
 

 

 

 

Geachte, 

 

 

De vragen in het verslag van de bijeenkomst van het bewonersplatform Reningelst van 27 maart 

2012 werden besproken in zitting van het schepencollege van 1 juni 2012. 

 

 

Het schepencollege bezorgt u graag volgende antwoorden: 

 

 

 

Vraag 

 

Dossier-

beheerder 

 

 

Antwoord 

 

1. Waar kan er parkeerplaats 

voorzien worden voor 

vrachtwagens? 

 

De wijkagent meldt dat de 

vrachtwagens voorlopig terecht 

kunnen op de parking op het 

oude voetbalplein in de 

Vlamertingseweg. 

RMNO Er zijn nog geen plannen voor een 

nieuwe invulling van de voormalige 

voetbalterreinen. Na de opmaak van de 

ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) voor 

Proven en Watou (afgerond) en 

Krombeke (lopend) zal ook voor 

Reningelst een RUP worden opgemaakt. 

De opmaak van dit RUP zal ten vroegste 

starten in 2013. Bij de opmaak van het 
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RUP zal het bewonersplatform worden 

betrokken. In het RUP voor Reningelst zal 

onder meer de nieuwe bestemming voor 

de voormalige voetbalvelden worden 

bepaald. In het kader van dat RUP kan 

eveneens onderzocht worden waar en in 

hoeverre parkeerplaatsen kunnen 

voorzien worden voor vrachtwagens. 

 

 

 

 

 
  



2. Problemen met de duikers 

Door wie moeten de duikers in 

de grachten geruimd en 

onderhouden worden?  

 

De wateroverlast van begin maart 

leerde ons dat heel wat duikers 

dichtgeslibd zijn met alle 

gevolgen voor de waterafvoer. 

 

Het Bewonersplatform wil een 

duidelijk antwoord in deze 

materie en ook een degelijke 

aanpak van het probleem. We 

stellen vast dat dit al jaren 

aansleept. 

 

Sommige nieuw aangelegde 

duikers langs de Lokerseweg en 

Clyttesteenweg zijn niet breed 

genoeg. 

Uitvoerende 

technische dienst 

De duikers moeten onderhouden worden 

door de eigenaar/gebruiker.  

 

Vorig jaar werden naar aanleiding van de 

waterwerken alle betrokken eigenaars 

aangesproken om hun duikers te kuisen.  

In de nieuwe politieverordening is thans 

de mogelijkheid voorzien om een 

gemeentelijke administratieve sanctie op 

te leggen voor wie hierbij in gebreken 

blijft. 

 

Artikel 6 van de provinciale 

stedenbouwkundige verordening met 

betrekking tot het overwelven van 

grachten,… bevat de richtlijnen voor het 

onderhoud van de vergunde 

overwelvingen of inbuizingen. 

 

In artikel 5 van deze verordening wordt 

de maximale breedte van de 

overwelvingen aangegeven. A.W.V. 

meldde aan de technische dienst dat de 

nieuw aangelegde duikers voor 

landbouwdoeleinden conform de regel- 

en wetgeving is. 

 

Bijlage : Provinciale stedenbouwkundige 

verordening. 

3. Ontbreken wegwijzers naar 

Rookop en nieuwe 

voetbalterrein. 

 

Kan er gezorgd worden voor 

wegwijzers naar Rookop en het 

nieuwe voetbalterrein? 

Uitvoerende 

technische dienst 

Wegwijzers stedelijke sportzone zijn 

besteld voor volgende locaties : 

- 2 voor de Pastoorstraat 

- 1 voor de Kriekstraat 

De firma die de borden moet aanleveren 

kan de orders momenteel niet volgen 

waardoor de levertermijn niet vastligt. 

Van zodra de borden worden geleverd, 

zullen deze door de dienst signalisatie 

geplaatst worden. 

 



 

4. Wanneer komt de Poperingse 

veegmachine langs in 

Reningelst? 

 

Sinds afzienbare tijd beschikt de 

stad Poperinge over een 

veegmachine. Werd die al eens 

ingezet in Reningelst? 

Uitvoerende 

technische dienst 

Begin april werden volgende locaties 

geborsteld :  Rookop, deel Baljuwstraat 

en Reningelstplein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Project A.19 tijdens de 

paasvakantie 2012 

 

Reeds enkele weken spoelen er 

afgedankte caravans aan in weide 

tussen de Rookop en de beek 

zonder uitleg aan de plaatselijke 

bevolking. 

