Bewonersplatform Reningelst
Woensdag 4 februari 2009, 20u, OC Rookop

Aanwezig: Katrien Laga, Jean-Pierre Claeys, Maria Lermytte, Norbert Roose, José
Spetebroodt, Maria Malbrancke, Ninette Verschoore, Erik Coopman, Frits Vandenbussche,
Lien Vandenbussche, Geert Rouseré, Antoine Vandendriessche, Nadine Hoet, Martin
Hardeman, Roel Coopman, L. Reubrecht, Hilda Hardeman, Chapelle Wouter, Jan Descamps.
Verontschuldigd: Hans De Backer, Jan Kestelyn, Greet Six, Rudi Deroo

Verslag
1. Algemeen
•

Bij de start van het bewonersplatform nam Jean-Pierre, bij gebrek aan andere
kandidaten, de taak van coördinator op zich en Maria Lermytte die van secretaris. Na
een half jaar zou een nieuwe kandidaat gezocht worden om deze functie over te
nemen. Nu zijn we een jaar verder. Als er mensen zijn die zich geroepen voelen om
een van deze taken op zich te nemen, gelieve dit te laten weten. Zo krijgt iedereen de
kans zijn enthousiasme of zin voor initiatief ook eens aan bod te laten komen.

•

Na één jaar maakte Katrien een oplijsting van alle vragen die intussen door het
bewonersplatform werden gesteld aan het Schepencollege, alsook van de antwoorden
en resultaten die werden bekomen. Deze lijst wordt tijdens overleg met het
schepencollege besproken om opvolging te bieden aan de nog openstaande vragen.
Overzicht van alle vragen wordt na dit overleg besproken op het bewonersplatform.

•

Katrien blijft de vergaderingen van het bewonersplatform nog bijwonen tot najaar
2009. Omdat zij telkens zorgde voor de drank en het ophalen van de sleutel werd
tijdens de vergadering ook hiervoor uitgekeken naar een opvolger.
o Hilda Hardeman neemt de taak van drankmeester(es) op zich. Hoe dit
praktisch in zijn werk zal gaan wordt nog nader bekeken.
o Maria Malbrancke zorgt telkens voor de sleutel.
o Tafels en stoelen zullen worden klaargezet door de mensen die iets vroeger
aanwezig zijn.
o Er is een budget voor algemene onkosten voorzien van 150€ per jaar. Dit kan
eventueel besteed worden aan drankvoorziening, papier, enz…. Kopies kunnen
op het stadhuis worden genomen.

•

Op 3 maart 2009 is er algemeen coördinatorenoverleg voor alle coördinatoren en
secretarissen van de bewonersplatforms. Daar zal de begroting van Poperinge voor
2009 worden voorgesteld.

•

Jean-Pierre maakte een samenvatting van alle vragen en problemen van privépersonen
die in de loop van 2008 door hem aan het stadsbestuur zijn overgemaakt. Omdat de
respons vaak uitblijft of de resultaten op zich laten wachten, zal deze lijst met de
betrokken personen van het Schepencollege worden besproken.

•

Er wordt ook naar een oplossing gezocht om deze communicatie in de toekomst beter
te laten verlopen.

2. Vragen en bedenkingen van bewoners
•

Roepsteen: deze bevindt zich bij de kerkhofmuur en werd vroeger gebruikt om van
hierop, na de mis, belangrijke mededelingen te doen.
Marc Colpaert doet een oproep tot het in ere herstellen van deze steen: informatie of
een voorstel hieromtrent is zeer welkom!

•

Blijft het de moeite om Reningelst als fietsdorp te blijven promoten?
Door het ontbreken van de nodige infrastructuur, zoals openbaar toilet of uitnodigende
rustbanken in de dorpskern, kan Reningelst zich naar de buitenwereld moeilijk
profileren als ‘fietsvriendelijk dorp’. Kan hier wat aan gedaan worden? Willen we wel
meer toeristen in het dorp? Zijn er betrokken verenigingen die bereid zijn tot initiatief?
Momenteel is dit alles nog niet helemaal duidelijk. Dit punt zal verder moeten
besproken worden met de verenigingen die zich hierdoor aangesproken voelen.

3. Antwoord van Schepencollege op verslag van 10 december 2008
Dit werd u reeds toegestuurd in bijlage, door Jean-Pierre.
4. Vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen
•

De toegang tot de beek, in de dorpskern, blijft zeer onveilig voor kleine kinderen. Het
is niet denkbeeldig dat er ooit bij hoge stroming, een kind in de beek geraakt en met
het water wordt meegesleurd.
Bovendien oogt de reling helemaal niet mooi in een ‘geklasseerde dorpskern’.
Wij weten dat zowel beek als baan van de Provincie zijn. Wij vragen dan ook dat het
stadsbestuur bij het “Agentschap Wegen en Verkeer” aandringt op een doeltreffende
oplossing.

5. Dorp inZicht
•
•
•
•
•
•

Norbert Roose en Jan Kestelyn hebben reeds een eerste interpretatie van de
antwoorden uitgewerkt. Norbert zorgde voor een eerste analyse van de vragen per
thema en Jan maakte een bundeling van de open vragen.
José Spetebroodt werkt intussen aan de lay out van het rapport.
Op de volgende vergadering van de projectgroep van Dorp inZicht, op 18 februari,
wordt de interpretatie van de resultaten verder uitgewerkt. Dan wordt tevens de
definitieve datum voor de open bewonersvergadering vastgelegd.
Er wordt een overleg gepland met het Schepencollege om de resultaten van de
bevraging vooraf aan hen voor te leggen.
In de stadskrant zal een artikel verschijnen waarin een eerste tip van de sluier wordt
opgelicht omtrent de resultaten van de bevraging.
Intussen doen we een oproep aan alle verenigingen en leden van het bewonersplatform
om bij te springen voor de praktische verwezenlijking van de open
bewonersvergadering. Bewoners die wensen mee te helpen kunnen dit laten weten via
bewonersplatformreningelst@live.be of bellen naar Katrien 0477 70 66 20. Alle hulp
is welkom!

6. Volgende vergadering
Woensdag 18 maart 2009 om 20u in OC Rookop

