Bewonersplatform Reningelst
Dinsdag 1 maart 2011, 20u, OC Rookop

Aanwezig:
Koen Beyne, Ann Bouton, Els Joye, Martine Ghekiere, Luc Vanhaelemeersch, Frits
Vandenbussche, Christophe Clauw, Maria Lermytte, Maria Malbrancke, Geert Rouseré,
Martin Hardeman, Gerard Spenninck, Wim Chielens, Günther Goudeseune, Jan Descamps,
Christophe Vanexem, Antoine Vandendriessche, Rudi Deroo, Erik Coopman, Glen Boeyaert,
Marc Colpaert, Willy George.
Verontschuldigd:
Annelies Pil, Hilda Hardeman, José Spetebroodt, Guy Beugnies (Diensthoofd Personeel en
Organisatie Stad Poperinge), Annemie Poissonier.

Verslag
1. Op uitnodiging van het bewonersplatform kwam Wim Chielens (vzw de Fietseling)
toelichting geven over:
▪ Toekomstplannen van de vzw de Fietseling en de gebouwen van de brouwerij. Wat is
privéterrein en wat niet?
We zetten zijn toelichtingen even op een rijtje:
• Er werd aan de gebouwen reeds heel wat vandalisme vastgesteld, zoals gesneuvelde
ruiten. De onduidelijke afbakening van het (werk-) terrein werkt dit nog in de hand.
Een betere afbakening met dranghekkens is wenselijk.
• De doorgang naar de brouwerij via het Reningelstplein is in erfdienstbaarheid van vzw
de Fietseling en is in principe enkel doorgankelijk voor voetgangers en fietsers.
Deze doorgang is dus in feite verboden voor auto’s, behalve voor de stadsdiensten.
• Het kasseigedeelte tussen de brouwerij en OC Rookop is eveneens integraal in
erfdienstbaarheid van vzw de Fietseling.
• De huidige restauratiewerken aan de ruïne van de brouwerijgebouwen zijn zo goed als
af. Indien de plannen worden goedgekeurd door de overheid zou er in 2012 mogelijks
al kunnen gestart worden met de heropbouw van de toren en de mouterij.
• Pistes voor herbestemming van de gebouwen, die kaderen binnen de toeristische
recreatie, worden onderzocht. Een toilet maakt deel uit van het aan te leggen interieur.
• Vzw de Fietseling staat intussen open voor alle creatieve suggesties.
• Op Open Monumentendag (11 september 2011) zullen de gebouwen alvast worden
opengesteld voor het publiek.
De nieuwe eigenaar van het brouwershuis (aanwezig) laat eveneens weten dat hij, ter
verduidelijking, zijn privéterrein in de toekomst beter zal afbakenen. Hij zal tevens voorzien
in het onderhoud van het kapelletje dat nu ook zijn eigendom is. De oude sparren aan de
straatkant zullen worden gerooid.

2. Algemeen.
□ Open kashuishouding bewonersplatform
Momenteel 325,24 € in kas. De stad Poperinge stort weldra de gevraagde bijdrage voor de
algemene onkosten van de Open Bewonersdag van 16 januari 2011 en 150€ voor de
jaarlijkse werkingskosten.
□ Workshop ‘Doe je p’rochie je droom’n’ van 4 februari 2011.
De stad Poperinge nam architectenbureau Jan Maenhout onder de arm om via een
interactieve workshop op zoek te gaan naar de identiteit van ons dorp. Er waren 20
mensen aanwezig, wat redelijk veel was in vergelijking met de andere dorpen van GrootPoperinge. De resultaten zullen later via de stadskrant worden bekendgemaakt.
□ Tweede zwerfvuilactie in Reningelst
Dit jaar zet IVVO de basisscholen speciaal in de kijker. Zij maken kans om een
gezelschapsspel, het afvalspel Mister Jekkes te winnen. De Vrije Basisschool De
Zonnewijzer heeft reeds haar medewerking toegezegd aan de tweede zwerfvuilactie die
doorgaat op zaterdagnamiddag 28 mei 2011. Elke vereniging en elke dorpeling zal
worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen.
□ Nieuw wandelpad
Het voorstel tot creatie van een nieuw wandelpad (Driegoen- of Rozenhilpad?) is via de
dienst toerisme van Poperinge voor advies ingediend bij Het Regionaal Landschap
Westvlaamse Heuvels en Westtoer. We verwachten binnenkort antwoord.
□ Kalender klassieke wielerkoersen
Om zoveel mogelijk hinder en ergernis te voorkomen bij de handelszaken, gelegen langs
het parcours van jaarlijks terugkerende wielerevenementen, zal een activiteitenkalender
met reeds vooraf gekende data van wielerdoortochten worden opgesteld. Jan Kestelyn
en Geert Rouseré steken hiervoor de koppen bij elkaar. Deze kalender zal dan openbaar
worden gemaakt en digitaal geraadpleegd kunnen worden.
□ Slechte ontvangst Mobistar
Zo’n 25 klachten van bewoners over onvoldoende ontvangst werden door Marc
gebundeld en doorgestuurd naar de klachtendienst van Mobistar, alsook naar de
ombudsdienst voor telecommunicatie in Brussel. We wachten vol spanning op hun
antwoord.

