Bewonersplatform Reningelst
Dinsdag 27 september 2011, 20u, OC Rookop
Aanwezig:
Loes Vandromme (Schepen bevoegd voor jeugdbeleid en speelpleinwerking), Ann Cloet
(dienst Mobiliteit Stad Poperinge), Rebecca Vandemaele (contactpersoon dorpsdienst Nestor),
Jan Kestelyn, Glen Boeyaert, Antoine Vandendriessche, Maria Lermytte, Hilda Hardeman,
Els Joye, Els Parmentier, Wouter Chapelle, Willy George, Frits Vandenbussche, Luc
Vanhaelemeersch, Martin Hardeman, Christophe Clauw, Geert Rouseré, Eric Coopman.
Verontschuldigd:
Jan Descamps, Maria Malbrancke, Kinita Olivier, Bert Lemahieu.

Verslag
♦ Omwille van gezondheidsredenen is onze coördinator, Marc Colpaert, voor zekere tijd
afwezig. Op vraag van Marc wordt het coördinatorschap overgenomen door Jan Kestelyn en
Glen Boeyaert.
1. Evaluatie kinderopvang tijdens grote vakantie 2011 door Loes Vandromme, Schepen
Stad Poperinge, verantwoordelijk voor o.a. Jeugdbeleid en speelpleinwerking:
▪ Enkel in de deelgemeente Reningelst werd, in samenwerking met de speelpleinwerking
’t Noageltje, opvang voorzien gedurende de eerste twee en laatste twee weken van de
grote vakantie. Tijd dus voor een evaluatie:
- Wettelijk wordt voorzien in één (betaalde) begeleidster per 14 kinderen.
- Reningelst kreeg twee begeleidsters voor een opvangcapaciteit van 28 kinderen.
- Er waren in het totaal 20 dagen opvang (de dagen dat er speelpleinwerking was).
- In het totaal werden 392 kinderen opgevangen = gemiddeld 20 kinderen per dag,
m.a.w. gemiddeld 8 plaatsen bleven onbenut.
▪ Volgens Schepen Loes Vandromme bestaat zeker de intentie om volgend jaar de opvang,
opnieuw voor een capaciteit van 28 kinderen, te herhalen.
De definitieve beslissing hieromtrent valt in maart/april 2012;
Er werd uitdrukkelijk gevraagd aan Loes Vandromme om hierover tijdig te willen
communiceren via alle mogelijke kanalen, gezien de grote interesse van veel ouders.
▪ Van een bewoonster uit Reningelst kwam de vraag waarom twee speeltuigen van het
speelplein zijn verdwenen en of deze al dan niet worden vervangen.
Antwoord van Schepen Loes Vandromme:
Deze speeltuigen voldeden niet aan de wettelijke veiligheidsnormen en werden om
die reden verwijderd.
Afhankelijk van de begroting zullen nieuwe speeltuigen door de stad aangekocht
worden. Deze zullen over de deelgemeenten worden verdeeld.
Deze vraag wordt voor alle duidelijkheid nog eens doorgemaild naar Loes Vandromme.
2. Toelichting werking Ziekenzorg CM Reningelst en Nestor:
▪ Jan Descamps, voorzitter Ziekenzorg, liet zich verontschuldigen. Hij zal worden
uitgenodigd op één van de volgende vergaderingen van het bewonersplatform.

▪ Rebecca Vandemaele kwam, als verantwoordelijke van Nestor, deze Dorpsdienst nader
toelichten:
NESTOR, of NEtwerk voor STeun aan Ouderen in het Rurale gebied, is een
samenwerkingsverband tussen de OCMW’s van Alveringem, Heuvelland, LoReninge, Poperinge en Vleteren.
Deze dienst richt zich vooral tot senioren en zorgbehoevende mensen.
Nestor beschikt over:
- De vrijwilligers (momenteel 191). Zij verrassen elke senior die 80 jaar of ouder is,
met een verjaardagsbezoekje.
Bedoeling van deze bezoekjes is vooral:
- informeren bij de bewoner hoe het gaat, zijn er vragen…
- opvangen van signalen
- sociale contacten onderhouden (laagdrempelig)
- Vervoer - en boodschappendienst, tegen kilometervergoeding.
- Klusjes en tuinonderhoud aan 6€/u
- Gezelschapsdienst en oppas aan 2,5 €/u
Rebecca benadrukte nog eens duidelijk dat Nestor zeker niet de bedoeling heeft te
concurreren met andere dienstverleningen zoals vb ziekenzorg.
Tevens deed zij een warme oproep naar meer vrijwilligers in Reningelst voor o.a.
het brengen van verjaardagsbezoekjes bij onze senioren.
Heb je zin om erbij te komen?
Aarzel niet en neem contact op met Dorpsdienst Nestor:
Woestendorp 12, 8640 Vleteren
057/46 96 02
0473/33 34 33
3. Toelichting nieuw mobiliteitsplan Poperinge door Ann Cloet (dienst Mobiliteit):
▪ Eén van de essentiële stappen naar verbetering van de verkeersleefbaarheid en –
veiligheid is het beheersen van de rijsnelheid van auto- en vrachtverkeer.
Daarom werd bij de herziening vh mobiliteitsplan geopteerd om een gedifferentieerd
snelheidsbeleid (30-50-70-90) in Poperinge in te voeren.
Voor iedere deelgemeente werd een plan opgesteld voor het afbakenen van de
bebouwde kommen.
Dit plan zal in de nabije toekomst te raadplegen zijn op de website van Poperinge.
In bijlage kun je nu reeds dit plan terugvinden.
▪ Terwijl Ann Cloet in ons midden was werd de gebrekkige communicatie vanuit Stad
Poperinge omtrent de wegenwerken in de Westerse Clyttestraat aangekaart:
“Wordt het wegdek verhoogd? Waar beginnen de werken? Hoelang zullen de werken
duren? Hoe zit het met de bereikbaarheid? Tot wie kunnen de bewoners zich richten met
vragen?”
Tijdige en correcte communicatie hieromtrent zou zóveel ergernis kunnen voorkomen.
Antwoord van Ann Cloet:
Het Agentschap Wegen en Verkeer geeft opdracht aan de aannemer van de werken
om de omwonenden omtrent de werken op de hoogte te brengen.
Blijkbaar is dit dus weerom niet gebeurd.

