Bewonersplatform Reningelst
Dinsdag 25 maart 2008, 20u., OC Rookop

Aanwezig:
Martin Hardeman, Norbert Roose, Jean-Pierre Claeys, Jan Kestelyn, José Spetebroodt, Geert
Rouseré, Maria Lermytte, Hilda Hardeman, Roel Coopman, Ingrid Coussaert, Maria Malbrancke,
Rebecca Olivier, Lien Vandenbussche, Emmy Vanrobaeys, Wim Bossaert, Jan Descamps, Carine
Boussemaere, Frits Vandenbussche, Gabriel Decat, Henk Ryckeghem, Luc Derycke, Marc Colpaert,
Els Dequecker, Erik Coopman, Verhille, Nicole Strosse, Hans De Backer
Verontschuldigd:
Liesbet Denuwelaere, Herman Bafcop, Nadine Hoet & Antoine Vandendriessche, Leen Verdonck,
Benny Tancré, Mieke Debackere, Marc Beun, Rudi Deroo

VERSLAG

1. Goedkeuring verslag 26 februari 2008



In het vorig verslag werd het emailadres van het bewonersplatform Reningelst niet
opgenomen: bewonersplatformreningelst@live.be
De vragen die reeds werden gesteld bij het punt ‘agenda van het bewonersplatform’ werden
momenteel nog niet doorgegeven aan het schepencollege. Vraag van het bewonersplatform
om deze vragen toch reeds te stellen aan het schepencollege.

2. Extra oproep aan verenigingen
Er kwam een positieve reactie op de extra oproep naar de verenigingen van Reningelst. Volgende
verenigingen waren aanwezig op de vergadering: Chiro Dokio; KAV; KVLV; Brandweer;
Bebloemingscomité; Parochieraad; Vzw Fietseling; Zangkoor; Wielertoeristen; Okra, VELT; …
Voor de leiding van Chiro Dokio is het niet mogelijk om tijdens een weekavond aanwezig te zijn op
de vergaderingen. Het bewonersplatform spreekt af om ervoor te zorgen dat er om de 3 à 4
maanden een vergadering wordt gepland tijdens een vakantieperiode of tijdens weekend zodat
ook de leiding van Chiro Dokio aanwezig kan zijn. Voor de tussenperiodes kan Chiro Dokio via het
verslag de vergaderingen meevolgen en indien nodig contact opnemen met coördinator voor
verdere vragen of opmerkingen.
3. Coördinator en secretaris
Jean-Pierre Claeys is bereid om gedurende 6 maanden de functie van coördinator op te nemen.
Daarna kan nieuwe kandidaat gezocht worden om functie over te nemen.
Contactgegevens: Jean Pierre Claeys
Westerse Clyttestraat 6, 8970 Reningelst
0475 23 17 08
Maria Lermytte stelde zich kandidaat als secretaris:
Contactgegevens: Maria Lermytte
Belfroidstraat 1, 8970 Reningelst
057 33 60 63
Je kan coördinator en secretaris ook bereiken via het emailadres van het bewonersplatform
Reningelst: bewonersplatformreningelst@live.be
4. Antwoord van het Schepencollege op verslag vergadering 26 februari


Vraag om uithangbord aan het ontmoetingscentrum Rookop te installeren voor het openbaar
maken van de uitnodigingen en verslagen van de vergaderingen van het bewonersplatform:

Het college gaat akkoord om een bord of vitrinekastje bij het ontmoetingscentrum Rookop
(echter niet aan de gevel) te installeren voor het bewonersplatform. De praktische uitwerking
zal besproken worden met de uitvoerende technische dienst.


Beleidsplan op maat van Reningelst:
Het college gaat akkoord om overzicht van alle punten van het beleidsplan ( meerjarenplan)
die betrekking hebben op Reningelst, te bezorgen aan het bewonersplatform. Sylvain
Deboutte vraagt aan stadsambtenaar Rita Mahieu om het beleidsplan te distilleren en een
neerslag hiervan aan het bewonersplatform te bezorgen.

5. Voorstelling Dorp In Zicht








De aanwezigen kregen een verslag en de methodiek werd nader toegelicht; voor verdere
informatie kunnen bewoners terecht bij projectmedewerkster Katrien Laga. Ook op de website
van Dorp In Zicht staat heel wat nuttige informatie, www.dorpinzicht.be.
Doelstelling: bewoners meer betrekken en laten nadenken over het wel en wee in hun
eigen dorp en hen hier ook een eigen verantwoordelijkheid in geven.
Er zal een vragenlijst opgesteld worden aan de hand van een basispakket en op maat van ons
dorp. Een projectgroep zal samenkomen om de thema’s van de vragenlijst te bepalen en vorm
te geven. De vragenlijsten zullen op persoonlijke wijze verspreid worden naar alle bewoners
van het dorp, vanaf 12 jaar.
Waar nodig kan hulp geboden worden om deze vragenlijsten doeltreffend in te vullen.
Na een tweetal weken zullen de vragenlijsten terug worden opgehaald.
De resultaten zullen naderhand gerapporteerd worden aan de bewoners, het stadsbestuur en
eventuele andere diensten, zodat nodige acties kunnen ondernomen worden.



