
Bewonersplatform Reningelst 

Verslag open bewonersvergadering 

Dinsdag 19 juni, 20h, OC Rookop 

 

 

Aanwezig: 

 

Geert Rouseré, Jan Kestelyn, Maria Lermytte, Antoine Vandendriessche, Glen Boeyaert, Willy 

George, Christophe Clauw, Luc Van Hollebeke, Martin Hardeman, Jan Ingelbeen, Hilda 

Hardeman, Eric Coopman, Wim Chielens, Bert Lemahieu, Freddy Huys, Frits Vandebussche. 

 

Verontschuldigd: 

 

Maria Malbrancke, Els Parmentier, Gerard Marent, Annelies Pil 

Marc Colpaert zal nog zelden de vergaderingen kunnen volgen omwille van nieuwe 

werkomstandigheden. 

 

Verslag 
 

1. Kasverslag 

 

Momenteel is er € 1010,24 in kas. 

 

 

2. Voorstelling Feestcomité Reningelst 

 

Bert Lemahieu stelt de werking van het feestcomité voor. 

 

• Het feestcomité bestaat uit 9 leden die verschillende verenigingen van Reningelst 

vertegenwoordigen 

 

• Volgende taken worden door het feestcomité op zich genomen: 

 

1. Onderhoud website Reningelst http://www.reningelst.be/ 

Voornaamste items op de website :  

- Algemene info over het dorp : inventaris (zie website)  

- Kalender met terugkerende activiteiten in het dorp: alle verenigingen worden 

uitgenodigd om deze kalender te voeden, geef aub uw activiteitenkalender 

door aan de beheerder van de website via CONTACT op de website. 

- Link naar de kalender voor verhuur van de ROOKOP 

Aandachtspunt: De zaal wordt hoe langer hoe meer gebruikt, wees tijdig met 

uw reservering en laat de vereniging uit Reningelst de voorrang krijgen. 

 

  



2. Organisatie kermisweek Reningelst: 

 

- Het feestcomité steekt vanaf januari heel wat energie in het regelen van de 

concessies met de foorkramers. Omwille van de 5 jaarlijkse ingewikkelde 

contracten ontstaan soms problemen met het al of niet aanwezig zijn van de 

foorkramers op alle kermisdagen. 

Voorbeeld: Het frietkraam was de tweede kermiszondag reeds vertrokken. 

 

- Het feestcomité organiseert niet zelf de kermis maar coördineert de 

activiteiten van de verschillende verenigingen. Op basis van de respons van de 

verenigingen wordt dan de kermisaffiche samengesteld eind mei. 

Goed nieuws voor kermis 2012: Op tweede kermiszondag worden er in de 

namiddag voor 750 € gratis tickets voorzien op de kermisattracties voor 

kinderen tot 12 jaar. 

 

- Alle activiteiten in de periode van de kermis komen in aanmerking voor steun 

van het feestcomité. De kas van het feestcomité wordt gespijsd door het 

stadsbestuur en het standgeld van de foorkramers. 

 

3. Organiseren Sint-Maartensfeest in samenwerking met de Bond. 

 

 

3. v.z.w. De Fietseling 
 

Wim Chielens komt in naam van v.z.w. De Fietseling wat meer uitleg geven over de 

nieuwe projecten in de oude brouwerij. 

 

• v.z.w. De Fietseling opent de Kinderbrouwerij op zaterdag 30 juni. 

In eerste instantie open tijdens de schoolvakanties van 14 tot 18h op donderdag, 

vrijdag, zaterdag en zondag, anders enkel op zaterdag en zondag. 

Via allerhande spelletjes ivm thema’s uit de Westhoek kunnen kinderen de streek 

beter leren kennen. 

Je kunt er ook terecht voor het proeven van een Rookop, het nieuwe streekbier. 

 

• Verdere plannen 

 

1. Vanaf 1 september opstart cultuurhuisje 

Bedoeling: Ontvangen van mensen die een tentoonstelling of een concert willen 

geven, of zelf tentoonstellingen/optredens organiseren. 

 

2. In de verre toekomst: Open atelier + organiseren van creatieve workshops 

desnoods in samenwerking met OC Rookop. 

cf. De Spelerij/Uitvinderij nabij Arnhem. 

 

3. Er is een samenwerking opgesteld met het Europese Leader-programma (lopende 

van 1/5/2012 tot 30/4/2015). 

