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Verslag
Inleidende opmerking
Het bewonersplatform krijgt vaak vragen i.v.m. overlast/geschillen. Graag wil het
bewonersplatform nog eens onderstrepen dat het bewonersplatform een spreekbuis is naar
het stadsbestuur en omgekeerd.
Deze zaken worden best aangekaart bij de wijkagent, Martin Hardeman.

1.

Kinderopvang tijdens de grote vakantie.

Op vraag van het bewonersplatform kwam schepen Loes Vandromme de buitenschoolse
kinderopvang toelichten.
Naar het voorbeeld van vorig jaar wordt opnieuw tijdens de eerste twee weken van juli en
de laatste twee weken van augustus door de stad Poperinge en IBO Hopsakee, in de
voormiddag, buitenschoolse kinderopvang georganiseerd in Reningelst (tot 13u30). In de
namiddag organiseert ’t Noageltje speelpleinwerking.
Van 18 juli t.e.m. 12 augustus is er enkel speelpleinwerking op maandag-, woensdag- en
vrijdagnamiddag.
Gezien er slechts plaats is voor 14 kinderen, zijn heel wat plaatsen tekort. Kan dit in de
toekomst uitgebreid worden?
Dit is helaas heel moeilijk en wel om volgende redenen:
-

De kinderopvang is sterk gereglementeerd. 1 Toezichter mag maximum 14 kinderen
onder zijn hoede hebben.

-

Opvang voorzien voor meer dan 14 kinderen betekent dat er één toezichter minder
zal zijn in Poperinge. Het is ook niet zeker dat de 28 plaatsen in Reningelst dan
voldoende zullen ingevuld worden.

-

De toezichter uit Proven (waar de opvang stopt) naar Reningelst halen is ook niet
mogelijk omwille van bovenstaande.

-

De opvang dit jaar nog uitbreiden is sowieso niet meer mogelijk gezien de
inschrijvingen reeds afgelopen zijn.

Kinderen die in Reningelst geen plaats hebben kunnen wel nog in Poperinge terecht.

Hoe werden de inschrijvingen georganiseerd?
De mogelijkheid tot inschrijven werd gecommuniceerd via school, stadskrant, website,
affiche in school en via IBO Hopsakee.
Velen vonden het uur van het inschrijfmoment niet goed, maar een tijdstip vinden die voor
iedereen ideaal is, is helaas niet mogelijk.
De deuren werden ook een kwartier te vroeg geopend. Schepen Vandromme vond dit ook
niet kunnen en er word gekeken dat dit volgend jaar niet meer voorvalt.
Het gerucht als zou er geen kinderopvang zijn dit jaar werd door de schepen telkens
ontkend. De verspreiders van dit gerucht zijn gekend en werden door het stadsbestuur op
de vingers getikt.

Kan er van half juli tot half augustus iedere namiddag speelpleinwerking georganiseerd
worden?
Dit is een privé-initiatief en staat los van de buitenschoolse opvang.

Als er voor volgend jaar een rondvraag wordt georganiseerd en het blijkt dat er 28 kinderen
wensen te komen, kunnen er dan 2 moni’s beschikbaar gesteld worden in Reningelst?
Schepen Vandromme zal dit opnemen met het KAV.

2.

Nieuwe sportinfrastructuur.

Op vraag van het bewonersplatform kwam schepen Jurgen Vanlerberghe dit toelichten.
-

De inhuldiging van de nieuwe sportzone wordt voorzien in het laatste weekend van
august. Op vrijdag is de officiële opening, op zaterdag of zondag volgt dan een
opendeurdag voor het publiek.

3.

-

Er komt geen zone 30.
Er werd beslist om geen drempels en andere
verkeersremmende maatregelen in te planten. Daarom wordt het moeilijk om een
snelheidsbeperking van 30 km/u af te dwingen.
De schepen duidt er nog es op dat de omgeving binnen de bebouwde kom ligt en dus
is er sowieso een beperking tot 50 km/u.

-

Er is parkeercapaciteit voorzien voor ongeveer 80 wagens. Uit ervaring in de andere
deelgemeenten zou dit ruim voldoende zijn.

-

In geval van overlast of schade moet de wijkagent gecontacteerd worden.

-

De infrastructuur kan voor andere doeleinden gehuurd worden. Gezien SK Reningelst
de infrastructuur in erfpacht heeft, moet dit bij hen aangevraagd worden. Dit geldt
ook voor de schuttersgilde St.-Sebastiaan.

-

Tot aan de winterstop van het seizoen ’11-’12 wordt er getraind op het
Boudewijnplein, en dit om het nieuwe, jonge veld minder te belasten.

-

De toekomst van het Boudewijnplein ligt nog niet vast. Hiervoor zal het ruimtelijk
structuurplan moeten aangepast worden.

-

Schepen Vanlerberghe vertrouwt erop dat Base, de uitbater van de zendmast, alle
wettelijke regels strict naleeft. Ook werd met Base afgesproken dat er ook andere
operatoren mogen gebruik maken van de mast.

