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Verslag 
 
1. Algemeen 
 
Toelichting rond buurtweg tussen Reningelst en Westouter door Piet Hardeman van 
Natuurfonds Westland vzw 
 
Functie van een buurtweg: 
 

- Het bevorderen van de verkeersveiligheid 
- Uitbreiden van zachte recreatie  
- Het herstel en behoud van natuur (o.a. typische bermbegroeiing) 

 
Zwakke weggebruikers beschikken alleen over de drukke N315 voor een verplaatsing tussen 
Reningelst en Westouter. De Heuvellandseweg heeft geen infrastructuur voor voetgangers of 
fietsers, op een voetpad aan één kant in de bebouwde kom van Reningelst na.  
Eenmaal daarbuiten worden wandelaars en fietsers geconfronteerd met wagens die 
reglementair 90 km per uur mogen rijden. Met het herstel van de buurtweg wil men niet 
alleen een aangenamer maar vooral ook een veiliger alternatief bieden tussen beide 
dorpskernen. 
 
Tijdens de vergadering was het de bedoeling om de inwoners van Reningelst te informeren 
over de stappen die de vzw onderneemt om de buurtweg tussen Reningelst en Westouter 
opnieuw toegankelijk te maken. Indien er bewoners nog verdere vragen hebben dan kunnen 
zij altijd Dhr. Piet Hardeman contacteren voor verdere info.  
 
Wateroverlast ter hoogte van 3-hoek:  
 
Bij overvloedige regenval blijkt de afwatering ter hoogte van 3- hoek langs de 
Nedergraafstraat, onvoldoende. Dit zou te wijten zijn aan afvoerbuizen die zijn ingezakt of 
waarvan de diameter onvoldoende groot is. Gezien de hoogdringendheid hiervan wordt dit 
doorgegeven aan het gemeentebestuur, door Wim Bossaert, namens de brandweer van 
Reningelst. 
 
2. Antwoord van Schepencollege op verslag van 15 oktober 2008 

 
De antwoorden vindt u in bijlage. 
Eveneens in bijlage vindt u het reglement voor affichering in Groot-Poperinge.  

 



3. Vragen aan het College van Burgemeester in Schepenen 
 
De verhoogde wegberm langs het fietspad van de Vlamertingseweg, vanaf Reningelst tot 
aan de Ouderdom, is er de oorzaak van dat bij hevige regenval het fietspad onder water 
komt te staan. Hierdoor worden grind en modder meegevoerd, waardoor het fietspad 
gevaarlijk of zelfs onberijdbaar wordt. Het afschrapen van de verhoogde grasboord is dan 
ook dringend wenselijk. Dit is reeds lang bekend bij het gemeentebestuur. De bewoners 
vragen waarom het zo lang duurt vooraleer aan hun vraag gevolg wordt gegeven, gezien 
er tegenwoordig zoveel  doeltreffend en snel gereedschap voorhanden is.  
 

4. Dorp inZicht  
 

- Verantwoordelijken van alle verenigingen van Reningelst kregen een uitnodiging voor 
deze vergadering van het bewonersplatform. 

- Er werden bij de omhaling van de vragenlijsten 49 engagementslijsten ingezameld. 
- De betrokken verenigingen kregen de contactgegevens mee van de personen die 

geïnteresseerd zijn in de werking van de vereniging of wensen mee te werken met 
specifieke vereniging. 

  
Volgende fase:  De gegevens analyseren en de resultaten rapporteren 
 

- In januari zullen de gegevens worden geanalyseerd door de projectgroep Dorp In 
Zicht: De internettoepassing zet de ingevoerde gegevens automatisch om in tabellen 
en grafieken die gebundeld worden in een eenvoudige analyse.  

- Daarna zal een rapport met de resultaten worden opgesteld en worden bezorgd aan 
het beleid. 

- Op een open bewonersvergadering (in maart-april?) zullen de resultaten worden 
bekendgemaakt aan de inwoners van Reningelst. 

- Een samengevat rapport zal na de bewonersbijeenkomst verspreid worden onder alle 
inwoners.  
  

Intussen kunnen we ons bezinnen over de volgende vragen: 
 

- Hoe gaan we verder aan de slag met de resultaten en het uitwerken van de besluiten? 
- Kan/zal alles uitgevoerd worden? Bewoners hebben hoge verwachtingen. 
- Waarmee kunnen we als bewoners zelf aan de slag, eventueel i.s.m. de 

verenigingen? 
- Hoe realiseren we een open bewonersvergadering en hoe wordt dit het best kenbaar 

gemaakt? 
- Hoe kunnen we ons ‘fietsdorp’ nieuw leven inblazen? Is er nog wel sprake van een 

‘fietsdorp’? 
- Kunnen we ons als dorp op een andere manier profileren naar de buitenwereld of is 

net ‘de rust in het dorp’ onze grootste troef? 
 
Alle ideeën zijn welkom!! 

 
5. Volgende vergadering:            
 

Donderdag 22 januari 2009 om 20u in OC Rookop 
 
        Agenda:  
 

- Antwoord Schepencollege 
- Vragen van bewoners 
- Dorp inZicht: stand van zaken 

 


