
 
Bewonersplatform Reningelst 

Donderdag 30 april 2009, 20u, OC Rookop 
 

 
Aanwezig: 
Katrien Laga, Marc Colpaert, Roel Coopman, Hans De Backer, Glen Boeyaert, Geert 
Rouseré, Frits Vandenbussche, Jean-Pierre Claeys, Marc Spenninck, Martin Hardeman, Jan 
Descamps, Rudi Deroo, Hilda Hardeman, Ingrid Coussaert, Maria Malbrancke, Maria 
Lermytte, José Spetebroodt, Erik Coopman. 
 
Verontschuldigd: 
Antoon Vandendriessche, Nadine Hoedt, Jan Kestelyn, Els Dequecker, Els Parmentier, Gino 
Cappoen, Ninette Verschoore. 

 
Verslag 

 
1. Algemeen 

  
- Theaterwandeling:  “De koetsier van Reningelst” 

Bart Wemaere meldde ons dat een brief werd gestuurd naar alle inwoners die binnen 
het parcours van de theaterwandeling wonen. In deze brief kregen de geadresseerden 
meer uitleg omtrent het verloop van deze theaterwandelingen en de reglementering 
dienaangaande. De bewoners die langs het parcours wonen krijgen de mogelijkheid 
om zich aan verminderd tarief in te schrijven voor de avant-prémiere van de 
theaterwandeling op zondag 23 augustus. 

 
2. Antwoord van Schepencollege 
 

- In bijlage vindt u het antwoord van het schepencollege op het verslag van 4 februari. 
- Het verslag van 18 maart werd op het schepencollege besproken op 6 mei 2009. Van 

zodra het antwoord is bezorgd, wordt dit u ook bezorgd.  
 
3. Vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen 
 

Een bundeling van 18 knelpunten werd reeds eerder door Jean-Pierre Claeys aan de 
technische dienst overgemaakt. Sommige van deze knelpunten zijn nog steeds niet 
opgelost. Een aantal vragen vanuit het bewonersplatform werden eveneens tot op heden 
nog niet opgelost (o.a. afscheiding aan de beek)  

 
Graag zou het bewonersplatform  in het najaar van 2009 een overleg plannen met de 
bevoegde personen, met name de schepen van openbare werken en de technische dienst 
om deze punten eens nader te bespreken. Een datum voor dit overleg wordt nog bepaald. 

 
4. Dorpsbijeenkomst 15 mei 2009  
 

- Ieder huisgezin krijgt deze week een uitnodiging in de bus 
- Affiches worden in de winkels van Reningelst opgehangen 
- Een artikel verscheen reeds in de stadskrant, Wekelijks Nieuws, Parochieblad… 



- Een week na de bewonersbijeenkomst krijgt ieder gezin de verkorte brochure met de 
resultaten van de bevraging in de bus. 

- De uitgebreide brochure zal via email te verkrijgen zijn 
 

Draaiboek voor vrijdag 15 mei: 
 
Volgende personen komen een handje toesteken:  
 
- In de voormiddag (vanaf 8u.): Katrien Laga, Hilda Hardeman, Maria Malbrancke, 

Maria Lermytte, Hans De Backer, Eric Coopman, Marc Colpaert 
Wat te doen? zaal en bar klaarzetten, standen verenigingenbeurs klaarzetten,… 
 

- In de namiddag: Katrien Laga, José Spetebroodt, Hilda Hardeman, Ingrid Coussaert, 
Maria Malbrancke, Marc Colpaert, Geert Rouseré, Marc Spenninck, Martin Hardeman 
Wat te doen? Zaal verder klaarzetten, broodjes beleggen,… 

 
- Taken voor de avond: 

o Onthaal: Frits Vandenbussche, Jan Descamps en Katrien Laga 
o Welkomstwoord door Marc Colpaert 
o Presentatie van de resultaten Jan Kestelyn (bediening laptop, José Spetebroodt) 
o Drank en bar: Hans De Backer, Erik Coopman, Geert Rouseré, Gino 

Cappoen,… 
o Broodjes, afwas: Maria Malbrancke, Hilda Hardeman, Ingrid Coussaert, 

Ninette Verschoore, … 
o Bonnetjesverkoop: Rudi Deroo en Glen Boeyaert, Frits Vandenbussche en Jan 

Descamps 
 

!! Afhankelijk van het aantal aanwezigen zal er hier en daar misschien nog wat extra 
hulp nodig zijn. Wie dus nog wat kan bijspringen, laat dit gerust weten. Een aantal 
mensen gaven nog aan te helpen maar aangezien zij niet aanwezig waren op laatste 
vergadering hebben we nog geen taak voor hen bepaald.  

 
Volgende datums van het bewonersplatform maken we bekend op de avond zelf: 

 
- Dinsdag 16 juni om 20u. volgende vergadering van bewonersplatform  
- Zaterdag 5 september 2009, Fietstocht ‘de acht van Reningelst’ 

 
5. Volgende vergadering 
 
  Dinsdag 16 juni 2009 om 20u in OC Rookop 
 
  Agenda: 
 

- Antwoord Schepencollege 
- Evaluatie open bewonersvergadering van 15 mei 
- Hoe verder aan de slag met de resultaten DORP inZICHT 

 


