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Verslag 
 
1. Afscheid Katrien 
 
Katrien Laga zal in de toekomst de open bewonersvergaderingen niet meer bijwonen. 
Ze blijft, na beslissing van het stadsbestuur en Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, wel 
nog beschikbaar tot eind december 2010 om de werking van de bewonersplatforms van 
Poperinge op te volgen. 
Ook aan  het Dorpsontwikkelingsplan van Reningelst blijft zij haar medewerking verlenen, tot 
dit is afgerond einde 2010. 
Katrien werd, met een passende attentie, bedankt voor haar gedreven inzet en deskundige 
steun.  
 
2. Varia  
 

■  Zoals reeds eerder gemeld wordt gedurende de grote vakantie (tijdens de eerste 
twee en laatste twee weken) door Ibo Hopsakee, ’s voormiddags kinderopvang 
voorzien in Reningelst. 
De kinderopvang is inmiddels reeds volzet. ’s Namiddags kan ieder kind terecht op 
speelplein ’t Noageltje van 13 u 30 tot 17 u 30. 
 
■  Minister van Mobiliteit, Hilde Crevits, voorziet een algemeen herstelplan voor 
fietspaden. 
Het bewonersplatform zal een aanvraag indienen opdat het fietspad langs de 
Vlamertingseweg in deze planning zou kunnen worden opgenomen. 
 
■  Stand van zaken info-brochure ‘Welkom in Reningelst’: 
- Op 1 juli komt de werkgroep samen voor de afwerking. 
- Daarna wordt de brochure, ter goedkeuring, ingediend bij het schepencollege. 
- Op 30 september moet de brochure klaar zijn en voorgesteld worden op de volgende 
open bewonersvergadering. 
- Iedere inwoner van Reningelst krijgt daarna een exemplaar in de bus. 
 

3. Antwoorden van het Schepencollege op het verslag van 27 april 2010 (zie bijlage) 
 



 
4. Vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen 
 
▪  Vragen en voorstellen omtrent huishoudreglement OC Rookop: 
 

-  Om de dienstbaarheid te verhogen vraagt het bewonersplatform of er een 
reservesleutel kan ter beschikking worden gesteld aan het bewonersplatform, zodat b.v. 
een vereniging die dringend een sleutel nodig heeft, (sleutel niet geactiveerd alhoewel 
gereserveerd, verloren voorwerpen…) terecht kan bij onze coördinator. 
-  Er is ook onduidelijkheid omtrent de werking en de precieze activering van de sleutel. 
Hoe gaat dit eigenlijk in zijn werk? Zit de activering in de sleutel of het contactbakje? 
-  Het zou eveneens erg praktisch zijn mocht op de website van de stad een overzicht 
van de beschikbaarheid van de zaal kunnen geraadpleegd worden. 
-  Is het mogelijk om een gedetailleerde gebruiksaanwijzing in de zaal te hangen van, 
b.v.  geluidsinstallatie, microgolfoven…? 
-  De huurprijs van de zaal (125€) ligt te hoog voor Reningelstse verenigingen. Het 
bewonersplatform vindt dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen activiteiten 
ten bate van de gemeenschap (b.v. schoolfeest) of voor private doeleinden. 
-  In de toiletten zijn geen zeep en handdoekjes voorzien. Wij vragen om een vast 
handzeeppompje en papieren handdoekjes. In tijden van Mexicaanse griep is dit geen 
overbodige luxe! 
-  In de keuken is de hoeveelheid warm water vaak ontoereikend om, na een grote 
activiteit, degelijk te kunnen afwassen. Er wordt gevraagd een grote boiler te installeren, 
b.v. aan de vrije muur rechts van de ingang keuken, om grote kommen eronder met 
warm water te kunnen vullen.  
-  Er wordt gevraagd naar twee karren met zwenkwielen, voor de podiumelementen. Nu 
zijn die elementen met moeite te versjouwen. 
- Wanneer verhuist de glascontainer? Voorstel om in een omhaagd en op verhard U-
plateau aan de straatzijde naast de parking te plaatsen. (Zie foto) 
- Wie controleert de inventaris van de inboedel of mogelijke schade? 
 

▪  Tussen Disbos en Kuiperstraat is een verbindingsweggetje. Dit is net breed genoeg om een 
auto door te laten, wat niet de bedoeling is. 
Bewoners vragen om een extra hinderpaaltje te plaatsen, zodat auto’s niet meer passeren. 
 
▪  In het straatje van de Heuvellandseweg naar de Koster Cuvelierwijk groeit momenteel veel 
onkruid. De bewoners vragen onderhoud van het pad. 
 
▪  In de Sint-Pietersstraat, tussen Hemelstraat en Baljuwstraat, staan twee erg scheefgezakte 
elektriciteitspalen die eerstdaags zullen omvallen. (Zie foto) 
De twee betonsteunen  langs hetzelfde stuk weg zijn nog steeds niet opgehaald. Dit werd 
reeds in ons vorig verslag gevraagd. Straks worden de wegbermen gemaaid…. (Zie foto) 
 
▪  Voor de kerk zijn twee verkeersspiegels geplaatst. Soms staan bestelwagens geparkeerd 
vóór de spiegels, zodat ze niet meer zichtbaar zijn voor wie uit de Heuvellandseweg op het 
kruispunt komt aangereden. Bewoners vragen om een duidelijk parkeerverbod op die plaats 
aan te brengen. 
 
 
 



▪  Op het kruispunt Clyttesteenweg met Diepestraat, staat de Westerse- Klijtestraat niet 
aangegeven. 
Voor het huisnr 2 van de Westerse-Klijtestraat  zou tevens een bordje moeten komen waarop 
Westerse-Klijtestraat vermeld staat. Dit om te vermijden dat, zoals onlangs door de dienst 
100, verkeerdelijk gedacht wordt dat het om de Diepestraat 2 gaat. 
Zie kaartje in bijlage 
 
 
5. Volgende vergadering 
 
Donderdag 30 september 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 die de open bewonersvergadering bijwoont 
- zelf komen voorstellen op de volgende vergadering 

 
 
 
 
 


