 
gevraagd. Straks worden 
de wegbermen gemaaid…. 
(Zie foto) 

  

Jurgen Yde 

 

ondertussen verwijderd, er is 
echter één paal die ondertussen 
opnieuw scheef is  komen te 
staan. De technische dienst zal 
deze paal terug laten 
rechtzetten. 

Voor de kerk zijn twee 
verkeersspiegels geplaatst. 
Soms staan bestelwagens 
geparkeerd vóór de 
spiegels, zodat ze niet 
meer zichtbaar zijn voor 
wie uit de 
Heuvellandseweg op het 
kruispunt komt 
aangereden. Bewoners 
vragen om een duidelijk 
parkeerverbod op die 
plaats aan te brengen. 

 

Ann Cloet 

Volgens artikel 24 van de 
wegcode is er een stilstaan- en 
parkeerverbod voor voertuigen 
hoger dan 1.65m op minder dan 
20 m voor verkeersborden. De 
verkeersspiegel is geen 
verkeersbord, maar naast de 
spiegel staan natuurlijk ook 
verkeersborden... 

Volgens de verantwoordelijke 
wegbeheerder administratie 
Wegen en Verkeer (AWV)  is dit 
eerder een politionele 
bevoegdheid. AWV  vermoedt 
dat nog weinig kan gewijzigd 
worden, zonder dat we andere 
wagens ook het parkeren 
belemmeren. In principe is dit 
een probleem dat zal opgelost 
worden met de heraanleg van 
de doortocht Reningelst. 

Op het kruispunt 
Clyttesteenweg met 
Diepestraat, staat de 
Westerse- Klijtestraat niet 
aangegeven. 

Voor het huisnr 2 van de 
Westerse-Klijtestraat  zou 
tevens een bordje moeten 
komen waarop Westerse-
Klijtestraat vermeld staat. 
Dit om te vermijden dat, 
zoals onlangs door de 
dienst 100, verkeerdelijk 

 

Ann Cloet 

Die aanduiding is niet nodig: op 
een kruispunt van twee straten 
moet een verder gelegen straat 
niet worden aangeduid. 

De uitvoerende technische 
dienst zal zoals wettelijk 
opgelegd op de kruispunten alle 
straatnaamborden checken, zo 
nodig plaatsen/herstellen of 
verduidelijken. 
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gedacht wordt dat het om 
de Diepestraat 2 gaat. 
 
 

 
 
 
 
 
Met de meeste hoogachting, 

 
 

     Namens het College van 
      Burgemeester en Schepenen: 

 
De Secretaris, De Burgemeester, 
 
 
 
 
Bernard ROELENS Christof DEJAEGHER 


