
 
Bewonersplatform Reningelst 

Woensdag 18 maart 2009, 20u, OC Rookop 
 

 
Aanwezig: 
Katrien Laga, Marc Colpaert, Jean-Pierre Claeys, Maria Lermytte, Rudi Deroo, Marc 
Spenninck, Martin Hardeman, Hans De Backer, Erik Coopman, Geert Rouseré, Maria 
Malbrancke, Antoine Vandendriessche, Nadine Hoet, Hilda Hardeman, Gino Cappoen, 
Verschoore Ninette, Els Parmentier, Glen Boeyaert. 
 
Verontschuldigd: 
Norbert Roose, Jan Descamps, Wouter Chapelle, José Spetebroodt, Geert Jacobs 
 
 

Verslag 
 
 
“ De koetsier van Reningelst”:  
Toelichting theaterwandelingen door Bart Wemaere: 

 

� Van 24 augustus tot en met 31 augustus 2009 gaan we in Reningelst terug in de tijd.  
� Een 100-tal medewerkers uit zowat alle toneelverenigingen van Groot-Poperinge 

zullen op een vijftal locaties in de dorpskern het verleden van Reningelst, vanaf de 
Geuzentijd tot de vorige eeuw, terug tot leven wekken. Denken we maar aan de brand 
van de Kasteelhoeve, de verwoesting van de kerk door de geuzen enz….  

� De bedoeling is de lokale geschiedenis van ons dorp vertellen aan de buitenstaanders 
of heropfrissen voor de lokale bevolking. 

� Auteur is Wim Chielens en regisseur is Marc Gekiere. 
� Op 23 augustus vindt de tray-out plaats voor de inwoners van de dorpskern die langs 

het parcours wonen en deze voorstelling zullen kunnen bijwonen aan verminderde 
prijs. 

� De avonden van de voorstelling zal de dorpskern volledig verkeersvrij en parkeersvrij 
moeten zijn vanaf 18u30 tot 22u30. 

�  Per avond zullen een 200-tal mensen de voorstelling kunnen bijwonen.  
� Kaarten zullen aan 12€ te verkrijgen zijn op het Stadhuis van Poperinge op 30 mei en 

in het stadspark op 31 mei van 14u tot 18u, ter gelegenheid van de ‘dag van het park’. 
Wees er tijdig bij want zo’n uniek evenement mag je zeker niet missen!!!! 

� Alle inwoners van Reningelst zullen uiteraard nog uitvoerig op de hoogte worden 
gebracht omtrent de richtlijnen en data van deze theaterwandelingen. 

 
1. Algemeen 
 

� Zoals reeds gemeld in de vorige vergadering wenste Jean Pierre Claeys zijn functie als 
coördinator open te stellen voor alle geïnteresseerden. 
Marc Colpaert stelde zich kandidaat en wordt onze nieuwe coödinator. 
Wij danken Jean-Pierre voor zijn gedreven inzet en uiteraard blijft hij actief betrokken 
bij het bewonersplatform. Wij wensen Marc veel succes als nieuwe coördinator 

 



� Op vraag van de bewonersplatforms van Groot-Poperinge werd bij de ingang van alle 
ontmoetingscentra een vitrinekast geplaatst. Iedere vereniging kan hiervan gebruik 
maken. In die kast zal ook het verslag van onze vergadering, met datum van de 
volgende vergadering te lezen zijn. De sleutel van die kast is te verkrijgen bij Marc 
Colpaert: Baljuwstraat 72 C Reningelst. Tel: 057/339481 of 
colpaert.verdonck@fulladsl.be     

 
� Voorstel van Marc Colpaert:  

 
Zou het wenselijk zijn binnen het bewonersplatform een soort stuurgroep op te 
richten, bestaande uit mensen die opvolgen wat er reilt en zeilt in het dorp, per thema? 
Vb. iemand spitst zich toe op alles van cultuur, iemand anders volgt voor ons al het 
nieuws binnen het seniorenbeleid, weer iemand anders voor landbouw, jeugdbeleid, 
dorpsproblematiek….enz  
Wat vinden jullie van het idee voor deze themawerking en van de haalbaarheid 
hiervan? Iedereen kan hierover eens nadenken of dit al of niet interessant zou kunnen 
zijn. Op de volgende vergadering wordt dit punt opnieuw opgenomen.  

 
2. Vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen 
 

� In de Pastoorstraat, net vóór het kruispunt met de Kriekstraat hangt een verkeersbord 
voor ‘halfmaandelijks beurtelings parkeren’. Tijdens het terrasseizoen, nl. van maart 
tot eind oktober, wordt dit bord afgeplakt met een zwarte plastiekzak en geldt er een 
totaal parkeerverbod aan de kant van de kerkhofmuur. Als het terras weg is mag er 
gedurende een viertal maanden opnieuw beurtelings geparkeerd worden. Dit leidt 
alleen maar tot verwarring en dat ‘verkeersbord-in-black’ oogt bovendien niet mooi. 
Het bewonersplatform vraagt om een totaal parkeerverbod aan de kant van de 
kerkhofmuur het ganse jaar door te laten gelden zodat het bord-met-plastiekzak 
definitief weg kan.  

 
� Enkele leden van het bewonersplatform hebben vernomen dat het stadsbestuur in 2010 

zou beginnen aan de restauratie (nieuwbouw?) van de kerkhofmuur in Reningelst. 
Vraag aan het schepencollege of deze informatie klopt? 

 
3. Dorp inZicht 

 
De open bewonersvergadering voor alle inwoners van Reningelst gaat door op: 
vrijdag 15 mei vanaf 19u30 in OC Rookop 
 

� Iedere vereniging zal worden aangeschreven om er een promotiestand te komen 
zetten. Hun antwoord wordt verwacht tegen 1 mei. 

 
� De uitnodiging tot deze open bewonersvergadering zal op diverse manieren gebeuren: 

- stadskrant van mei 
- publicatie in Wekelijks Nieuws, Streekkrant, Parochieblad 
- 1ste week van mei krijgt iedere inwoner van Reningelst een uitnodiging per brief. 
- Folders en affiches. 
- Last but not least: één week voor de vergadering klimt Marc Colpaert op de 

roepsteen vóór de kerk. Bij deze zal de roepsteen voor eens en voor altijd in ere 
worden hersteld! 



 
Oproep!!!!!!!! 
 
Mensen die praktisch een handje willen toesteken op de open bewonersvergadering van 15 
mei voor het bestellen van hapjes en drankjes…, worden uitgenodigd in Clubhuis de 
Driehoek op Dinsdag 14 april om 20u.  
 
Op de agenda staat: praktische voorbereiding van de open bewonersbijeenkomst van 15 mei. 
Wie niet naar deze voorbereidende vergadering kan komen en toch wenst mee te helpen, 
gelieve contact op te nemen met Marc Colpaert. 
 
 
4. Volgende vergadering 
 
 
Donderdag 30 april 2009 om 20u in OC Rookop 
 
Agenda: Voorbereiding open bewonersvergadering 15 mei 
 
Iedereen die wenst te helpen aan de organisatie van de open bewonersbijeenkomst gelieve 
hier aanwezig te zijn!!!!!  
 

- afspreken voor verspreiden van folders en affiches 
- afspraken maken voor het klaarzetten van de zaal 
- taakverdeling avond zelf… 

 
We hopen op een talrijke opkomst voor deze vergadering zodat de open 
bewonersbijeenkomst iets wordt van het volledige bewonersplatform! 
 


