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Verslag 
 
 
1.  Antwoord van Schepencollege op verslag van 2 september 2008 
 
-  Oven voor keuken OC Rookop: 
De dienst cultuur is reeds op de hoogte van deze vraag en heeft de aankoop van een warme 
luchtoven als voorstel voor budget 2009 geplaatst. 
 
-  Oversteekplaats voor fietsers aan Ouderdom: 
De nieuwe aannemer voor de vergunning van de wegmarkeringen werd onlangs aangesteld. 
Het schilderen van de oversteekplaatsen zal in de planning van de aannemer worden 
opgenomen voor najaar 2008. 
 
 
2.  Algemeen  
 
-  Mededeling vanwege Bart Wemaere: 
In het kader van het driejaarlijks project “Theaterwandelingen” komt in 2009 Reningelst aan 
de beurt met “DE KOETSIER VAN RENINGELST”. Deze ‘theaterwandelingen’, waar alle 
toneelverenigingen van Poperinge aan deelnemen, zullen dagelijks plaatsvinden vanaf zondag 
23 augustus tot en met zondag 30 augustus 2009, telkens om 19u. Op deze dagen zal vanaf 
18u30 een deel van de dorpskom van Reningelst verkeersvrij worden gehouden. 
In het voorjaar van 2009 zal Bart Wemaere dit project verder komen toelichten op een van 
onze vergaderingen. 
 
-  We konden vaststellen dat de herfstbladeren op het voetpad tussen de beek en de kapel in 
de dorpskom, onlangs werden opgeruimd door personeel van de technische dienst, waarvoor 
onze dank. Wij hopen dat dit onderhoud door hen blijvend wordt opgevolgd. 
 
-  De ‘Afsprakennota tussen de bewonersplatforms en het stadsbestuur van Poperinge’ werd 
nader toegelicht door Katrien. 
 
 
3.  Dorp in zicht     een stand van zaken 



 
-  Alle lijsten zijn opgehaald en worden gedurende de maanden oktober-november door         
personen van de kerngroep  in de computer verwerkt. 
Er werden in totaal 1260 persoonlijke vragenlijsten verspreid. 
Er werden in totaal 1043 persoonlijke lijsten opgehaald. 
Dit is, rekening houdend met enkele blanco’s, een voorlopig percentage van 82,77%.    
-  In het algemeen waren de reacties van de bewoners op de enquête positief. Velen zijn echter        
benieuwd of er wel degelijk iets zal gebeuren met de resultaten van de bevraging. 
-  In december, zal een kort artikel worden gepubliceerd om de inwoners van Reningelst te 
informeren over de respons en over de volgende stappen die de projectgroep zal ondernemen.  
-  De volgende vergadering voor de Projectgroep  Dorp inZicht heeft plaats op donderdag 27 
november 2008 om 20u in het stadhuis van Poperinge. 
 
 
4.  Vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen 
 

- Veel bewoners van Reningelst vragen hoever het staat met het nieuwe voetbalplein? 
 
- De vragen of meldingen die gebeuren via het meldpunt, per email of meldkaart, blijven 

vaak zonder gevolg of het duurt heel lang eer er op gereageerd wordt. Veel bewoners 
vragen hoe dit komt? 

 
- Sommige bewoners klagen over een heel zwakke ontvangst voor hun GSM of andere 

draadloze communicatie in Reningelst. Vooral de laatste maanden zou het probleem 
nog erger zijn geworden. Is hier iets aan te doen? 

 
- OC Rookop blijkt moeilijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers, omwille van de 

kasseien dicht bij de ingang. Er wordt tevens gevraagd spoedig werk te willen maken 
van het schilderen van parkeerplaatsen voor minder-validen aan het OC.   

 
- Het bewonersplatform vraagt naar duidelijkheid omtrent het reglement voor affichering 

in het dorp. Waar kan en mag er geafficheerd worden in Reningelst? 
 

- Waar precies zullen de rasterborden worden geplaatst in het dorp? 
 
 
 
5.  Volgende vergadering 
 
Woensdag 10 december 2008 om 20u in OC Rookop 
 
Agenda: 
 
  -  Antwoord Schepencollege 
  -  Uiteenzetting door Piet Hardeman over de ‘Buurtweg Reningelst-Westouter’ 
  -  Vragen van bewoners 
  -  Dorp inZicht: stand van zaken       


