
 
Bewonersplatform Reningelst 

Dinsdag 30 november 2010, 20u, OC Rookop 
 

 
 
Aanwezig: 
Willy Vangheluwe (Co7/Poperinge Verbeeldt), Tine Ryon (milieuambtenaar), Annelies Pil, 
Jan Descamps, Frits Vandenbussche, Eric Coopman, Hilda Hardeman, Maria Lermytte 
(secretaris), Trees Debouvere, José Spetebroodt, Martin Hardeman, Daniël Verdonck, 
Frederik Sohier, Wim Haest, Geert Rouseré, Christophe Clauw, Antoine Vandendriessche, 
Marc Colpaert (coördinator), Katrien Laga (Virtueel aanwezig als hotelbelletje) 
 
Verontschuldigd: 
Rudy Deroo, Maria Malbrancke, Jan Kestelyn, Rita Sweertvaegher, Glen Boeyaert. 
 

Verslag 
 
1. Voorbereiding ‘Open Bewonersdag’ zondag 16 januari.  

 
Naast toespraken rond het dorpsontwikkelingsplan en een nieuwjaarsreceptie zullen 
op deze ‘Open Bewonersdag’ ook oude foto’s en  unieke affiches van Reningelst 
worden tentoongesteld. 
Willy Vangheluwe, (ex Reningelstenaar) van Co7/ Poperinge Verbeeldt, zal er in 
samenwerking met de stad Poperinge (archief en beeldbank), zorgen voor een 
interessante mix van oud beeldmateriaal afkomstig uit zijn privéverzameling en de 
beeldbank van Poperinge. 
Alle inwoners van Reningelst krijgen nog een uitnodiging voor deze ‘Open 
Bewonersdag’. Het evenement wordt ook in de stadskrant en via de gekende 
perskanalen aangekondigd.  
 

 
2. Op uitnodiging van het bewonersplatform kwam Tine Ryon (milieuambtenaar)  
    toelichting geven over: 
 

• Reglementering stokebrandjes en afvalverbranding. 
- Plastiek afval verbranden is, door de uitstoot van dioxines in de lucht, zeer schadelijk 
voor onze gezondheid. Toch gebeurt dit nog vaak clandestien. Daarom zetten we  het 
politiereglement omtrent sluikstoken nog eens duidelijk op een rijtje: 

 
- Normaliter is het verbranden van alle afval streng verboden.  
- Het is enkel toegelaten om snoeihout en/of plantaardige tuinafval te 
verbranden in open lucht op voorwaarde dat ze afkomstig zijn van het onderhoud 
van de eigen tuin of van het landbouwbedrijf. 
- Dit moet gebeuren op minstens 100m afstand van begroeiing of bebouwing 
en moet gebeuren op de percelen waar de plantaardige afvalstoffen zijn ontstaan. 
- Het verbranden van hout- en snoeiafval mag onder geen enkele voorwaarde de 
buren hinderen. 
- Het verbranden van afvalstoffen in strijd hiermee: boete van 75 tot 150€ 
- In een allesbrander mogen enkel onbehandeld hout en kolen worden verbrand. 
Geen plastiek, geen behandeld of met verf beschilderd hout. 
- Het maken van kampvuur  en houden van kerstboomverbrandingen zijn enkel 
toegelaten na voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester 
 



 
 

• Het steriliseren van zwerf- en huiskatten. 
 
► Voor het steriliseren van je huiskat kun je op de milieudienst van de stad een 
kortingsbon afhalen van 10€ voor een kater en 20€ voor een kattin. Met deze 
kortingsbon kun je dan (met je huiskat) terecht bij de dierenarts van jouw keuze. 
 
► Voor zwerfkatten, die meestal niet te vangen zijn, kan je de  milieudienst van de 
stad verwittigen.  Zij komen de kat(ten) vangen met een  kattenval. De kat wordt dan 
gratis gesteriliseerd en terug uitgezet op de plaats waar ze gevangen werd. In totaal 
werden in Reningelst al 18 katten gevangen en onvruchtbaar gemaakt op kosten van 
de Stad, namelijk in de Kriekstraat (3), Koster Cuvelierwijk (10), Neerhofstraat (1),  

            Kwakkelstraat (3) en Westerse Clyttestraat (1). 
            In totaal werden in heel Poperinge al 155 katten gevangen. 

 
Contactadres: Tine Ryon – Milieuambtenaar: tine.ryon@poperinge.be   
                                            tel: 057/34 62 80 
                                            Veurnestraat 55  - 8970 Poperinge 

 
 
3. Varia 
 
■ Drie jaar bewonersplatforms in Groot-Poperinge 
Op vrijdag 17 december 2010 om 19u houdt het College van Burgemeester en 
Schepenen van de stad Poperinge een feestmoment voor alle deelgemeenten, ter 
gelegenheid van ‘drie jaar bewonersplatforms’. Dit gaat door in de Parochiezaal van 
Watou. 
Per dorp wordt een infostand uitgewerkt. In een panelgesprek gaat men dieper in op hoe 
de bewonersplatforms nu werken en in de toekomst verder van nut kunnen zijn. 
Iedereen die regelmatig (minimum drie maal) op de vergaderingen van het 
bewonersplatform aanwezig was, kreeg hiervoor reeds een uitnodiging.  
  
