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Verslag
1. Petitie kinderopvang tijdens grote vakantie
Omdat de kinderopvang gedurende de grote vakantie wordt gecentraliseerd in Poperinge en er
dus geen opvang is in de deelgemeenten, geeft dit voor veel ouders praktische problemen.
Sommige kindjes en hun ouders ervaren een grotere drempelvrees om naar de opvang in
Poperinge te gaan.
Onder initiatief van Mariska De Groote werd onlangs een petitie gehouden voor
kinderopvang in Reningelst gedurende de grote vakantie.
Zo’n 32 ouders hebben deze petitie ondertekend.
Schepen Loes Vandromme, verantwoordelijke binnen het stadsbestuur voor jeugdbeleid en
kinderopvang, kwam toelichting geven omtrent de beleidvisie binnen de stad Poperinge:
► Voor de kinderopvang heeft de stad een samenwerkingsovereenkomst met KAVKinderopvang. Deze zijn verantwoordelijk voor het personeel en de organisatie van de
opvang.
► Binnen het kader van kinderopvang zijn er heel wat wettelijke verplichtingen
waaraan moet voldaan worden om over begeleidsters te kunnen beschikken, zoals
voldoende ruimte, voldoende aantal kinderen, enz….
► De Stad Poperinge heeft als doelstelling: Zoveel mogelijk kwaliteitsvolle opvang
creëren voor zoveel mogelijk kindjes, gespreid over zoveel mogelijk uren.
► Door de centralisatie zijn er voldoende kindjes waardoor de groep kan worden
opgesplitst. Hierdoor kunnen activiteiten worden aangepast volgens leeftijdscategorie,
wat als een meerwaarde mag worden gezien.
► Bovendien beschikt de stad gewoon over te weinig vaste werknemers voor opvang
in de deelgemeenten. Jobstudenten kunnen immers niet zonder toezicht worden uitgezet.
► Kinderopvang voorzien in de deelgemeenten tijdens de grote vakantie is dus
helemaal niet evident.
►Er wordt wel nagedacht over een mogelijk proefproject in Reningelst en Proven om
gedurende de eerste twee en de laatste twee weken van de grote vakantie ’s voormiddags
opvang te voorzien in combinatie met speelpleinwerking ’s namiddags.

Dit is echter nog helemaal niet zeker. Het stadsbestuur zal hierover met de betrokkenen
communiceren vóór 28 mei.
► Intussen wordt er wel naar gestreefd om in de grote vakantie drie namiddagen per
week speelpleinwerking te blijven voorzien in Reningelst.
Contact: Speelplein ’t Noageltje p/a Leen Verdonck Baljuwstraat 72 c 057/33 94 81
2. Varia
● Vanaf nu heeft het Bewonersplatform een spaar- en transitrekening bij Recordbank.
● Stand van zaken infobrochure ‘Welkom in Reningelst’:
-

Om het overzichtelijk te houden zal de brochure worden beperkt tot uitsluitend
informatie over Reningelst.
Mensen die willen meewerken aan de brochure zijn nog steeds welkom. Volgende
werkvergadering op 11 mei om 20 uur in OC ROOKOP.

● Het bewonersplatform lanceert de actie ‘Zet je oude fiets eens in de bloemetjes’
Meer uitleg hierover vind je in bijlage.
● Hoe betrekken we de vertegenwoordigers van de adviesraden bij de werking van het
bewonersplatform?
- De lijst met vertegenwoordigers zal actueel gemaakt worden en voor elke
vergadering van het bewonersplatform zullen deze vertegenwoordigers persoonlijk
worden uitgenodigd.
- Er wordt gevraagd dat de stad Poperinge de agenda en het verslag van die
adviesraden wil doormailen naar het bewonersplatform.
● Hoe aan meer mail-adressen van dorpelingen geraken?
- In de plaatselijke handelszaken worden briefjes gelegd waarin mensen die wensen op
de hoogte te worden gehouden van het reilen en zeilen van het bewonersplatform,
aangezet worden hun gegevens door te mailen naar
bewonersplatformreningelst@live.be .
● Zwerfvuilactie
- Er wordt een tweede zwerfvuilactie gepland in het voorjaar van 2011.
3. Tussenevaluatie gesprekken met de stad Poperinge
Tijdens de maand april werden de diverse voorstellen van het bewonersplatform verder
besproken in overleg met het stadsbestuur (o.a. wenselijke verkeersmaatregelen, renovatie
van de kerkhofmuur, toekomstige invulling van de oude brouwerij …). Een aantal
voorstellen werden reeds definitief bepaald maar sommige voorstellen moeten in overleg
met betrokken schepenen en ambtenaren nog verder uitgeklaard worden.

De resultaten van het definitieve dorpsontwikkelingsplan zullen tijdens een open
bewonersbijeenkomst aan de bewoners worden voorgesteld. Hoogstwaarschijnlijk zal deze
bewonersbijeenkomst pas na de zomervakantie georganiseerd worden.

4. Antwoorden op vragen van bewoners
♦ In bijlage vind je de antwoorden van het schepencollege op de vragen van de vorige
vergadering.
♦ Ter hoogte van het kruispunt Zevekotestraat- Vlamertingseweg werd op vraag van het
bewonersplatform wegmarkering voor overstekende fietsers aangebracht. De plaats waar
deze markeringen zijn aangebracht blijkt nogal verwarrend te zijn.
Danny Lefebvre heeft , als lid van de politieraad, de stad hierover al ingelicht. Deze heeft
het probleem gemeld bij de administratie Wegen en Verkeer van het Vlaamse Gewest.

5. Vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen
♦ Parkeerplaatsen t.h.v. de buurtwinkel:
Na bevraging door de wijkagent Martin Hardeman blijken deze parkeerplaatsen op private
grond te liggen. Om de zichtbaarheid te verhogen voor auto’s die uit de Heuvellandseweg
komen, werd voorgesteld om de twee uiterste verkeerplaatsen aan de hoek weg te nemen
en de rest ongewijzigd te laten.
- De glascontainer zou een definitieve plaats krijgen aan OC Rookop zoals eerder afgesproken. Wanneer wordt dit uitgevoerd?
- De haag bij de oude pastorie (rechtover de bibliotheek) in de Pastoorstraat neemt de helft
van het voetpad in. We vragen om ze een grondige snoeibeurt te geven.
- Het oude schoolhuis in de Baljuwstraat nr 15 is aan het verkrotten.
Wanneer starten de werken voor de voorziene sociale appartementen op deze locatie?
- In de Koster Cuvelierwijk staan een viertal dode bomen en een boom zonder kruin die
eventueel ook mag gekapt worden. Zie foto’s in bijlage.
Wij vragen om deze bomen op te ruimen.

6. Volgende vergadering

Dinsdag 15 juni 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