 

Kan dit zomaar in een ruimte die 

beschermd is en waar eigenlijk 

niets toegelaten is? 

 

Graag wat meer uitleg over dit 

project. 

Jeugd Het gaat hier namelijk over een uniek 

project, waarbij 21 jongeren die elkaar 

niet kennen samen met 3 kunstenaars 

aan de slag gaan om uiteindelijk tot een 

leuk, verrassend en inspirerend resultaat 

te komen. Dit project wordt gefinancierd 

door 10 verschillende gemeentebesturen, 

vanuit de prioriteit jeugdcultuur uit de 

jeugdbeleidsplannen (Vlaams geld) en de 

provincie. 

 

Een tweetal weken voor het project 

kregen alle bewoners uit de dorpskom 

een brief met uitleg over het project met 

een uitnodiging om het resultaat te 

komen bewonderen. Ook in verschillende 

kranten, op verschillende websites, de 

stadskrant,... werd het project 

aangekondigd.  Telkens stond een 

contactpersoon vermeld. De jeugddienst 

kreeg op uitzondering van 1 mail van de 

wijkagent geen enkele vraag of klacht 



binnen. 

 

Het klopt dat de eerste 50 meter van de 

weide deel uitmaken van een beschermd 

dorpsgezicht, waarvan niks blijvend mag 

veranderen. Echter tot 75 dagen per jaar 

mogen losstaande structuren zoals tenten 

en dergelijke geplaatst worden in gans de 

weide. 

De caravans werden achter de 50 

metergrens geplaatst na de klacht via de 

wijkagent, wat in principe niet nodig was.  

 

Op 13 april 2012 werd het project 

voorgesteld en werden de bewoners 

uitgenodigd. Dergelijke projecten kunnen 

echt wel een meerwaarde betekenen voor 

een klein dorp als Reningelst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



6. Wateroverlast in het huis 

Dikkebusseweg 2A te 

Reningelst (Eigenaar Danny 

Capelle) 

 

Reeds voor de derde keer in 5 

jaar kwam dit huis onder water 

tijdens de wateroverlast  begin 

maart hetgeen vroeger nooit 

gebeurde. 

 

Kan dit eens structureel bekeken 

worden? Blijkbaar zijn er  in het 

verleden in de omgeving 

ophogingen gebeurd, die deze 

wateroverlast veroorzaken. 

Openbare 

werken 

Er wordt een technische oplossing 

uitgewerkt om het gedeelte op het 

openbaar domein aan te passen door het 

voorzien van een verbeterde afvoer van 

het water richting beek. 

7A.  Bettedreef 

 

Onderaan zie je een recente foto 

van de Bettedreef(= Openbare 

weg) 

 

Je kunt je afvragen of de 

aanpalende boer niet van plan is 

de dreef op te nemen in zijn stuk 

land of gewoon dat stuk 

meemaait.  

 

Kan of moet het stadsbestuur 

hiertegen op treden? Volgens het 

Bewonersplatform kan het niet 

dat deze openbare weg zomaar 

verdwijnt. 

 

RMNO Op 12 april ging de ploegbaas van de 

groendienst op onderzoek ter plaatse. Uit 

het plaatsbezoek blijkt dat het 

onverharde gedeelte van de Bettedreef 

inderdaad bestaat uit kort gemaaid gras. 

De doorgang is evenwel ongehinderd 

open gelaten. De openbare weg kan 

inderdaad niet ingenomen worden door 

particulieren. Mocht in de toekomst 

blijken dat de doorgang versperd wordt, 

dan zal daartegen worden opgetreden.   

 

7B. Bettedreef 

 

Daarnaast een foto van het 

spookhuis in de Bettedreef. 

Zonde dat dit huis al 25 jaar  leeg 

staat zonder dat iemand daar erg 

Huisvesting + 

Openbare 

veiligheid 

Het aanslagbiljet leegstand 2010 werd 

reeds overgemaakt aan de betrokken 

eigenaar. Het aanslagbiljet voor 2011 

wordt binnenkort bezorgd. Tot op heden  

kregen we geen reactie van de eigenaar. 

