
 
Bewonersplatform Reningelst 

Dinsdag 3 juni 2008, 20u., OC Rookop 
 
 
Aanwezig: 
Martin Hardeman, Marc Colpaert, Frits Vandenbussche, Gino Capoen, Ninette Verschaeve, 
Roel Coopman, Rudi Deroo, Marc Beun, Hilda Hardeman, Maria Lermytte, Jean-Pierre 
Claeys, Katrien Laga, Geert Jacobs, Antoine Vandendriessche. 
 
Verontschuldigd: 
José Spetebroodt, Jacques Bouche, Els Dequecker, Carine Boussemaere, KVLV, Maria 
Malbrancke, KAV, Geert Rouseré, Jan Kestelyn. 
 
 

Verslag 
 
 
1. Algemeen 

 
- Vitrinekasten zullen aangekocht worden, zodat in iedere deelgemeente van Poperinge 

het verslag van de vergadering, alsook andere mededelingen, kunnen in opgehangen 
worden. De vitrinekast aan OC Rookop wordt bevestigd aan de zijgevel bij de ingang, 
naast de brievenbus.  
 

- Het vrijwilligersnetwerk dorpsdienst NESTOR  wordt verder uitgebouwd en poogt 
diepgaander te werken door het opzetten van dorpsnetwerken in alle dorpen. Er komt 
een extra oproep naar vrijwilligers en naar contactopbouw met bestaande verenigingen 
en buurtwinkels. In het najaar volgt hierover een vergadering in Reningelst. Dit wordt 
nader bekendgemaakt in de stadskrant. 

 
- Een werkingsbudget voor het ‘Bewonersplatform’ zal door het stadsbestuur bepaald  

worden. Voortaan zal er tijdens de vergaderingen van het BP voor eigen drank moeten 
gezorgd worden.  

 
2. Antwoord van Schepencollege op verslag vergadering van 29 april 2008 
 

- Dit  kon u reeds nalezen op de mail u toegestuurd door JP Claeys van 12 juni. 
 
3. Vragen en opmerkingen van bewoners 
 

• Rustbank: Bewoners zijn tevreden met het reinigen en onder handen nemen van de          
rustbank ter hoogte van ‘Driehoek’. 

 
• Onderhoud openbaar groen: Bewoners en het bebloemingscomité  vragen een beter 

onderhoud van het openbaar groen in de dorpskern, zodat hun inspanningen om het 
dorp mooier te maken niet worden teniet gedaan. Ook aan het ontmoetingscentrum is 
beter groenonderhoud nodig. 

 



• Vrachtwagens op de parking voor de kerk: Sommige bewoners reageren op de 
aanwezigheid van camions op de openbare parkeerplaatsen, waardoor er meerdere 
parkeerplaatsen niet kunnen ingenomen worden door personenwagens. Zijn er 
alternatieven? Het probleem is reeds gekend bij het stadsbestuur.  

 
• VZW de Fietseling: Wat gebeurt er verder met het gebouw van ‘VZW de Fietseling? 

De VZW laat weten dat ze ermee bezig zijn maar de administratieve molen draait  
langzaam. Zodra er nieuws is zal dit gemeld worden. 

 
• Rally 24 uren van Ieper: De bewoners vinden het onverantwoord om reeds lang vooraf 

training toe te laten, vooral als de grasbermen nog niet gemaaid zijn is dit zeer 
gevaarlijk. 

 
• Nieuwe bewoners: Om nieuwe inwoners van Reningelst te verwelkomen en hen 

wegwijs te maken in het dorp zou  een brochure kunnen opgesteld worden . Ook kan 
gedacht worden aan een jaarlijks kennismakingsmoment voor nieuwe bewoners. 
Suggesties zijn welkom. 

 
4. Vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen. 
 

• Fietspad gelegen langs de Vlamertingseweg, tussen Reningelst en den Ouderdom: 
De bewoners vragen dringend een structurele oplossing, met name het machinaal 
wegnemen van de wegbermverhogingen, ontstaan door een jarenlang gebrek aan 
onderhoud, zodat bij regenval het water zijn natuurlijke weg kan vinden naar de 
grachten en rioleringen. 
Deze absoluut noodzakelijke werken moeten ook een grondige beurt omvatten voor 
wat betreft de grachten en duikers gelegen langs de Vlameringseweg, gezien onlangs 
nog is gebleken dat de Vlamertingseweg op diverse plaatsen gedeeltelijk onder water 
heeft gestaan bij gebrek aan een mogelijke afwatering naar de grachten toe. 
Grote modderplekken langs en op het fietspad zijn daar nu de stille getuigen van! 
Talrijke fietsers verkiezen zich onwettig te verplaatsen op de rijweg in plaats van op 
de voor hen voorziene fietsbaan omdat ze bang zijn hun banden stuk te rijden.  
 

• Regelmatig worden in Reningelst koersen gehouden of doorgang verleend aan 
koersen. Het bewonersplatform vraagt dat er steeds en voldoende op voorhand een 
politieverordening aan alle bewoners zou bezorgd worden met eveneens het aangeven 
van de rijrichting van de renners, zodat gepland bezoek tijdig kan afgelast of 
aangepast worden. 
 

• Graag beter onderhoud van het openbaar groen in de dorpskern, vooral rond OC de 
Rookop . 

 
• Vrachtwagens op de parking voor de kerk: Sommige bewoners reageren op de 

aanwezigheid van camions op de openbare parkeerplaatsen, waardoor er meerdere 
parkeerplaatsen niet kunnen ingenomen worden door personenwagens. Zijn er 
alternatieven? Het probleem is reeds gekend bij het stadsbestuur. 

 
 
 
 



5. Dorp in Zicht 
 

Een tusssenstand: 
 

- volgende thema’s werden weerhouden om de vragenlijst op te stellen: 
o Woningmarkt en woonsituatie 
o Transport en mobiliteit 
o Openbare voorzieningen (vnl. vragen omtrent het ontmoetingscentrum) 
o Vrije tijd en verenigingsleven 
o Informatievoorziening en lokaal bestuur (rol van het bewonersplatform) 
o Landschappen, landbouw en milieu 
o Toerisme 
 

- Per twee leden van de kerngroep Dorp In Zicht worden nu per thema de belangrijkste 
vragen uitgekozen. 

- Op 12 juni werd met de kerngroep een ontwerpvragenlijst opgesteld en besproken. 
- Op maandag 7 juli komt de kerngroep rond Dorp in Zicht terug samen om de 

definitieve vragenlijst op te stellen. 
- In de stadskrant en het Wekelijks Nieuws zal een artikel geplaatst worden om onze  

enquête kenbaar te maken. 
  

Extra oproep: 
 
Zijn er nog mensen die bereid zijn om de vragenlijsten te helpen thuisbezorgen en ze 
achteraf terug op te halen??? 
         *Stelden zich hiervoor reeds kandidaat: Coopman Roel en Hardeman Hilda 

 
 
6. Volgende vergadering 
 
Dinsdag 2 september 2008 om 20u in OC Rookop 
 
Agenda: 
 

- Antwoord Schepencollege 
- Vragen van bewoners 
- Dorp in Zicht 
- Afspreken drankvoorziening in de toekomst 
- Voorstelling van de “Fair trade” projecten voor de stad Poperinge door Mevr Coudenys 

 


