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VERSLAG 
 

 
1.  Antwoord van het Schepencollege op verslag vergadering 25 maart 
 

� Geklasseerde zone Reningelst: plan met aanduiding van de zone is ter inzage. 
Concrete vragen daaromtrent: zich richten tot Guido Mylle. 

 
� Fietspad Vlamertingseweg: een nieuwe veegmachine werd aangekocht zodat het 

frequenter proper maken van de fietspaden mogelijk wordt. 
Herstel van de fietspaden valt onder groot-Poperinge: herstel van alle fietspaden is  
opgenomen in algemeen beleid. 

 
� Afremming van het binnenkomend verkeer d.m.v. poorten of drempels is opgenomen 

in het beleidsplan: ‘heraanleg van de dorpskern in 2012’. 
 

� Onderhoud grachten en duikers: Een 5 jarenprogramma is voorgehouden, zodat àlle 
grachten binnen die termijn éénmaal aan de beurt komen. 

      Duikers: zijn normalerwijs te onderhouden door aangelanden en eigenaars. 
 

� Onveiligheid beek: Advies technische dienst: zowel beek als baan is van de Provincie. 
Stad Poperinge zal dit doorgeven aan ‘Agentschap Wegen en Verkeer’. 

 
 
2.  Vragen van bewoners 
 
Tijdens de vergadering werden volgende vragen aangehaald en besproken: 
 
-   Waar kan men naartoe met meldingen of problemen? 
In het  eerstvolgende nummer van de stadskrant zal een bericht opgenomen worden gericht 
naar alle inwoners van Reningelst. Hierop worden zij op de hoogte gebracht van de 
mogelijkheid tot het melden van voorstellen, grieven of vragen allerhande op het emailadres 
van het bewonersplatform, bewonersplatformreningelst@live.be.  



Voorstel is om problemen i.v.m. verstopte grachten, omvergevallen verkeersborden, 
gevaarlijke putten in de weg enz…vergezeld van foto, emailadres en beschrijving van de 
locatie, zoveel mogelijk  te melden op het beschikbare mailadres van het bewonersplatform. 
Deze meldingen kunnen dan achteraf gebundeld en doorgegeven worden aan het stadsbestuur. 
 
-   Welke beleidsplannen heeft de stad Poperinge met betrekking tot de slechte toestand van  
landelijke wegen en fietspaden? 
De ‘Strategische beleidsnota van de stad Poperinge met betrekking tot Reningelst’ wordt naar 
alle deelnemers van het bewonersplatform doorgemaild. 
  
-   Wat gebeurt er verder met VZW ‘De Fietseling’? 
Wegens afwezigheid van de vertegenwoordigers, wordt de vraag meegenomen naar de 
volgende vergadering. In afwachting wordt een vragend schrijven gestuurd naar de 
betrokkenen. 
 
3.  Vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen     
 

� Vraag naar twee parkeerplaatsen voor minder-validen aan OC Rookop 
 

� De muur rond het kerkhofmuur is in zeer slechte staat en daardoor ook onveilig. Vraag 
naar onderhoud van deze muur. 

 
� Vraag naar een (metalen/arduinen)  asbak voor de rokers, buiten aan de ingang van 

OC Rookop. Nu vliegen de sigarettenpeuken overal in het rond. 
 

� Vraag naar opknapbeurt zitbank (of nieuwe bank?)  rechtover Clubhuis 3 hoek. Vraag 
werd in 2005 reeds gesteld. Graag meer zitbanken langs landelijke wegen, soms lange 
afstanden om te stappen voor onze senioren. Het plaatsen van vuilnisbakken? ( Heeft 
zijn voor- en nadelen. Trekt vuilnis aan, maar misschien minder zwerfvuil? Iedereen 
heeft hierin zijn verantwoordelijkheid.) 

 
� Wie doet opvolging van gedane openbare werken en vaststelling van eventuele schade 

achteraf? Vb kapotgereden duikers? Hoe wordt daar gevolg aan gegeven? 
 
4.   Dorp in zicht 
        

� Doelstelling: op welke vragen willen wij een antwoord krijgen? 
 

� Hoe die vragenlijst opstellen? 
      •   er zijn 17 thema’s 
      •   er is een richtlijn van 60 vragen 

 
         -  De standaardvragenlijst  werd doorgemaild naar de leden van de projectgroep.  
         -  De projectgroep komt samen  voor het ontwerp van de vragenlijst op dinsdag 20 mei   
             om 20u in OC Rookop . 
         - Twee personen hebben zich nog bij de  projectgroep aangesloten: Deroo Rudi en   
             Bouche Jacques. 
                                                                                                        

� Verdere planning en timing 
 



1. Selecteren en opstellen van de vragenlijst: mei- juni 
2. Bedeling van de vragenlijst: september 

- een tweetal weken om de vragenlijst in te vullen 
- ophaling 

           3. Evaluatie: oktober- november  
           4. Voorstelling van de resultaten: rond het jaareinde d.m.v. een open bewonersverga- 
                dering, dit zowel naar de bewoners als naar het beleid toe. 

- kennisgeving naar bewoners:1- via folder of stadskrant? 
                                                     2- verslag in Wekelijks Nieuws 
- stadsbestuur: is bereid dit financieel te ondersteunen. 

 
                                 
5.   Volgende vergadering 
 
Dinsdag 3 juni 2008 om 20u in OC Rookop 
 
 Agenda:  
 

- Antwoord Schepencollege 
- Vragen van bewoners 
- Dorp InZicht 

 
 

 
 
 
 
 
 