3. Antwoorden van het Schepencollege op het verslag van 30 november 2010 - (zie
bijlage).

4. Vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen.
1. Door werken nabij de schoolpoort in de Baljuwstraat rijzen er problemen i.v.m. de
hinder door werkhekkens om en rond het zebrapad. (Zie foto in bijlage)
Het is er nu erg gevaarlijk voor fietsers en overstekende kinderen.
Naar we vernemen heeft de bouwmaatschappij Ons Onderdak tot eind mei 2012 een
vergunning om 14 meter van het voetpad in beslag te nemen.
Het bewonersplatform vraagt dringend om een oplossing voor dit probleem. Een
voetgangerstunnel, een verlegging van het zebrapad en in afwachting daarvan de
regelmatige aanwezigheid van politie bij begin en einde van de schooluren zijn wenselijk.
2. Werken Lokerseweg.
De bewoners langs de Lokerseweg werden slecht ingelicht omtrent de werken die er
plaatsvinden van 1 maart tot 31 oktober. Ze kregen enkel een briefje in de bus i.v.m. een
wijziging van de huisvuilophaling en een mail door ons doorgestuurd. De bewoners
ervaren de communicatie vanuit de stad Poperinge als onvoldoende. Is er mogelijkheid tot
inzage van de plannen bij de aannemer? Ze vragen tevens een aanspreekpunt
(telefoonnummer werfleider) bij de aannemer zelf i.v.m. problemen of klachten.
3. De bewoners en handelszaken van Reningelst vragen om zo vroeg mogelijk op de
hoogte te worden gesteld van bijkomende wielerwedstrijden of evenementen die zullen
plaatsvinden in het dorp. Een vergunning wordt drie maanden vóór de doortocht van
wielerkoersen verleend. Het moet dan ook mogelijk zijn de betrokkenen geruime tijd
vooraf in te lichten.
4. De bewoners van de wijk Disbos en de Belfroidstraat vragen wanneer er voetpaden
worden aangelegd? Ze vrezen immers dat bij de ingebruikname van de voetbalterreinen,
auto’s zullen parkeren op de grasperken voor hun woning en voor hinder zullen zorgen.
5. Hoe ziet het strooiprogramma in ons dorp eruit in de winter? Bepaalde straten krijgen
geen strooibeurt. Een voorbeeld: op de Ouderdomseweg werd gestrooid op grondgebied
Poperinge maar verder niet meer op grondgebied Reningelst.
6. Hoe verloopt de subsidiëring van verenigingen in Groot-Poperinge? Wie heeft recht
waarop en hoe verkrijgt men dat? Hoe kan een eenmalige of een tweejaarlijkse activiteit
aan een subsidie geraken? Tot wie moet men zich richten?
7. Worden de Nedergraafstraat en Kriekstraat (gedeelte binnen de bebouwde kom) ook
in de komende dorpskernhernieuwing opgenomen?
8. De glasbol aan OC Rookop staat nog niet op een verharde ondergrond en soms staat ze
met de gaten aan één zijde naar de parking gericht waardoor de tweede vulkant
onbruikbaar is. Zou hier wat aandacht kunnen aan besteed worden?
9. Bij het binnenrijden van Reningelst vanuit Vlamertinge (Vlamertingseweg) en
Dikkebus (Dikkebusseweg) zijn de agglomeratieborden erg beschadigd en kaduuk.
Zouden hier nieuwe borden kunnen geplaatst worden? (Zie foto in bijlage)

5. Varia uit het bewonersplatform
• Het uitgenodigde gemeenteraadslid Danny Lefebvre kwam niet opdagen om zijn
voorstel i.v.m. tussenliggende en overbodige duikers toe te lichten.
(Toneelverplichtingen)
• Christophe Clauw sluit zich aan bij de kerngroep. Geert Jacobs verlaat die dan weer.
We danken hem voor zijn constructieve bijdrage aan de brochure ‘Welkom in
Reningelst’
• Glen Boeyaert vervangt José Spetebroodt als themaverantwoordelijke ‘Vrije tijd &
toerisme’. José blijft wel lid van de kerngroep.
• Enthousiaste en positief ingestelde mensen zijn nog altijd welkom om die
kerngroep te versterken. Wie interesse heeft, meldt zich best bij de coördinator.
• Het bebloemingscomité laat weten geen bebloemde fietsen meer te plaatsen dit jaar. In
afwachting van wat het architectenbureau Maenhout als best passend profiel voor
Reningelst naar voor zal schuiven, nemen wij nog geen initiatief. (zie Workshop )

6. Volgende vergadering
Dinsdag 14 juni 2011 om 20u in OC Rookop (Reservatie ok)
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 een bewoner die de open bewonersvergadering bijwoont
- Zelf komen naar een volgende vergadering
Iedereen van harte WELKOM!!!

Verkeerssituatie school Baljuwstraat 1/3/2011

Agglomeratiebord Vlamertingseweg 1/3/2011

