
 
Bewonersplatform Reningelst 

Dinsdag 27 maart 2012, 20u, OC Rookop 
 
 
Aanwezig: 
Geert Rouseré, Marc Colpaert, Maria Lermytte, Eric Coopman, Maria Malbrancke, Jan 
Ingelbeen, Antoine Vandendriessche, Glen Boeyaert, Willy George, Christophe Clauw, Filip 
Dejaegher(maatschappelijk medewerker Poperinge), Martin Haerdeman, Roel Coopman, Jan 
Descamps, Jan Kestelyn, Trees Debouvere, Luc Van Hollemeersh, Frits Vandebussche. 
 
Veronschuldigd : 
Hilda Hardeman, José Spetebroodt  
 

Verslag 
 

1. Opvolging Marc Colpaert (coördinator) en Maria Lermytte (secretaris) 
 

Marc en Maria hebben de wens uitgedrukt om een stap opzij te zetten en hun taken 
worden overgenomen door Glen Boeyaer t(coordinator) en Jan Kestelyn (secretaris). 
Beide personen zullen proberen elkaar aan te vullen en desnoods taken van elkaar over te 
nemen. 
 
Het Bewonersplatform dankt beiden voor hun inzet en werk. 

 
2. Op uitnodiging van het bewonersplatform kwam Jan Descamps de werking van 

Ziekenzorg toelichten:  
 

• Na het ontslag van Frans Poissonnier werd een nieuw bestuur gevormd met een achttal 
kernleden onder  leiding van Jan Descamps. 

 
• Ziekenzorg Reningelst maakt deel uit van CM-Ziekenzorg en heeft in totaal 1200 

plaatselijke afdelingen en ruim 25000 vrijwillige medewerkers.  
 

• Doelstelling: De vrijwillige medewerker wille chronisch zieken en hoogbejaarden 
(vanaf 80 jaar) uit hun isolement halen. Om lid te zijn hoef je geen lid te zijn van de 
CM. Het lidmaatschap is gratis. 
 

• Ziekenzorg heeft ongeveer een 150 leden waaronder 25 mantelzorgers (vrijwillige 
medewerkers) 
 

• Ziekenzorg werkt soms samen met Okra omwille van praktische redenen maar het 
bestuur wil deze samenwerking geleidelijk beëindigen omdat de leden er de voorkeur 
geven om in kleinere groepen te werken.   
 

• Activiteiten in 2012 
 
- Februari : Vormingsnamiddag ivm met Onthouden & Niet Vergeten 
- Maart: Vertelnamiddag over Maria Ommegang in Poperinge 



- April : Eenakter in St-Bertinus te Poperinge in het kader van  Pasen 
- Bedevaart naar Westvleteren 
- Gezamenlijke autotocht met afdeling van De Klijtte, Westouter en Loker 
- Nationale ziekenzorg met ziekenzalving in de kerk, gebedsdienst en koffietafel 
- Reisvoorstelling over het Hoge Noorden 
- Kerstfeest 

 
Er is vervoer voorzien van en naar de activitieten. 

 
• Ieder lid(ook personen in een rusthuis) boven de 80 jaar krijgt een huisbezoek in de 

periode van zijn verjaardag en er wordt een verjaardagskaart meegenomen. 
 

• Op belangrijke kerkelijke feesten wordt de communie aan huis gebracht. 
 

• Ziekzorg haalt zijn inkomsten uit de eigen activiteiten, uit de subsidies via Culturele 
raad van de stad Poperinge en uit de lotjesverkoop van CM-Nationaal. 

 
• Info kan verkregen worden op www.ziekenzorg.be of via het tijdschrift Maczima 
 
3. Antwoorden van het Schepencollege op het verslag van 14 juni 2011,  27 

september 2011 en 15 januari 2012 - (zie bijlagen). 
 
 

• Opmerkingen vanuit het Bewonersplatform bij antwoorden van 27 september 2011 
 

Pt 7  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 
dorpskernhernieuwing. 
 

Tot op heden nog geen actie noch in de Zevecotestraat noch in de 
Pastoorstraat 

 
Pt 10  Zou er in de toekomst beter op toegezien kunnen worden dat de aannemer van 
de wegenwerken de omwonenden tijdig op de hoogte brengt en correcte informatie 
bezorgt? Ondanks het vorige antwoord is dit wederom niet gebeurd. 
 

De communicatie ivm met werken aan de Lokerseweg en Clyttesteenweg was 
nihil. Dit moet zeker veranderen en dit vooral in het kader van de komende 
dorpskernhernieuwing. 

 
 
• Opmerkingen vanuit het Bewonersplatform bij antwoorden van 15 januari 2012 

 
Pt 1 Voetbalnetten Belfroidstraat 

Tot op heden nog geen actie ondernomen. 
 
Pt 2 Watergladheid Baljuwstraat thv Hazebeek 

 Tot op heden nog geen actie ondernomen. 
Misschien verkeersbord zetten ivm met watergladheid 



 
Pt 4 Ophalen PDM-zakken:  

Ophaling start vroeger dan 6 uur ’s morgens. 
 
Pt 5 Parkeren Kriekstraat:   

Het Bewonersplatform zal de inwoners bevragen en zet dit punt op de agenda 
van de volgende vergadering.  

 
 

4. Nieuwe Vragen van bewoners. 
 

• Waar kan er parkeerplaats voorzien worden voor vrachtwagens?  
 
De wijkagent meldt dat de vrachtwagens voorlopig terecht kunnen op de parking op 
het oude voetbalplein in de Vlamertingseweg. 
 

• Problemen met de duikers 
 

Door wie moeten de duikers in de grachten geruimd en onderhouden worden?  
 

