
 
Bewonersplatform Reningelst 

Dinsdag 16 juni 2009, 20u, OC Rookop 
 
 
Aanwezig: Katrien Laga, Marc Colpaert, Maria Lermytte, Maria Malbrancke, Hans De 
Backer, Roel Coopman, Jean-Pierre Claeys, Jan Kestelyn, Els Parmentier, Glen Boeyaert, 
Rudi Deroo, José Spetebroodt, Geert Rouseré, Erik Coopman, Frits Vandenbussche. 
 
Verontschuldigd: Marc Spenninck, Hilda Hardeman, Martin Hardeman, Nadine Hoet, 
Antoine Vandendriessche, Jan Descamps, Norbert Roose. 
 

Verslag 
 
1. Algemeen 
 

• Er wordt gezocht naar een penningmeester voor het bewonersplatform. Wie zich hiertoe 
geroepen voelt mag dit melden aan Marc Colpaert. Intussen zal Jan Kestelyn 
inlichtingen nemen omtrent de voorwaarden hieraan verbonden. 

 
• Het logo voor het bewonersplatform werd met algemeenheid van stemmen 

goedgekeurd. Dit logo werd ontworpen door Joost Denuwelaere en werd eerder dit jaar 
reeds aan iedereen per mail doorgestuurd. 

 
• Parkeersituatie Pastoorstraat: de desbetreffende bewoners werden door de wijkagent 

hierover schriftelijk bevraagd. Elf personen hebben hierop gereageerd. Om tegemoet te 
komen aan de noden van alle inwoners van de Pastoorstraat formuleerde het 
bewonersplatform volgend voorstel: beurtelings parkeren vanaf nr. 15 (Six) of 4 
(school) en vanaf 1 tot 15 altijd parkeren aan de kant van de onpare nummers. Dit 
voorstel zal het bewonersplatform nu  bezorgen aan het schepencollege. 

 
• Het eerdere voorstel van Marc Colpaert tot het fietsen van een ‘acht van Reningelst’ 

langs diverse knelpunten in het dorp, gekoppeld aan een zwerfvuilactie, werd 
oorspronkelijk gepland voor eerste weekend van september maar wordt verschoven naar 
latere datum.  

 
2. Open bewonersvergadering van 15 mei 2009 
 

• Evaluatie  
 

o De vergadering, met ongeveer 240 aanwezigen, werd algemeen als zeer positief 
ervaren.  

o Het stadsbestuur van Poperinge zorgt voor een financiële tegemoetkoming waardoor 
alle onkosten die de bijeenkomst met zich meebracht zullen worden vergoed. 

 
• Naar de toekomst toe  
 

        Het is de bedoeling om in de toekomst met de resultaten van de bevraging aan de slag te  
        gaan. Daarom zal in de nabije toekomst worden gestart met een dorpsontwikkelingsplan. 



 
3. Dorpsontwikkelingsplan 
 

De projectgroep van Dorp InZicht zal dus met de resultaten van de vragenlijst verder 
werken aan een dorpsontwikkelingsplan.  

 
• Een dorpsontwikkelingsplan is een concreet en realistisch meerjarenplan omtrent de 

ontwikkeling en heropwaardering van het dorp die wordt opgemaakt in overleg met de 
bewoners en het stadsbestuur. 

 
• Diverse thema’s die de woon- en leefkwaliteit kunnen verbeteren komen in een 

dorpsontwikkelingsplan aan bod: verkeer, inrichting van openbaar domein, groen in 
het dorp, voorzieningen in het dorp,…  

 
In grote lijnen worden volgende thema’s opgenomen in het plan van Reningelst: 
  

o Woonomgeving 
o Transport en mobiliteit 
o Voorzieningen 
o Vrije tijd en sociaal leefklimaat 

 
• Per thema zal de projectgroep een stappenplan opzetten met prioriteiten en 

actievoorstellen. Met deze prioriteiten en actievoorstellen organiseert de projectgroep 
dan een overleg met het stadsbestuur. Tijdens deze overlegvergadering zal elk 
actievoorstel verder uitgewerkt worden met een duidelijk engagement van zowel 
bewoners als het stadsbestuur en met concrete termijn waarbinnen deze actie zal 
worden gerealiseerd.  

 
Timing: 
   
• De projectgroep zal in september en oktober 2 à 3- wekelijks samenkomen, waarbij 

telkens één thema per vergadering zal worden uitgewerkt. In het najaar van 2009 
worden dan overlegmomenten georganiseerd tussen de projectgroep en het 
stadsbestuur. 

• De projectgroep zal dan op de volgende vergadering van het bewonersplatform een 
grondige terugkoppeling geven aan de overige bewoners over de verdere opmaak van 
dit plan.  

• Het is wenselijk om in het voorjaar van 2010 met dit concrete dorpsontwikkelingsplan 
naar buiten te komen.  
          

4. Volgende vergadering 
 
De gewone vergadering met het ganse bewonersplatform zou in de toekomst nog 4x per jaar 
doorgaan. De datum voor de volgende vergadering van het bewonersplatform zal later nog 
worden bepaald.  