▪ Tijdens de recente werken langs de Lokerseweg namen de verantwoordelijken voor
Mobiliteit van het Bewonersplatform zelf het initiatief om de omwonenden, per
omzendbrief, op de hoogte te brengen van de wegeniswerken in hun straat. Dit initiatief
werd door de bewoners goed onthaald.
Onlangs werden de omwonenden, opnieuw per brief, gevraagd naar een evaluatie
omtrent de uitvoering van de werken. Deze evaluatie wordt naderhand aan het
stadsbestuur overgemaakt.
4. Varia:
Oproep vanwege VZW De Fietseling.
Wim Chielens doet, via het Bewonersplatform, een warme oproep naar helpende handen
voor het Project Kinderbrouwerij zoals reeds werd voorgesteld op de recente Open
Monumentendag.
Voor al wie wil meewerken aan dit project gaat op dinsdag 4 oktober om 20u in OC
Rookop een vergadering door.
Het is geen informatievergadering maar echt een vergadering met mensen die bereid zijn
de handen uit de mouwen te steken om daadwerkelijk mee te werken aan de uitbouw
van dit nieuwe Kinderbrouwerij-project.
De voorstelling van het project en de oproep kunt u nalezen in bijlage.
5. (gedeeltelijke) Antwoorden van het Schepencollege op het verslag van 14 juni 2011.
Zie bijlage.
6. Nieuwe vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen.
1) Het wegdek van de Zevekotestraat/Baljuwstraat is op meerdere plaatsen in zeer slechte
staat.
Ook langs de Pastoorstraat zijn meerdere gevaarlijke stukken.
Bewoners vragen om een degelijk herstel van het wegdek nog vóór de aanvang van de
dorpskernvernieuwing.
2) Kan de paal voor de bloembak op het kruispunt Vlamertingseweg en Clyttesteenweg
verplaatst worden? Deze belet namelijk het zicht op afkomend verkeer vanuit de
dorpskern.
3) Wat is de stand van zaken betreffende de creatie van het nieuwe wandelpad
Driegoenpad of Rozenhilpad?
4) Zou er in de toekomst beter op toegezien kunnen worden dat de aannemer van
wegenwerken de omwonenden tijdige en correcte informatie bezorgt? Ondanks uw vorige
antwoord is dit wederom niet gebeurd.
7. Verdere vragen van bewoners.
1) Wie legt de contacten met de foorkramers en kan er eventueel afgesproken worden om
te blijven t.e.m. de laatste zondag van de kermisweek?
Het feestcomité is bevoegd om de contacten te leggen met, en de contracten op te
stellen voor de foorkramers. Deze contracten zijn bij wet strikt geregeld en gelden
voor een duurtijd van 5 jaar.

Het feestcomité neemt de problematiek van het te vroeg vertrekken sterk ter harte en
probeert alles om dit te voorkomen. De frituuruitbater vertrok reeds voor het tweede
jaar op rij veel te vroeg maar was voor geen rede vatbaar. Er wordt naar een oplossing
gezocht voor volgend jaar.
Het vroegtijdig vertrekken van de kindermolen kwam doordat Pasen laat viel dit jaar
en deze foorkramer lag onder contract met een andere kermis die afhangt van deze
datum. Het vroeger vertrek was gekend, maar er werd vruchteloos naar een tweede
kindermolen gezocht.
Gezien dit voorval zelden voorkomt zal dit in de toekomst waarschijnlijk niet meer
voorvallen.
8. Volgende vergadering.

Zondag 15 januari om 10u30 in OC Rookop
Met aansluitend Nieuwjaarsreceptie om 11u30
Iedereen van harte WELKOM
Voorstel of vragen? bewonersplatformreningelst@live.be