De wateroverlast van begin maart leerde ons dat heel wat duikers dichtgeslibd zijn met 
alle gevolgen voor de waterafvoer. 
 
Het Bewonersplatform wil een duidelijk antwoord in deze materie en ook een 
degelijke aanpak van het probleem. We stellen vast dat dit al jaren aansleept. 
 
Sommige nieuw aangelegde duikers langs de Lokerseweg en Clyttesteenweg zijn niet 
breed genoeg. 
 

• Ontbreken wegwijzers naar Rookop en nieuwe voetbalterrein.  
 

Kan ervoor gezorgd worden voor wegwijzers naar Rookop en het nieuwe 
voetbalterrein? 

 
• Wanneer komt de Poperingse veegmachine langs in Reningelst? 

 
Sinds afzienbare tijd beschikt de stad Poperinge over een veegmachine. Werd die al 
eens ingezet in Reningelst?   
 

• Project Art.19 tijdens de paasvakantie 2012  
 
Reeds enkele weken spoelen er afgedankte caravans aan in weide tussen de Rookop en 
de beek zonder uitleg aan de plaatselijke bevolking. 
 
Kan dit zomaar in een ruimte die beschermd is en waar eigenlijk niets toegelaten is? 
 
Graag wat meer uitleg over dit project. 
 

• Waterlast in het huis Dikkebusseweg 2A te Reningelst (Eigenaar Danny Capelle) 
 



Reeds voor de derde keer in 5 jaar kwam dit huis onder water tijdens de wateroverlast  
begin maart hetgeen vroeger nooit gebeurde. 
 
Kan dit eens structureel bekeken worden? Blijkbaar zijn er  in het verleden in de 
omgeving ophogingen gebeurd, die deze wateroverlast veroorzaken. 

 
 

• Bettedreef   
 

Onderaan zie je een recente foto van de Bettedreef(= Openbare weg) 
 
Je kunt je afvragen of de aanpalende boer niet van plan is de dreef op te nemen in zijn 
stuk land of gewoon dat stuk meemaait.  
 
Kan of moet het stadsbestuur hiertegen op treden? Volgens het Bewonersplatform kan 
het niet dat deze openbare weg zomaar verdwijnt. 
 
Daarnaast een foto van het spookhuis in de Bettedreef. Zonde dat dit huis al 25 jaar  
leeg staat zonder dat iemand daar erg in heeft. Nog enkele jaren en je zult het huis niet 
meer zien door de bramen die over het dak aan het groeien zijn. 

 

 

                   

 
 

Bettedreef      Spookhuis 
 
 
 

• Zaal Rookop 
 

- Bestaat er een reglement voor gebruik van de zaal? 
Blijkbaar werd een van de toiletruimten onlangs gebruikt voor frietenbak. 

 
- Remmen op de 2 glazen ingangsdeuren werken niet meer. 
 
- Schuifdeur tussen keuken en bar is verdwenen 
 
- Er komen heel wat klachten ivm het zitten op de stoelen in de Rookop. Blijkbaar 

zitten deze zeer ongemakkelijk. 
Kunnen  deze stoelen vervangen worden? 

 



 
• Zebrapaden aan de scholen. 

 
Deze moeten dringend opnieuw geschilderd worden. 

 
 

5. Kinderopvang gedurende vakantie 2012 
 

In 2011 was er lang onzekerheid ivm met de kinderopvang in Reningelst tijdens de grote 
vakantie. Om dit in 2012 te voorkomen, stelde we de vraag aan schepen Loes Vandromme 
en we kregen  volgend antwoord: 
 

We bespraken de vakantieplanning op het overleg van het IBO (Initiatief 
Buitenschoolse Kinderopvang) 
De bedoeling is dat we voor Reningelst hetzelfde aanbod bieden als vorig jaar. 
 
Dit houdt het volgende in: 
Gedurende de eerste twee en de laatste twee weken van de vakantie: 
Opvang van 7 tot 13u door IBO 
Speelpleinwerking in de namiddag. (De exacte uren zijn me nog niet doorgegeven. 
Vrijdag laatst was er daarover overleg, maar ik kon er zelf niet op aanwezig zijn. Ik ga 
uit dat het dezelfde regeling zal zijn als vorig jaar.) 
 
De ruimte waar nu de lessen keramiek doorgaan, zal volledig ontruimd worden. Zowel 
IBO als speelpleinwerking zullen er gebruik van kunnen maken. 
 

Besluit: Het ziet er goed uit voor 2012 
 

6. Vierdaagse van Duinkerke 
 

Op zondag 6 mei loopt de rit van de Vierdaagse van Duinkerke rond  en door ons dorp. 
 
Parkoers :  Heuvellandseweg (AANKOMST) 

Reningelstplein  
Zevekotestraat  
Lokerseweg  
Goeberg  
Sulferbergstraat  
Dikkebusstraat  
Millekruisestraat 
Kemmelstraat  
Vlamertingseweg  
Ouderdomseweg  
Pastoorstraat  
Baljuwstraat  
Reningelstseweg 
Singel  
Poperingestraat  
Ondank 
 



Dit wil zeggen dat er parkeerverbod zal zijn in het dorp vanaf 12h tot en met 18h.  
 
Verkeer in de richting die de renners volgen, is toegelaten. 
 

 
7. Nieuw postpunt 

 
Het nieuwe postpunt komt in het Poetshuisje Zevecotestraat vanaf 27 april 2012. 

 
8. Nieuw speelpleintje 

 
Er komt dit jaar een openbaar speelpleintje nabij het Disbos. 

  
In het bestaand speelplein aan de oude Pastoorij, worden ook er nieuwe toestellen 
geplaatst.  

 
9. Volgende vergadering 

  
Dinsdag 19 juni 2012 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!!! 

 


