Bewonersplatform Reningelst
Dinsdag 20 oktober 2009
Aanwezig: Geert Rouseré, Frits Vandenbussche, Erik Coopman, Glen Boeyaert, A. Poelmans, M. Th.
Debouvere, Rita Sweertvaegher, Sidon Devos, Antoine Vandendriessche, Martin Hardeman, JeanPierre Claeys, José Spetebroodt, Marc Colpaert, Els Dequecker, Katrien Laga
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VERSLAG
•

Terugkoppeling projectgroep DORP inZICHT
Na de verwerking van de vragenlijst DORP inZICHT werd vanuit het bewonersplatform een
1
projectgroep samengesteld om de resultaten uit de vragenlijst verder uit te werken en te komen
tot degelijke voorstellen en maatregelen voor Reningelst.
De projectgroep heeft in september en oktober vier themavergaderingen gehouden om de
belangrijkste thema’s uit de vragenlijst nog eens grondig te bespreken. Volgende thema’s kwamen
aan bod:
o
o
o
o

Transport en mobiliteit
Woonomgeving
Voorzieningen
Vrije tijd, sociaal leefklimaat en toerisme

Per thema werden diverse voorstellen en vragen geformuleerd ter voorbereiding van de
overlegvergaderingen met het stadsbestuur.
De aanwezige bewoners kregen de kans om alle voorstellen en vragen nog eens te bespreken
samen met het bewonersplatform vooraleer de vergaderingen met het stadsbestuur worden
gepland.
In bijlage bij dit verslag vinden jullie per thema een overzicht van alle besproken vragen en
voorstellen.

 De voorstellen worden binnenkort overgemaakt aan het stadsbestuur met de vraag om per
thema twee overlegvergaderingen te organiseren met aantal bewoners uit de projectgroep, de
bevoegde schepenen, stadsdiensten en ev. externe partners.
 De overlegvergaderingen hebben als doel om samen met bewoners en het stadsbestuur te
komen tot een aantal duidelijke voorstellen en maatregelen om de problemen en knelpunten
in het dorp aan te pakken.
 Op vlak van timing zullen de overlegvergadering met het stadsbestuur doorgaan in de periode
december 2009 - februari 2010. Het gaat immers om 8 overlegvergaderingen die toch wel wat
tijd in beslag zullen nemen om te komen tot goed uitgewerkte maatregelen en acties.
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Leden van de projectgroep DORP inZICHT die verder werken aan de thema’s: Frits Vandenbussche, Jan Kestelyn, Marc
Colpaert, Erik Coopman, Jean-Pierre Claeys, Maria Lermytte, Rudi Deroo, José Spetebroodt, Geert Rouseré, Maria
Malbrancke, Glen Boeyaert en Els Parmentier

•

Zwerfvuilactie – zaterdag 24 oktober ’09
Tijdens de vergadering werd de praktische voorbereiding van de zwerfvuilactie besproken.
Intussen heeft de zwerfvuilactie reeds plaatsgevonden en er werd door de deelnemers heel wat
zwerfvuil verzameld. Hartelijk dan dus aan alle bewoners die meehielpen om het dorp er opnieuw
netjes te laten uitzien !!
Momenteel is de lokale kunstenaar Guido Gryson een kunstwerk aan het maken met een deel van
het verzamelde zwerfvuil. Dit kunstwerk zal binnenkort aan het ontmoetingscentrum geplaatst
worden om op die manier de bewoners te sensibiliseren en het belang van een proper en net dorp
aan te duiden. Maria Lermytte heeft ook gezorgd voor een mooi gedicht om bij het kunstwerk te
hangen. Binnenkort meer hierover…

•

Evaluatie bewonersplatform Reningelst
Opbouwwerkster Katrien Laga organiseert bij alle bewonersplatforms een evaluatiegesprek om de
werking van de bewonersplatforms te evalueren. Het bewonerplatform van Reningelst is nu
momenteel anderhalf jaar aan de slag en er is in die periode al heel wat gebeurd. Wat vinden
bewoners nu van het bewonersplatform? Hoe is de relatie met het stadsbestuur en met de
dorpsbewoners? Wat is al gerealiseerd en wat nog niet? Enz.
Tijdens deze vergadering was er niet voldoende tijd meer om dit gesprek te voeren, de volgende
vergadering wordt dit opnieuw gepland.

Volgende vergadering
De volgende vergadering van het bewonersplatform Reningelst gaat door op woensdag 9 december
2009 om 20u. in vergaderzaal boven in OC Rookop.

