
 
Bewonersplatform Reningelst 

Donderdag 30 september 2010, 20u, OC Rookop 
 
 

 
Aanwezig:  
Ann Cloet (Mobiliteitsambtenaar stad Poperinge),  Sarah Vandenberghe (Coördinator Ibo 
Hopsakee Poperinge),  Stefaan Kempynck (Communicatieambtenaar stad Poperinge),  Marc 
Colpaert,  Hilda Hardeman, M- Thérèse Debouvere, Maria Malbrancke,  Maria Lermytte,  
José Spetebroodt, Jan Kestelyn, Glen Boeyaert, Christophe Vanexem, Antoine 
Vandendriessche,  Frits Vandenbussche, Geert Rouseré, Annelies Pil, Christophe Clauw, 
Virtueel aanwezig: Katrien Laga als hotelbelletje. 
 
Verontschuldigd: 
Loes Vandromme (Schepen), Gerard Spenninck (Voorzitter Seniorenraad), Jan Descamps, 
Martin Hardeman (Wijkinspecteur), Eric Coopman, Rudi Deroo. 
 

Verslag 
 
1. Evaluatie kinderopvang vakantie 2010 door Sarah Vandenberghe (Coördinator Ibo     
Hopsakee Poperinge). 
 

Het proefproject dat de stad Poperinge deze zomer organiseerde om kinderopvang te 
voorzien in Reningelst, is een succes te noemen. 
In samenwerking met de speelpleinwerking ’t Noageltje  werd op vraag van veel ouders, 
gedurende de eerste twee en de laatste twee weken van de zomervakantie elke dag 
kinderopvang voorzien. 
Bijna dagelijks waren 14 kindjes aanwezig, onder de hoede van een begeleidster. 
Door dit succes is de kans heel groot dat het project volgend jaar zal worden herhaald.  
Zodra het voorstel is goedgekeurd door het Schepencollege, zal dit aan de ouders 
worden meegedeeld. 
Daarna zal één dag voorzien worden om ouders hun kind te laten inschrijven in Ibo 
Hopsakee, Rekhof 36 te Poperinge, 057/30 08 68. 
Alle informatie zal tevens terug te vinden zijn op www.poperinge.be > IBO Hopsakee. 
Onlangs werd de locatie nog voorzien van een gloednieuw sanitair blok met aangepaste 
kleuter- en kindertoiletten. Ibo Hopsakee viert op 15 oktober haar vijfjarig bestaan met 
receptie en onthaal. 

 
2. Toelichting door Ann Cloet (Mobiliteitsambtenaar stad Poperinge) over slechte staat 
verkeersborden en verkeersveiligheid. 

 
● Veel verkeersborden in Reningelst zijn verbleekt, scheefgezakt of onvoldoende 
zichtbaar door begroeiing: 
- Er zal systematisch een status worden opgemaakt van de verkeersborden op 
grondgebied  Groot-Poperinge. Nadien zullen alle verkeersborden worden aangepakt. 
- De onzichtbaarheid door begroeiing is een politionele bevoegdheid, gezien  de 
eigenaar van het aanpalend gebied hiervoor verantwoordelijk is. 
 
 



● Zichtbaarheid op het kruispunt: Heuvellandseweg met Baljuwstraat: 
- Voor de bestuurder die uit de Heuvellandseweg komt aangereden en richting 
Poperinge wilt oprijden, is het uitzicht vaak belemmerd door geparkeerde wagens.  
Om de zichtbaarheid te verhogen werd besloten om het stopteken, met name de witte  
streep, wat verder te plaatsen, zodat wie uit de Heuvellandseweg komt iets verder door 
kan rijden. Een experiment om één spiegel af te dekken wordt ook uitgetest. 
- Het Schepencollege zal dit, na goedkeuring, door de technische dienst laten uitvoeren. 
 

 
3. Varia 
 

▪ Voorstelling info-brochure ‘ Welkom in Reningelst’: 
Deze overzichtelijke, informatieve brochure kwam tot stand dankzij de steun van de stad 
Poperinge en de inzet van de werkgroep ‘Welkom in Reningelst. In een mooie lay-out is 
het een pareltje geworden. In het eerste weekend van oktober krijgt elke inwoner van 
Reningelst  deze brochure in de brievenbus, samen met de Stadskrant, die voor deze 
gelegenheid ook door ons verdeeld wordt. 
In de nabije toekomst zal aan elke nieuwe inwoner van Reningelst met zo’n info-boekje 
worden verwelkomd. De brochure zal op lange termijn digitaal aangepast worden. 
 