  



4. Bij CO7 werd nog een klein dossier ingediend voor het opstarten van een soort 

poppentheater in de zuidelijke Westhoek.  

 

De bedoeling is niet alles tegelijk op te starten. 

 

• Nieuwe bestemming van de weide tussen de Rookop en de beek 

 

Vanaf januari 2013 worden alle minderwaardige bomen gerooid en worden wilgen 

aangeplant. 

Daarna wordt de weide als schapenweide gebruikt en komt er een boomgaard en 

een moestuin.  

De weide wordt niet publiek toegankelijk. 

Mogelijks nog problemen met de trage voetweg langs de beek en voor het bekomen 

van een bouwvergunning voor het rooien van de bomen. 

Op de vraag hoe dit allemaal ingepland gaat worden in de dorpskernhernieuwing 

kwam geen antwoord. Dit gaat om een privé initiatief van v.z.w. De Fietseling. 

 

 

4. Huisstijl Reningelst 
 

De stad  Poperinge heeft een huisstijlhandboek van de negen Poperingse woonkernen 

gemaakt. Het is een werkstuk om de identiteit van die woonkernen visueel weer te 

geven. Die identiteit werd onderzocht tijdens een belevingsonderzoek dat heeft 

plaatsgevonden in het voorjaar van 2011. 

 

In dit boek is beschreven hoe u de visuele identiteit van de woonkernen op een correcte 

manier moet weergeven. Het boek biedt u instructies over het juiste gebruik van het 

logo en geeft de nodige typografische richtlijnen mee voor de huisstijldragers. 

 

Dankzij hun eigen huisstijl kunnen de woonkernen hun plaats als unieke gemeenschap 

en als deel van Poperinge innemen. Het spel van de verschillende visuele identiteiten 

onderstreept de samenhang tussen de verschillende gemeenschappen en zet 

tegelijkertijd hun uniciteit in de kijker. 

 

Mocht u daarover vragen hebben, dan kunt u steeds contact opnemen met Koenraad 

Verbrugghe, cultuurbeleidscoördinator en dat via nummer 057 34 66 86 of via 

koenraad.verbrugghe@poperinge.be.   

 

 

Praktische uitwerking: 

 

1. Het huisstijlboek kan je vinden op de website van de stad Poperinge onder 

Vrije tijd > Cultuur> Belevingsonderzoek> Huisstijl deelgemeenten 

2. De verschillende logo’s vind je onder Vrije tijd > Cultuur> 

Belevingsonderzoek>Reningelst 

3. De stad stelde eveneens 5000 enveloppen en evenveel briefpapier met het 

nieuwe logo ter beschikking van  de verschillende verenigingen. 



 

Deze enveloppen zijn te verkrijgen bij: 

Jan Kestelyn 

Westerse Clyttestraat 2  

8970 Reningelst.  

Email:  Jan.Kestelyn@telenet.be 

 

 

5. Gratis fietsgravering 
 

Iedereen kan dit najaar zijn fiets gratis laten labelen.  De dienst integrale veiligheid 

organiseert in het najaar een fietslabeldag in Reningelst. 

Je fiets laten labelen biedt geen garantie tegen diefstal.  Het vergroot wel de kans dat je 

fiets na diefstal kan worden opgespoord en terugbezorgd.  Bij het fietslabelen wordt het 

rijksregisternummer op je fiets aangebracht.   

Vooraf inschrijven is niet nodig.  Zorg wel dat je je rijksregisternummer bij hebt op de 

dag zelf (via een identiteits- of SIS-kaart). 

 

 Zaterdag 29 september ‘12 

 Van 9u tot 11u 

 Parking OC Rookop 

 

 

6. Nieuwe vragen van bewoners 

 

- Bewoners van de Koster Cuvelierwijk vroegen zich af wanneer het openbaar groen 

zou gemaaid worden.  Ten tijde van deze vraagstelling stond het gras een halve meter 

hoog en gaf een verloederde indruk.   

De vraag werd doorgestuurd naar de milieudienst en intussen werd er gemaaid. 

 

- De roepsteen, die nu naast het bushokje ligt, zou meer tot zijn recht komen bij de 

Rookop.  Dit relikwie uit het boeiend verleden van ons dorp, wordt op die manier in 

ere hersteld en zal er allicht meer gebruikt worden. 

