Bewonersplatform Reningelst
Woensdag 9 december 2009, 20u, OC Rookop
Aanwezig:
Rouseré Geert, Hardeman Martin, Kestelyn Jan, Spenninck Marc, Vandendriessche Antoine,
Vandenbussche Frits, Sweertvaegher Rita, Debouvere Marie-Thérèse, Hardeman Hilda, Lermytte
Maria, Coopman Eric, Deroo Rudy, Colpaert Marc, Laga Katrien.
Verontschuldigd:
José Spetebroodt, Maria Malbrancke, Glen Boeyaert, Jan Descamps, Jean-Pierre Claeys.

Verslag
1. Evaluatie bewonersplatform Reningelst
Tijdens deze vergadering werd een evaluatiegesprek gevoerd over de werking van het
bewonersplatform van Reningelst. Dit evaluatiegesprek werd geleid door projectmedewerkster
Katrien Laga en een dergelijk evaluatiegesprek vond ook bij alle andere bewonersplatforms.
Vier thema’s stonden tijdens deze evaluatie centraal:
- realisaties van het bewonersplatform
- samenwerking met het stadsbestuur
- interne werking van het bewonersplatform
- relatie bewonersplatform – dorp
Bijlagen bij dit verslag:
 zie oplijsting vragen bewonersplatform Reningelst
 zie apart verslag evaluatie Reningelst
Voor de bewoners die er woensdag 9 december niet bij konden zijn, lees de evaluatie zeker en
vast eens door want dit is wel belangrijk voor de toekomstige werking van het bewonersplatform.
Bij het verslag is ook een individueel evaluatieformulier toegevoegd. Via dit formulier kan
iedere bewoner zijn persoonlijke ervaring met het bewonersplatform van Reningelst laten
weten.
Ik zou iedereen dus willen vragen om dit formulier in te vullen en door te sturen naar
katrien.laga@poperinge.be.
Indien u verder vragen of aanvullingen hebt bij de evaluatie, stuur deze gerust ook door.

2. Zwerfvuilactie Reningelst… het vervolg

De
OC

•

De zwerfvuilactie van 24 oktober ll. werd een onverdeeld succes. Met deze actie sleepte
Reningelst de hoofdprijs van 250€, uitgereikt door IVVO en de provincie West-Vlaanderen, in
de wacht.

•

Uit de berg afval die werd verzameld puurde Guido Gryson enkele bruikbare stukken,
waarmee hij een kunstwerk in elkaar knutselde. Dit kunstwerk zal, samen met een gedicht om
het geheel te duiden, op 17 januari 2010 worden ingehuldigd, waarna het enkele maanden zal
te bezichtigen zijn in de inkomhal van OC Rookop.
Waarin een klein dorp groot kan zijn!
inhuldiging van het kunstwerk vindt dus plaats op zondag 17 januari 2010 om 10u.30 in
Rookop.

3. Dorpsontwikkelingsplan
Tijdens de vorige vergadering op 20 oktober werden de vier belangrijkste thema’s uit de
vragenlijst van DORP inZICHT voorgesteld aan de bewoners. Na deze vergaderingen werden vier
themadossiers opgemaakt en geagendeerd op het schepencollege.
In januari - februari 2010 worden nu drie overlegvergaderingen georganiseerd met de bevoegde
schepenen, stadsdiensten om de vragen en voorstellen van de bewoners verder te bespreken.
Het gaat om volgende overlegvergaderingen:
-

Transport en mobiliteit – donderdag 21 januari 2010
Woonomgeving – dinsdag 26 januari 2010
Voorzieningen, vrije tijd, sociaal leefklimaat en toerisme – dinsdag 2 februari 2010

Vanuit de projectgroep DORP inZICHT zullen er telkens twee bewoners aanwezig zijn op deze
overlegvergadering. Het is dus geen vergadering voor alle bewoners van Reningelst. Een
grondige terugkoppeling van deze overlegvergaderingen wordt zeker wel voorzien op de volgende
vergadering van het bewonersplatform.
De data zoals vermeld bij de thema’s werden door de bewoners aangeduid en worden nu nog ter
bevestiging voorgelegd aan het schepencollege en de stadsdiensten.

4. Varia
•

Sinds eind november hangt een nieuw bord met het logo van het bewonersplatform aan
het rasterbord bij OC Rookop. Het logo werd ontworpen door Joost Denuwelaere. De data
van de bewonersvergaderingen worden hier telkens op genoteerd.

•

Een aantal bewoners spelen met het idee om een soort van vrij podium te organiseren voor
jong muzikaal talent uit Reningelst. De vraag tot het organiseren van een vrij podium werd
voorgesteld aan de aanwezige leden van het bewonersplatform.
De meerderheid van de aanwezigen vond dat het niet echt de taak is van een
bewonersplatform om zich te profileren als een ‘vereniging die evenementen organiseert’. Wat
het bewonersplatform wel kan doen is dit voorstel doorsturen naar een aantal verenigingen die
enige aansluiting hebben met dit thema. Op die manier kan het bewonersplatform het idee wel
mee ondersteunen om aantal geïnteresseerde bewoners te vinden om dit verder uit te werken.
Marc Colpaert zal eens polsen bij enkele verenigingen van Reningelst of er eventueel een
draagvlak is voor het organiseren van een dergelijk vrij podium.
 Geïnteresseerde bewoners die dit lezen kunnen dus ook altijd contact opnemen met de
coördinator van het bewonersplatform.

•

Vraag wordt gesteld of de kantine aan het nieuwe voetbalplein te Reningelst exclusief voor
SK Reningelst te gebruiken zal zijn of zullen ook andere (sport)verenigingen daar gebruik
kunnen van maken? Dit uiteraard buiten de uren dat er gevoetbald wordt of activiteiten zijn
van SK Reningelst zelf. Het is nu immers ook zo dat aantal verenigingen van de huidige
kantine gebruik maken bij activiteiten.
 Deze vraag word in eerste instantie door Marc Colpaert aan SK Reningelst zelf gericht.

5. Volgende vergadering
Dinsdag 23 februari 2010 om 20u in OC Rookop
Bewoners die een vraag of voorstel hebben voor het bewonersplatform kunnen dit gerust
- mailen naar bewonersplatformreningelst@live.be,
- bussen in de brievenbus aan het ontmoetingscentrum
- doorgeven aan bewoner uit het bewonersplatform
- zelf komen voorstellen op de volgende vergadering