▪ Creëren van nieuw wandelpad: 
De  vele mooie plekjes in ons dorp, de aantrekkelijke vergezichten en de heilzame 
werking van rust en stilte zijn de ideale ingrediënten voor zachte recreatie.  
Waarom geen nieuw wandelpad creëren  in Reningelst? De naam “Rozenhilpad” is 
reeds gevallen. Andere mogelijkheden blijven open. Alle voorstellen en ideeën zijn 
welkom. 
 
▪ Sluikstoken: 
Nog te vaak wordt clandestien afval verbrand in Reningelst. 
Nochtans kan iedere inwoner van Groot-Poperinge genieten van huisvuilophaling en 
voor veel afval gratis terecht op het containerpark. 
Het verbranden van plastiek afval brengt grote hoeveelheden dioxines en PCB’s in de 
lucht. Deze zijn zeer schadelijk, zowel voor de sluikstoker als voor zijn buren. 
 

4. Antwoorden van het Schepencollege op het verslag van 15 juni 2010 (zie bijlage) 
 
5. Vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen. 
 

1. Bewoners vragen een nauwkeuriger berichtgeving aangaande het politiereglement 
voor en tijdens wielerwedstrijden, een typisch ‘fietsdorp’fenomeen.  
De werkelijkheid komt vaak niet overeen met wat wordt aangekondigd (parkeerverbod, 
plaatselijk verkeer, sense unique). Ook het tijdstip van aanvang kan dikwijls later zonder 
de veiligheid van renners in het gedrang te brengen. De vroeg uitgezette nadarafsluiting 
zou met voldoende openingen tegemoet komen aan de noden van middenstanders. 
Parkeerverbod heeft een grotere impact op de bewoners dan meestal wordt ingeschat, vb 
voor zelfstandigen, dienstverlening enz… 
Door een betere coördinatie tussen de politie, de technische dienst van de stad Poperinge 
en de organisatie vd wielerevenementen zou veel ergernis kunnen worden voorkomen. 
Bewonersplatform wil hier graag een bepalende rol in spelen en de correcte info 
per mail verspreiden.  



 
2. Op het kruispunt Clyttesteenweg met Diepestraat staat de Westerse -Clijtestraat niet 
aangeduid. (Herhaalde vraag) Voor het huisnr 2  zou een bordje moeten komen waarop 
de juiste straat  vermeld staat.  
Ann Cloet beloofde Jan Kestelyn dat aan deze vraag gevolg zal worden gegeven. 
 
3. Straatnaambordje van de “Belfroidstraat” thv het kruispunt met de Kriekstraat is 
verdwenen. We vragen dit te willen herstellen.   
 
4. Algemene stilte rond Buurtweg 54 in Reningelst: ( zie recent nr 71 van De Bron)  
Op vraag van de Werkgroep Trage Wegen van vzw De Bron heeft het Regionaal 
Landschap West-Vlaamse Heuvels een compleet dossier uitgewerkt en voorgesteld aan 
het schepencollege van Poperinge. Daar blijft het echter opvallend stil. 
Kan een dorpsbevraging het draagvlak van deze buurtweg 54 niet meten?  
 
5. Het voetpad tussen de beek en de uitweg van OC Rookop is gevaarlijk glad door 
bladval. Rioolputjes geraken hierdoor eveneens verstopt. Ook in de uitsprong boven de 
beek tiert het onkruid vaak welig. (Herhaalde vraag) Enkele bewoners vragen of dit wat 
vaker zou kunnen opgekuist worden. 
 
 

6. Volgende vergadering 
 
7. Mobistar 
 
De vraag van Jan Six i.v.m. slechte mobistar-ontvangst werd behandeld. Er is besloten om een 
rondvraag te doen en de klachten gebundeld te sturen naar de klantendienst van Mobistar. 
 
 
Dinsdag 30 november 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


