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OPENBARE VOORZIENINGEN 

 
 
Vaststellingen vanuit de resultaten 
 

o Het aanbod aan gezondheidsdiensten, winkels en onderwijs wordt als goed beschouwd.  
o Het aanbod aan administratieve diensten en kinderopvang tijdens de vakantie vindt men 

ontoereikend. 
o Weinig belangstelling voor georganiseerde diensten zoals poetsdienst, strijkdienst,… 
o Reningelst heeft nood aan een openbaar toilet 
o Rookop: positief over beschikbaarheid, accommodatie en reservatieprocedure. Over de 

huurprijs eerder ontevreden 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Mogelijke maatregelen 
 
• Winkelaanbod 
 

Omtrent het winkelaanbod in het dorp besluit het bewonersplatform dat dit een private 
aangelegenheid is en dat vanuit het stadsbestuur of vanuit de bewoners hier weinig initiatief kan 
worden genomen.  
 
Via een project van Unizo Westhoek “Verhogen van leefbaarheid van ondernemingen en rurale 
kernen door creativiteit zelfreflexie en concrete actie” zal het winkelaanbod van Reningelst onder 
de loupe worden genomen. Via dit project wil men de handelaars in landelijke kernen 
ondersteunen om afstemming te zoeken bij de specifieke eigenschappen van ondernemingen in 
landelijke kernen. Reningelst werd als landelijke kern ook geselecteerd binnen dit project. Meer 
info zal vanuit Unizo Westhoek toegelicht worden aan bewonersplatform van Reningelst.  
 
Timing van dit project: september 2009 - augustus 2010 
Dorpen: Roesbrugge-Haringe, Proven, Watou en Reningelst 

 
 
• Mobiele ambtenaar 
 

Bewoners stellen zich de vraag of het stadsbestuur nog steeds werkt met een mobiele ambtenaar 
om voor administratieve diensten langs te gaan bij minder mobiele of zorgbehoevende mensen.  
Indien dit nog bestaat dan zou dit beter moeten bekend gemaakt worden bij de bewoners want 
momenteel zijn heel weinig bewoners hiervan op de hoogte. 

 
 
• Postpunt 

 
In Reningelst is het postkantoor vervangen door een postpunt in de winkel op het Reningelstplein. 
Deze dienstverlening wordt positief onthaald door de bewoners.  

 
 
• Kinderopvang voor schoolgaande kinderen tijdens de vakantieperiode 
 

Bewoners geven aan dat er een tekort is aan kinderopvang voor schoolgaande kinderen tijdens 
de vakantieperiodes. 34% van de bewoners geeft aan dat het stadsbestuur actie dient te 
ondernemen voor naschoolse kinderopvang tijdens de vakantie.  
 
Bewoners stellen vast dat er in Reningelst wel reeds een goede speelpleinwerking is in de 
zomervakantie. Aanvullend op deze werking in het dorp kan er eventueel aansluiting worden 
gemaakt met kinderopvang?  

 



• Dienstverlening (o.a. poetsdienst, strijkdienst, vervoersdienst, boodschappendienst,…) 
 

Er wordt door de bewoners van Reningelst weinig gebruik gemaakt van deze dienstverlening en 
blijkbaar is er ook weinig interesse.  
 

Het bewonersplatform stelt toch voor om een folder op te maken om het aanbod van 
dergelijke dienstverlening beter bekend te maken bij de bewoners.  

 
Bewonersplatform kiest er wel voor om enkel de openbare diensten en lokale verenigingen op te 
nemen in de folder om op die manier neutraal te blijven: 
 
Aanbod thuiszorgdiensten OCMW Poperinge: 
 
o Poetsdienst 
 
o Warme maaltijden 

 
o Klusjesdienst: klein tuinonderhoud, kleine herstellingen en onderhoud aan de woning, 

schilderen of oliën van ramen en deuren, behangen en schilderen van de woning, kleine 
herstellingen in de woning,…  

 
o Huishoudelijke hulp met dienstencheques. Volgende diensten aan huis kunnen aangevraagd 

worden: 
 

- Poetsen van de woning 
- Wassen en strijken van huishoudlinnen 
- Naaiwerken doen 
- Boodschappen doen 
- Bereiden van maaltijden 

 
o Dorpsdienst Nestor ( Netwerk voor Steun aan Ouderen in het Ruraal gebied) 
 

Dorpsdienst Nestor werkt met een netwerk van vrijwilligers die diverse soorten dienstverlening 
aanbieden aan oudere of zorgbehoevende bewoners in de dorpen en op het platteland.  
 