-

Normaal zal de schuttersinfrastructuur klaar zijn tegen eind juli voor het
schuttersfeest, maar dit hangt af van de aannemer, en deze blijkt geen
modelaannemer te zijn…

-

De keuze van de naam voor de infrastructuur/plein ligt in handen van SK Reningelst.

Antwoorden van het schepencollege op het verslag van de open bewonersvergadering
van 1 maart.
Zie afzonderlijke bijlage.

4.

Vragen van bewoners.
1. De vraag om de weide nabij OC Rookop als dorpsparkje in te richten werd verkeerd
gecommuniceerd.
Dit is een voorstel vanuit het stadsbestuur, maar dit zal eerst ten gronde bekeken
worden met de eigenaar, de erfpachter en enkele mensen uit het bewonersplatform.
Wat de mogelijkheden en wensen van de betrokken partijen zijn en of dit project
realiseerbaar is.

2. In de Baljuwstraat worden veel autospiegels van geparkeerde wagens afgereden. Uit
vrees hiervoor zetten sommige bewoners hun wagen deels op het trottoir.
Dit probleem kan aangekaart worden bij de wijkagent.
3. Sommige mensen storen zich aan de reclameborden die handelaars op het trottoir
plaatsen.
Dit wordt best met de betrokken handelaars zelf besproken of eventueel
doorgegeven aan de wijkagent. Er is in ieder geval een vergunning voor nodig.
4. De vraag werd gesteld of en wanneer er een fietsgravering kan georganiseerd
worden door de politie Arro Ieper in Reningelst. De wijkagent steekt zijn licht op.

5.

Vragen voor het schepencollege.
1. Na de werken aan het wegdek in de Pastoorstraat/Driegoenstraat werden werken
uitgevoerd aan de nutsvoorzieningen. Hierdoor is het niveauverschil met de berm op
sommige plaatsen heel groot. Kan dit aangepast worden?
2. Het kruispunt van de Vlamertingseweg met de Clyttesteenweg, alsook het stuk
Vlamertingseweg tussen dit kruispunt en de Zevekotestraat blijft voor fietsers en
automobilisten zeer verwarrend.
Wagens die uit de Clyttesteenweg komen weten niet dat er fietsers uit beide
richtingen kunnen komen.
Er is langs 1 zijde van de Vlamertingseweg een fietspad, nochtans mag men binnen
de bebouwde kom langs beide kanten rijden? Wat is doorslaggevend?
Als een fietser uit richting Vlamertinge komt, en die komt aan de Zevekote, is er geen
oversteekplaats voor de fietsen om terug rechts te rijden. Ook voor de
automobilisten is dit niet aangeduid.
Kan deze situatie verduidelijkt worden met de nodige signalisatie?
3. Kunnen er maatregelen genomen worden om te verhinderen dat er auto’s
geparkeerd staan voor de verbindingsweg tussen Disbos en Kuiperswijk? Nu staan er
heel vaak wagens voor geparkeerd zodat fietsers de verharding moeten verlaten om
rond de wagens te rijden.
4. Klopt het dat er hoogstwaarschijnlijk geen voetpaden zullen aangelegd worden in de
wijk Disbos en langs de Belfroidstraat gezien dit bij de verkaveling niet werd
opgenomen?
5. Kan de stad Poperinge het Agentschap voor Wegen en Verkeer vragen om zijn
inwoners te verwittigen als er werken zijn gepland? Een minimum aan info
(wanneer, hoelang, aanspreekpunt,…) moet toch mogelijk zijn?

6.

Realisaties van het bewonersplatform.

1. De haltepaal van de Lijn in de Lokerseweg ter hoogte van ‘Zoetendaal’ werd
verplaatst naar het groepje huizen nabij de Kwakkelstraat.
2. De grasperken in de Koster Cuvelierwijk werden gemaaid op vraag van de bewoners.
3. Een inwoner die meer informatie wenste over de aansluitingskosten op het
rioolnetwerk kreeg het bezoek en de nodige uitleg van de Woonwinkel ‘Habita’.
4. De zwerfvuilactie in samenwerking met de v.b.s. De Zonnewijzer werd opnieuw een
succes.
5. Het bewonersplatform hielp mee aan de organisatie van een leeronderzoek
‘leefbaarheid in de grensstreek’ van de Universiteit van Amsterdam.

7.

Varia.
1. Christophe Clauw vervangt Rudi Deroo als Themaverantwoordelijke Woonomgeving.
Hij is voortaan ook verantwoordelijk voor de beschrijving en plaatsing van de
rasterbordplakkaten. Rudi blijft lid van de kerngroep. Positief ingestelde mensen zijn
nog steeds welkom om de kerngroep mee te versterken.
2. Begin juni werd de borstelmachine geleverd aan de stad Poperinge om de straten
schoon te vegen.
3. De communicatieambtenaar (Stefaan Kempinck) heeft 6 maanden looponderbreking
genomen. Het OCMW heeft Filip Dejaeger aangesteld als nieuwe buurtwerker. Hij
zal 2 dagen per week de bewonersplatforms opvolgen.

