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VERSLAG
1. Voorstellingsronde
De aanwezige bewoners geven aan de er weinig jongeren aanwezig zijn op de vergadering.
Daarnaast zijn ook een aantal verenigingen niet vertegenwoordigd zoals de vzw fietseling, de
middenstand... Vanuit deze bevinding lijkt het de bewoners interessant om een extra oproep te doen
binnen het dorp, zowel naar de verenigingen als naar de inwoners. In eerste instantie stuurt Katrien
Laga nogmaals een brief naar alle verenigingen om hen uit te nodigen voor de volgende vergadering.
De bewoners worden op de hoogte gesteld via verschillende affiches in winkels, handelaars in het
dorp.
Vraag aan de bewoners wat hun verwachtingen zijn van een bewonersplatform in Reningelst. Een
greep uit de eerste reacties:
- Sinds 1976 eerste stap van het stadsbestuur naar het dorp toe.
- Belangrijk om met het bewonersplatform stem te geven aan het dorp en als één blok van
Reningelst naar buiten te komen.
- Pijnpunten in het dorp weghalen EN het dorp opbouwen tot een aangenaam dorp.
- Vertegenwoordiging van Reningelst om te communiceren met het stadsbestuur.
- Gevoel dat Reningelst al altijd een buitenbeentje is geweest, nu kunnen we dit wegwerken.
- Voor het bewonersplatform zal het belangrijk zijn om het particuliere/individuele te overstijgen
en dus niet te werken rond individuele klachten en vragen, maar in het belang van het dorp.
- Het bewonersplatform kan misschien de verenigingen meer samenbrengen.
- Het succes van het bewonersplatform zal afhangen van de vragen die op bewonersplatform
worden gesteld.
- …
2. Terugblik op de open bewonersvergadering van 12 februari
De aanwezige bewoners hebben niet onmiddellijk vragen meer bij de voorstelling.
3. Wat kan op de agenda van het bewonersplatform?
Concrete agendapunten die door de bewoners worden aangegeven:
-

-

Fietspad Vlamertingseweg: dit is een Gemeenteweg en een zeer belangrijke weg waar veel
verkeer gebruik van maakt. Vraag van de bewoners: hoe wordt het gemeentelijk wegenbeleid
structureel aangepakt?
Onderhoud in het dorp zal volgens de bewoners een belangrijk punt zijn om aan te werken.
Fietspad aan de Ouderdom
Geplande dorpskernvernieuwing: dit is een ultieme kans om ervoor te zorgen dat de bewoners
van Reningelst inspraak krijgen bij de plannen.
Deel van het dorp is geklasseerd: wat wel en wat niet + is dit onomkeerbaar of niet?
Beleidsplan vertalen op maat van Reningelst: vraag van Bewonersplatform: schriftelijke
neerslag van alle punten uit het beleidsplan die betrekking hebben op Reningelst

-

-

-

Inventaris maken van pijnpunten in het dorp: op die manier prioriteiten stellen.
Vraag omtrent glasraam in het oude gemeentehuis: wordt dit bewaard?
Vraag omtrent schilderijen in ’t Onroerend Goed. Van wie zijn deze schilderijen eigendom? Er
circuleren verschillende meningen, sommigen beweren dat dit eigendom is van de
kerkfabriek. Vraag wordt gesteld of iemand enige zekerheid kan over geven. Niemand weet
precies met zekerheid te zeggen wie eigenaar is van het schilderij.
Communicatie naar het dorp toe is volgens de bewoners zeker en vast belangrijk. Zo kan er
bijvoorbeeld een uithangbord aan het ontmoetingscentrum worden geplaatst zodat de
verslagen door alle bewoners kunnen geraadpleegd worden. Vraag wordt ook gesteld of het
realistisch is om alle inwoners een verslag te bezorgen. Er kan eventueel gedacht worden aan
een dorpskrantje want momenteel is er in Reningelst geen.
…

Dit zijn reeds heel wat concrete agendapunten die het bewonersplatform zou kunnen behandelen.
Een belangrijke taak van het bewonersplatform is nu om ervoor te zorgen dat er een agenda wordt
opgesteld op maat van het dorp, een agenda die ook gedragen is door alle bewoners van het dorp…
Het is dus van belang om te kijken of de aangegeven agendapunten ook agendapunten zijn die bij de
bewoners van Reningelst als belangrijk worden ervaren. Vraag hierbij is hoe het bewonersplatform dit
wil realiseren?
Vanuit Samenlevingsopbouw helpen wij met bewoners zoeken naar een methode om dit op een
degelijke manier te realiseren. Dorp In Zicht is hierbij de meest gekende en ook de meest bruikbare
methode. Het is een methode die uitgevoerd wordt VOOR en DOOR bewoners. Op de volgende
vergadering stelt Katrien Laga de methodiek voor aan de bewoners om te zien of dit een goede
methode zou zijn om een agenda op te stellen voor het bewonersplatform van Reningelst.
4. Coördinator en secretaris
Om de werking van het bewonersplatform in goede banen te leiden wordt er onder de bewoners een
coördinator en secretaris aangesteld.
-