 



in heeft. Nog enkele jaren en je 

zult het huis niet meer zien door 

de bramen die over het dak aan 

het groeien zijn. 

 

Uit een rapport van de politie blijkt dat er 

geen gevaar is voor de openbare 

veiligheid.  Ondertussen werd wel een 

aanmaning verstuurd aan de eigenaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8A. Zaal Rookop 

Bestaat er een reglement voor 

gebruik van de zaal? 

Blijkbaar werd een van de 

toiletruimten onlangs gebruikt 

voor frietenbak. 

 

Er komen heel wat klachten ivm 

het zitten op de stoelen in de 

Rookop. Blijkbaar zitten deze zeer 

ongemakkelijk. 

Kunnen  deze stoelen vervangen 

worden? 

Cultuur Er is een gemeentelijk huishoudelijk 

reglement op het gebruik van de socio-

culturele infrastructuur van Poperinge. Dit 

reglement is beschikbaar op de website 

van de stad Poperinge. Het gebruik van 

Rookop valt daaronder. Er staat niets in 

over frieten bakken in de toiletruimte, 

maar we gaan ervan uit dat de gebruikers 

in dat opzicht hun gezond verstand 

gebruiken en de basisregels van hygiëne 

respecteren. 

 

Wat de stoelen betreft, kunnen we 

melden dat we in Rookop dezelfde 

stoelen hebben als in andere O.C.’s. Daar 

krijgen we geen klachten. Het lijkt ons 

weinig opportuun om die stoelen te 



vervangen omdat ze nog maar zeven of 

acht jaar oud zijn en nog verre van 

versleten zijn. Het zijn simpele klapstoelen 

die inderdaad minder geschikt zijn om 

vier uur of langer na elkaar op te zitten.  

8B. Zaal Rookop 

 

Remmen op de 2 glazen 

ingangsdeuren werken niet meer. 

 

Schuifdeur tussen keuken en bar 

is verdwenen 

 

 

Uitvoerende 

technische dienst 

De rempompen op glazen deuren werden 

hersteld door de technische dienst eind 

april. 

 

Een nieuwe dubbel deur wordt voorzien 

en wordt geplaatst in het najaar 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Graag nog eens de aandacht 

vestigen aan het toenemend 

aantal kauwen die huizen op de 

kerk en o.a. de grote beuk van 

'Toone'. 

 

Een inwoner van de Pastoorstraat 

Milieu We zijn ons bewust van het 

kauwenprobleem in Reningelst en zoeken 

al een tijdje naar een gepaste oplossing. 

De kauw is inderdaad een beschermde 

vogel, en kan alleen bestreden worden 

om schade aan professioneel geteelde 

landbouwgewassen, fruitteelt en fauna te 



meldt dat dit  het zeer eng en 

storend is. Ze brengen schade 

aan schouwen, bevuilen de was, 

laten okkernoten naar beneden 

vallen, eten van groententuinen 

en fruitbomen, en hun 

geschreeuw is verschrikkelijk, 

kortom, we zijn ze liever kwijt dan 

rijk. Ze kweken als geen ander, en 

die zwerm wordt altijd groter. 

Vandaar ook mijn vraag of er 

hiertegen iets kan gedaan 

worden. 

 

Er zal waarschijnlijk geopperd 

worden dat dit een beschermde 

vogel is, maar er kunnen blijkbaar 

afwijkingen verleend worden door 

Het Agentschap voor Natuur en 

Bos. Ik ben ook niet op de 

hoogte welke deze afwijkingen 

zijn. 

 

voorkomen, na melding bij ANB. 

We zullen inderdaad een afwijking 

moeten aanvragen bij het Agentschap 

voor Natuur en Bos (ANB). Daarvoor 

moesten we eerst op zoek naar een 

erkende jachtrechthouder die deze 

bestrijding op zich wenst te nemen. 

Deze werd gevonden. We zullen nu zo 

spoedig mogelijk deze aanvraag op het 

college agenderen. 

Als het ANB deze afwijking toestaat, kan 

de bestrijding van de kauwen in 

Reningelst beginnen. 

 

 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

     Namens het College van 

      Burgemeester en Schepenen: 

 

De Secretaris, De Burgemeester, 

 

 

 

Bernard ROELENS Christof DEJAEGHER 

 