Volgende diensten worden aangeboden 

 
Gratis dienstverlening  
- Informatie en advies 
- Regelmatig bezoek 
- Leeshulp 
- Hulp in en rond het huis 
 
Dienstverlening tegen onkostenvergoeding 
- Vervoerdienst 
- Boodschappendienst 
- Telenestor 
 
Dienstverlening tegen betaling 
- Gezelschapsdienst 
- klusjesdienst 

 
o CM ziekenzorg 
 

voorzitter Frans Poissonnier  
Vlamertingseweg 14, 8970 Reningelst  
057/33.49.09 
rita_sweertvaegher@hotmail.com  

 
 



Wat doet CM Ziekenzorg 
 

- Bij alle zieken op bezoek gaan (zowel thuis als in het hospitaal) 
- Allen die ouder zijn dan 80 jaar krijgen jaarlijks een verjaardagskaart  
- Alle zieken die jonger dan 80 jaar  zijn krijgen ook een verjaardagskaart 
- CM ziekenzorg werkt ook samen met Okra  aan de bijeenkomsten, voordrachten en 

ontspanningsnamiddagen in de Rookop voor de gepensioneerden en de zieken. Dit zijn er 
een 7tal op een jaar. 

- We gaan ook een keer met de zieken op bedevaart naar de paters en dan wordt er 
achteraf een pannenkoek gesmuld.  

- We proberen ook een voordracht te geven voor de zieken alleen in beperkte groep. Dit 
jaar ging het over kruiden en hoe je siroop en zalfjes maakt. 

- Frans brengt ook 4x de communie rond per jaar 
- We doen ook een rondrit met de zieken op de ziekennamiddag en dit in samenwerking 

met Loker en Westouter en De Klytte. 
 

• Sorteermogelijkheden 
 

o Vraag naar mogelijkheid om strenger op te treden tegen openbaar stookvuurtjes 
 

o Zwerfvuilactie 
- Op zaterdag 24 oktober 2009 organiseert het bewonersplatform van 

Reningelst een zwerfvuilactie in samenwerking met IVVO en de 
milieudienst van Stad Poperinge 

- Start om 13u.30 aan de roepsteen op het Reningelstplein 
- Frits maakt vier lussen in het dorp om de medewerkers op te delen in vier groepen 
- Jos Six is bereid om het verzamelde zwerfvuil op zijn erf te laten deponeren in afwachting 

van de afhaling op maandag 26 oktober door de stadsdiensten.  
- Voorstel om een kunstwerk te maken met het afval i.s.m. Guido Gryson. Dit kunstwerk 

zou dan aan OC Rookop kunnen geplaatst worden als steun voor de actie als 
sensibiliseringsactie voor de bewoners. Vraag of kunstwerk voor periode op openbaar 
domein mag staan moet wel nog worden voorgelegd aan schepencollege.  

 
• Openbaar toilet 
 

o 65% van de inwoners van vindt dat er behoefte is aan een openbaar toilet in Reningelst.  
o Voor de locatie van een openbaar toilet denken de bewoners aan: 

- Reningelstplein – toilet samen met bushok, fietsstalling, informatiezuil (vb. zie foto’s 
Schuiferskapelle of Normandië) 

- Berging aan de kapel van vzw de Fietseling – dit staat momenteel leeg en bevindt zich 
eveneens in het centrum van het dorp. 