Taak coördinator:
 Opstellen agenda / verdeling agenda
 Vergaderingen leiden
 Aanspreekpunt van het bewonersplatform
 Agenda van het bewonersplatform ‘bewaken’, namelijk zorgen dat zowel fysieke als
sociale leefbaarheid aan bod komt, dat ieders idee aan bod kan komen,…
 Antwoord van het schepencollege voorbereiden naar het bewonersplatform toe

-

Taak secretaris:
 Verslag maken
 Verspreiden van het verslag aan bewoners en uiteraard ook bezorgen aan Stefaan
Kempynck die op zijn beurt het verslag bezorgt aan het College van Burgemeester en
Schepenen.

-

Welke verwachtingen stellen we ten aanzien van een coördinator/secretaris:
 Goede samenwerking tussen coördinator en secretaris.
 bewaakt een ‘neutraal’ standpunt. Agenda voor het dorp!
 De coördinator/secretaris werkt samen met het volledige bewonersplatform aan
‘gedragen’ voorstellen. Hiermee bedoelen we dat de agenda van het
bewonersplatform ook de agenda is van het dorp en dat de agendapunten dus ook
voor alle inwoners van belang zijn.
 Een coördinator/secretaris heeft een constructieve ingesteldheid / positieve
ingesteldheid.
 Van een coördinator/secretaris wordt verwacht een teamwerker te zijn en geen
solospeler. Een coördinator/secretaris kan goed luisteren naar iedereen en kan ook
opdrachten en taken verdelen onder de leden van het bewonersplatform.

Op de vergadering werd reeds gevraagd of sommige bewoners zich hiervoor aangesproken voelen,
maar voorlopig zijn er nog geen kandidaten. Het is uiteraard nog wat zoeken naar wat het

bewonersplatform juist kan inhouden en dergelijke. De vraag wordt dus op de volgende vergadering
hernomen om te zien of er bewoners zijn die zich aangesproken voelen om de taak van coördinator of
secretaris op zich te nemen.
Indien er bewoners zijn die nog vragen hebben omtrent deze functies zijn dan kan je ook altijd contact
opnemen met mij, Katrien Laga, voor verdere info.
5. Praktische afspraken
-

De bewoners kiezen ervoor om 1 maal per maand samen te komen

-

Het bewonersplatform stelt voor om telkens de laatste dinsdag van de maand te vergaderen
om 20u. in OC Rookop. Voorlopig lijkt dit voor de aanwezige bewoners een geschikte dag.
We stellen wel nog de vraag aan andere verenigingen (o.a. Chiro van Reningelst, omwille van
de vele kotstudenten) of dit voor hen haalbaar is of zij liever een ander moment verkiezen om
te kunnen deelnemen aan de vergaderingen.

-

Hoe maakt het bewonersplatform de data van de volgende vergaderingen bekend?
Voorlopig zal men de vergaderingen bekendmaken via affiches in lokale winkels en in het
ontmoetingscentrum, website van Stad Poperinge, website van Reningelst, Wekelijks Nieuws,
stadskrant van Stad Poperinge,…
Zoals reeds aangegeven bij de agendapunten zal het ook een belangrijke taak zijn van het
bewonersplatform om te gaan kijken hoe men het dorp best op de hoogte kan houden van hun
werking.

6. Vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen
-

Vraag aan het Schepencollege om een uithangbord aan het ontmoetingscentrum Rookop te
installeren zodat het bewonersplatform daar telkens de uitnodiging voor de vergadering en de
agenda en verslagen kan ophangen. Op die manier hebben alle inwoners de mogelijkheid om
deze informatie in te kijken.

-

Beleidsplan op maat van Reningelst:
Graag zouden de bewoners een schriftelijke neerslag ontvangen van alle punten uit het
beleidsplan die betrekking hebben op Reningelst.

7. Volgende vergadering
-

Dinsdag 25 maart 2008, om 20u. in OC Rookop
Agenda
 Antwoord van het Schepencollege
o Vraag voor uithangbord aan het ontmoetingscentrum
o Beleidsplan op maat van Reningelst
 Voorstelling Dorp In Zicht