Projectgroep Dorp In Zicht: deze groep staat in voor de samenstelling van de vragenlijst en de
verwerking van de resultaten
- Frits Vandenbussche
- Wim Bossaert
- Henk Ryckeghem
- Els Dequecker
- Hans De Backer
- Norbert Roose
- Jean-Pierre Claeys
- Jan Kestelyn
- José Spetebroodt
- Maria Lermytte
- Chiro Dokio



De vraag wordt gesteld aan het schepencollege om het pakket van Dorp In Zicht aan te
kopen. Het is niet mogelijk om de vragenlijst of andere documenten van Dorp in Zicht op
voorhand aan de bewoners te bezorgen aangezien de documenten enkel kunnen verkregen
worden na aankoop van het pakket.

6. Vragen van bewoners
Tijdens de vergadering werden volgende vragen aangehaald en besproken:
-

De slechte toestand van bepaalde landelijke wegen en fietspaden
Welke plannen er op dit vlak zijn kan het bewonersplatform in eerste instantie nagaan uit het
beleidsplan dat zal bezorgd worden aan het bewonersplatform.

-

Wie onderhoudt voetpad tussen kapelletje en de beek? Soms gevaarlijk glad in de herfst door
vallende bladeren.
Het voetpad tussen kapelletje en de beek paalt aan een stuk grond dat eigendom is van de
vzw Fietseling. Het onderhoud van het voetpad is dus de verantwoordelijkheid van de vzw.
Dhr. Jan Descamps, secretaris van de vzw Fietseling, neemt deze vraag mee naar een
volgende vergadering van de vzw Fietseling. Op de volgende vergadering van het
bewonersplatform wordt hierover bericht gegeven.

-

Wat gebeurt er verder met VZW “de Fietseling”? Dhr. Jan Descamps neemt ook deze vraag
mee naar vergadering van de vzw Fietseling. Op de volgende vergadering van het
bewonersplatform wordt hierover bericht gegeven.

-

Kan of moet er internet aansluiting in OC De Rookop? De bewoners zelf zijn hier nog niet
helemaal uit. Nood bleek in eerste instantie voor het werken met de methodiek Dorp In Zicht.
Deze vraag zal nog eens hernomen worden met de personen die in de projectgroep van Dorp
In Zicht zitten om te zien welke mogelijkheden er zijn.

Volgende vragen die aan bod kwamen worden - samen met vragen uit vorige vergadering doorgestuurd naar het schepencollege:
-

Dringende noodzaak tot het beter onderhouden van grachten en duikers. O.a. zwerfvuil in de
grachten.
Bij hoge waterstand van de beek is er sterke stroming. De beek is te gemakkelijk bereikbaar
voor (kleine) kinderen! Er is dus nood aan een afscherming van deze beek.

7. Varia
-

De afspraak om samen te komen elke derde dinsdag van de maand lukt niet voor Els
Dequecker. Om die reden beslist bewonersplatform om in de toekomst wel op dinsdag te
vergaderen maar niet noodzakelijk de derde dinsdag van de maand.

8. Vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen


Het bewonersplatform wil starten met de methodiek Dorp In Zicht om de leefbaarheid van het
dorp in kaart te brengen en de bewoners meer te betrekken en laten nadenken over het wel
en wee in hun eigen dorp. Bewonersplatform van Reningelst vraagt dus aan het
schepencollege om het pakket van deze methodiek aan te kopen en de nodige logistieke
ondersteuning te bieden voor kopies, bekendmaking en dergelijke. Projectmedewerkster
Katrien Laga zal de bewoners begeleiden bij het uitvoeren deze methodiek. Voor verdere info
kan men terecht bij Katrien Laga.



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?



Fietspad aan de Ouderdom: het fietspad is in zeer slechte staat en dus onveilig. Is het
mogelijk om dit na te kijken?



De geplande dorpskernvernieuwing voor Reningelst is een ultieme kans om ervoor te zorgen
dat de bewoners van Reningelst inspraak krijgen bij de plannen. Zal hier mogelijkheid voor
zijn? Hoe zal dit gebeuren?



Een deel van het dorp is geklasseerd: wat wel en wat niet + is dit onomkeerbaar of niet?



Volgens de bewoners is er een dringende noodzaak tot het beter onderhouden van grachten
en duikers. Zo is er onder andere heel veel zwerfvuil in de grachten. Hoe wordt dit onderhoud
vanuit stadsbestuur momenteel aangepakt?



Bij hoge waterstand van de beek is er sterke stroming. De beek is te gemakkelijk bereikbaar
voor (kleine) kinderen! Er is dus nood aan een afscherming van deze beek. Is dit mogelijk?

9. Volgende vergadering
Dinsdag 29 april 2008 om 20u. in OC Rookop
Agenda:



Bespreking van beleidsplan op maat van Reningelst
Dorp In Zicht: kiezen thema’s vragenlijst + planning