 
• Ontmoetingscentrum Rookop 
 

Vraag uit vragenlijst: “Bent u als gebruiker van Rookop tevreden over…” 
 

% Ja Nee Geen mening 
Accommodatie en infrastructuur 38 15 41 
Beschikbaarheid 34 9 50 
Procedure reservatie 17 8 68 
Huurprijs 12 16 66 

 
o Accommodatie 

- akoestische panelen (deze worden in oktober 2009 geplaatst in OC Rookop) 
- warm waterkraan om grote ketels te vullen of een kraan die je kan uitnemen met 

verlengsnoer 
- internet in het ontmoetingscentrum – is hier nood aan? Voor welke verenigingen zou dit 

eventueel bruikbaar zijn? 
 

o Huurprijs 



- Heel wat bestuursvergaderingen van lokale verenigingen gaan door bij hen thuis of bij 
locale horeca. Dit is misschien wel te wijten aan het feit dat de huur van zaal te hoog is 
voor een dergelijke vergadering. 

- Wanneer een lokale vereniging een maaltijd  wenst te organiseren voor de eigen leden als 
dank voor het werkjaar, zonder hierbij enige winst te maken, moet die vereniging toch 
evenveel huur betalen als een maaltijd waarbij men wel winst maakt. Kan dit niet herzien 
worden in de huurprijs? 

 
o Beschikbaarheid: vnl. tevreden 
o Procedure reservatie: vnl. tevreden 

 
Om dit alles zeker te weten en nog iets gedetailleerder te weten waar men wel of niet tevreden 

over is, wordt een vragenlijst opgemaakt voor de verenigingen omtrent het gebruik van OC 
Rookop. Het is namelijk zo dat we uit de vragenlijst moeilijk een beeld kunnen vormen van de 
exacte cijfers aangezien veel mensen geen mening hebben geantwoord.  
 

 
INFORMATIEVOORZIENINGEN 

 
 
Vaststellingen vanuit de resultaten 
 

o Inwoners halen hun info vooral uit stadskrant, weekblad en parochieblad 
o Ook mond-aan-mond info en folders zijn nuttig. 
o Internet scoort minder goed - Bijna de helft van de inwoners kent de website van Reningelst 

niet 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Mogelijke maatregelen 
 
• Omtrent de diverse communicatiekanalen besluit de groep dat dit belangrijk is om weten maar dat 

dit niet noodzakelijk een bepaalde actie of initiatief oproept. Belangrijk om zoveel als mogelijk 
deze communicatiekanalen te benutten. 

 
• De vernieuwde website van Reningelst omvat heel wat belangrijk informatie en is ook een 

belangrijk communicatiemiddel. Misschien eens navragen aan webontwikkelaar of de website 
sinds de opstart reeds meer bekeken wordt ev. ook frequentie na de vragenlijst.  

 
• Belangrijk om de website up to date te houden, m.a.w. belangrijk dat alle verenigingen zoveel als 

mogelijk informatie doorgeven aan de verantwoordelijke voor de website. 
 

 
LOKAAL BESTUUR 

 
 
Vaststellingen vanuit de resultaten 
 

o Iets meer dan de helft van de inwoners vindt dat men niet tijdig betrokken wordt bij plannen of 
beslissingen van het stadsbestuur 

o Werking bewonersplatform 
o bij kwart van bevolking nog niet gekend 
o Overgrote deel van de mensen die het kennen vindt dat het goed werk levert 
o Een inwoner op vier is bereid om mee te werken aan acties 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Mogelijke maatregelen 
 



• Vanuit de werking van het bewonersplatform staat overleg met het lokaal bestuur centraal op de 
agenda. Op dit vlak wordt dus naar het stadsbestuur toe het belang aangeduid van overleg en 
communicatie met de bewoners.  

 
• Communicatie vanuit het bewonersplatform naar het dorp toe is ook uiterst belangrijk. Op dit vlak 

wil het bewonersplatform de werking gekend maken en houden bij de bewoners. Het boeken van 
kleine successen is hierbij een belangrijk aandachtspunt voor de toekomstige werking van het 
bewonersplatform. Op die manier kan men de bewoners geregeld informeren over de stand van 
zaken van de werking en gerealiseerde projecten.  

 
 

 
 


