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Verslag 
 
1. Algemeen 
 
Voorstelling campagne Fairtrade Gemeente door Frieda Coudenys: de inhoud van de 
voorstelling wordt in bijlage doorgestuurd naar de leden van het bewonersplatform. Voor 
verdere vragen hieromtrent kun je terecht op friedacoudenys@skynet.be   
 
2. Antwoord van Schepencollege op verslag van 3 juni 2008 

 
-  Fietspad Vlamertingseweg, tussen Reningelst en Ouderdom: De technische dienst zal het 
probleem van de wegbermverhogingen in eerste instantie met een eigen kraan proberen aan te 
pakken. Deze werken worden gepland tijdens oktober-november 2008. Indien de eigen kraan 
niet volstaat, zal een alternatieve oplossing gezocht worden. Bewonersplatform wordt op de 
hoogte gehouden. 
 
-  Politieverordening aan de bewoners aangaande koersen gehouden op het grondgebied 
Reningelst: In de nabije toekomst komt een mobiliteitsambtenaar bij de technische dienst die 
de opdracht zal krijgen om rond deze problematiek te communiceren. 
 
-  Beter onderhoud van het openbaar groen: Het groenonderhoud in Poperinge en de 
deelgemeenten gebeurt via een algemeen onderhoudsplan, waarvan de uitvoering ervan 
volgens een vast circuit verloopt. 
 
-  Vrachtwagens op de parking voor de kerk: Het stadsbestuur zal bij de politie aandringen om 
bijkomende en afdwingbare maatregelen uit te werken. Tevens zal de verantwoordelijke 
wijkagent eens langsgaan bij de bestuurders van de respectievelijke vrachtwagens. 
     
3. Vragen en opmerkingen van bewoners 
 
■  “VZW De Fietseling”: Wim Chielens zorgde voor een toelichting omtrent de stand van  za- 
      ken. 
 

- De binnenrestauratie van de brouwerij: het dossier is bijna afgerond en gaat eind 
september naar Brugge. 



- Opkuis mouterij: een stabiliteitsstudie wordt gemaakt op vraag van vzw ‘De 
Fietseling’. 

- De herbestemming van de site: met Monumenten en Landschappen werd 
overeengekomen dat het geheel, eenmaal afgewerkt, zal vallen onder de noemer: Open 
Monument.        

  
■  Gevaar voor gladheid door bladval op het voetpad tussen het kapelletje en de beek: 
    VZW ‘De Fietseling’ is met de familie Camerlynck (eigenaar van de respectievelijke bo- 
    men), overeengekomen om de houtkant te laten opkuisen. 
    De oude sparren zullen, met toestemming van Monumenten en Landschappen, worden  
    verwijderd. De jonge populieren, die medebepalend zijn voor het dorpsbeeld, worden  
    behouden. 
 
4. Vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen 
 

- Een aantal verenigingen van Reningelst, waaronder KAV en KVLV Reningelst vragen 
aan het stadsbestuur om een bijkomende oven te plaatsen in de kast boven de reeds 
aanwezige oven in OC Rookop. Dit hoeft zeker geen combi-oven te zijn, een gewone 
warmeluchtoven is zeker al voldoende. Dit om in een, amper twee uur durende 
kookles, toch minstens een paar gerechten te kunnen klaarmaken. Nu geraken ze 
dikwijls in tijdsnood omdat er maar plaats is in de oven voor  één schotel. Wellicht 
zullen ook andere verenigingen, die deze keuken gebruiken, zich in deze vraag 
terugvinden. 

- De oversteekplaatsen voor fietsers ter hoogte van ‘de Ouderdom’ op de rijweg 
Reningelst-Vlamertinge zijn zo goed als onzichtbaar geworden en zijn dringend aan 
herschilderen toe. 

 
5. Dorp in zicht     een stand van zaken 

 
- De definitieve vragenlijsten, bestaande uit 56 vragen, zijn klaar en zullen, samen met 

een engagementslijst en een begeleidende brief, door leden van de projectgroep, 
bijgestaan door nog een paar vrijwilligers, worden rondgedeeld in de week van 8 
september. 

- De vragenlijsten zullen persoonlijk terug opgehaald worden in de week van 22 
september. 

- De projectgroep Dorp inZicht komt terug samen op woensdag 8 oktober om 20u. in 
het stadhuis van Poperinge . 

- In oktober-november zullen de resultaten op de computer ingevoerd en verwerkt 
worden. 

- Tijdens een open bewonersvergadering, rond de jaarwisseling, zullen de resultaten aan 
de bewoners van Reningelst en het stadsbestuur bekend gemaakt worden. 

 
6. Volgende vergadering 
 
Woensdag 15 oktober 2008 om 20u in OC Rookop 
 
Agenda:  
 
  -  Antwoord Schepencollege 
  -  Vragen van bewoners 
  -  Dorp inZicht 