■ Werkgroep ‘wandelpad’. 
De idyllische hoekjes en aantrekkelijke vergezichten rond de Rozenhil, Kwakkelstraat en 
Driegoen integreren in een nieuw wandelpad. Dat is het opzet van de werkgroep o.l.v. 
José Spetebroodt in samenwerking met Annelies Pil. Personen die zich geroepen voelen 
aan dit project mee te werken zijn van harte welkom. 

 
■ Piet Chielens wenst een autonome projectgroep op te starten in Reningelst rond Achiel 
Van Walleghem.  
Deze priester uit Dikkebus schreef tijdens de eerste wereldoorlog zijn boeiende dagboeken 
en hield een kroniek bij van het oorlogsgebeuren in Dikkebus en in de driehoek Ieper- 
Poperinge- Kemmel. Hij vertoefde ook een tijd in Reningelst. Talrijke anekdotes, 
plaatsnamen en personen van Reningelst worden in zijn dagboeken beschreven. Piet zoekt 
mensen die de projectgroep willen vervoegen. Verder nieuws volgt.      

 
 

 
 
4. Antwoorden van het Schepencollege op het verslag van 30 september 2010 – (zie  
bijlage) 
 
 



5. Vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen. 
 
1. Aan het kruispunt  de Zevekote is er vaak onvoldoende zicht op de Vlamertingseweg 
voor wie uit de Zevekotestraat komt aangereden. 
Bewoners vragen of daar tijdelijk  een verkeersspiegel kan geplaatst worden om het 
aankomend verkeer vanuit Vlamertinge beter te kunnen zien. Op lange termijn zou het 
kruispunt op een veiliger manier heringericht moeten worden. 
 
2. Bij wegeniswerken vraagt het bewonersplatform een duidelijkere  aankondiging van de 
werken. Reeds van bij de vórige kruispunten, zodat de bestuurders tijdig  weten dat er 
géén doorgang is verderop. 
Ook liever éénrichtingsverkeer op de uitvalswegen  die dienst doen als omleiding. 
Het zwaar vervoer dient breder omgeleid te worden via de grotere hoofdwegen.  
Bij de recente werken aan de Baljuwstraat reden meerdere auto’s in de gracht bij het 
(quasi onmogelijk) kruisen met zwaar vervoer in de Sint- Pietersstraat. 
 
3. Op het hernieuwde wegdek van de Baljuwstraat, net voor de Hazebeek, richting 
Poperinge, is er een stuk weg waar bij regenval water op de weg blijft staan en dat zou bij 
vriesweer, net voor een scherpe bocht, gevaarlijk kunnen zijn. Het afstekken van de hoge 
grasberm zou soelaas kunnen brengen. Sedert het nieuwe wegdek wordt er ook veel te 
snel gereden. Enkele ongevallen met blikschade tot gevolg.  
  
4. Rond de wijken Preekheere en Disbos (en in de nabije toekomst ook het gloednieuw  
sportcomplex), is er veel meer verkeer dan vroeger. Hierdoor is er voor (spelende) 
kinderen een gevaarlijke verkeerssituatie ontstaan. De auto’s rijden vaak heel snel in de 
Kriekstraat,  zich niet bewust dat ze tussen twee woonwijken door passeren. Het is er 
vooral gevaarlijk voor kinderen komende uit de Belfroidstraat en de twee wijken. 
Bewoners vragen om verkeersremmende maatregelen, evt in de vorm van ‘zone 30 
borden’,  die én de sportzone, én stuk Belfroidstraat, én stuk Kriekstraat omvatten.  
 
5. Het bewonersplatform stelt het ten zeerste op prijs dat nu regelmatig (en als het kan 
iets vroeger!!) berichten van algemeen belang (verkeerswerken) ons door de 
communicatieambtenaar Stefaan Kempynck gesignaleerd worden zodat we de bewoners 
per mail van deze ongemakken kunnen op de hoogte brengen, waarvoor dank, Stefaan!!  

 
6. Volgende vergadering 

 
Dinsdag 1 maart 2011 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 naar een volgende vergadering 

 
Annex:  De bundeling van klachten i.v.m. Mobistar heeft tot op heden nog niets      
opgeleverd (wat niet veel goeds voorspelt) en van de Lijn ontvingen wij een antwoord per 
mail & brief dat een nieuwe bushalte aan de Zevecote op lijn 71 Dranouter - Ieper te duur is 
en een te grote omweg betekent. Jammer dat dit nooit als proefproject werd uitgetest toen 
die omweg noodgedwongen toch moest genomen worden wegens werken in De Klyte. 
 