De aanwezige inwoners op de vergadering waren het unaniem eens dat dit op de 

huidige, historische plaats moet blijven.  Wel moeten we er met zijn allen op toezien 

dat deze niet verdwijnt/vergeten wordt tijdens de dorpskernhernieuwing. 

 

- Op en rond de platse zou de stad meer vuilnisbakken moeten plaatsen en erop toezien 

dat burgers er hun huisvuil niet in deponeren (want dat gebeurt nu). 

De huidige trend is om minder vuilnisbakken te plaatsen, want dit trekt vuilnis aan.  

(Dit zou onlangs zo door de burgemeester zijn aangehaald.) 

 

 

 

  



7. Nieuwe vragen van bewoners voor het CBS 

 

- Wanneer wordt het zebrapad in de pastoorstraat herschilderd?  Deze vraag is al een 

3-tal jaar oud. 

Wanneer wordt de fietsoversteekplaats bij het binnenrijden van de Ouderdom, 

komende van Vlamertinge, herschilderd?  Dit zou ook reeds voor de derde keer 

gevraagd zijn. 

 

- Voor de oude pastorij in de Pastoorstraat is er een wegverzakking.  Kan deze hersteld 

worden? 

 

- Wie is in het bezit van de sleutel van de nieuwe brievenbus aan de Rookop?  En wat 

is het doel van de brievenbus? 

 

- Worden er met de komende dorpskernhernieuwing laadpalen voorzien voor 

elektrische fietsen? 

 

- Vragen i.v.m. de Neerhofstraat: 

o Kan er een spiegel geplaatst worden bij het uitrijden van de Neerhofstraat? 

o Bewoners die aanpalen aan de Neerhofstraat klagen over de straatverlichting.  

Deze verlicht niet alleen de (smalle) straat, maar ook de tuinen en 

slaapkamers.  De bewoners stellen voor om minder intense en lagere 

verlichting te plaatsen.  Kan dit met de komende dorpskernhernieuwing 

bekeken worden, of doorgegeven worden aan Eandis? 

o Aan de achterzijde van 

de tuin van Wouter 

Chapelle ligt een strook 

die hoort bij de 

openbare weg maar die 

nu door Wouter zelf 

moet onderhouden 

worden om dit enigszins 

toonbaar te maken.  

Wordt de Neerhofstraat 

opgenomen in de 

dorpskernhernieuwing?  

Kan dit eventueel 

permanent verhard 

worden?  Of kan deze 

opgenomen worden bij 

het onderhoud van de 

wegen/openbaar 

groen? 

 

 

 

 



- Vragen i.v.m. openbaar groen: 
 

o Kan het speelplein van Reningelst op regelmatige basis onderhouden 

worden?  Weerom staat het gras er veel te hoog.  Er kwam nog een 

maaibeurt voor aanvang van de grote vakantie, maar kinderen wensen ook te 

spelen bùiten deze periode. 

Jaloerse blikken gaan naar Westouter, Loker,… waar de speelpleinen er steeds 

onberispelijk bijliggen… 
 

o De zitbank aan het begin van de Diepestraat, nabij de Kasteelmolen, is 

volledig overwoekerd.  Nochtans waren we verheugd met de zitbank en 

bijhorende aanplanting. 
 

 
 

 



o Wanneer wordt de bloembak, die het zicht ontneemt, aan het kruispunt 

Vlamertingseweg-Clyttesteenweg verplaatst (of gedraaid)?  Dit werd reeds 

gevraagd op de open bewonersvergadering van 27/09/11 en door het CBS 

beloofd om uit te voeren ten laatste begin mei. 

Dit werd ook zo geantwoord op een rechtstreekse vraag van een inwoner aan 

toenmalig mobiliteitsambtenaar Ann Cloet (zou gecombineerd worden met 

het verplaatsen van de agglomeratieborden, maar die zijn intussen al 

verplaatst). 
 

 
 

o Wie staat in voor het onderhoud van de perkjes in de heuvellandseweg?  Is dit 

voor het stadsbestuur of AWV?   
 

 



- Het veld van Jos Six naast de Rookop wordt geregeld beschadigd tijdens de 

activiteiten in het OC.  Kan er opnieuw een afsluiting gezet worden (zoals vroeger)? 

 

- Komen er wegwijzers naar het OC Rookop?  (Op de vraag van 27/03/12 werd door 

het CBS enkel geantwoord i.v.m. de sportzone). 

 

 

8. Kinderopvang grote vakantie 
 

Naar het voorbeeld van de voorbije twee 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).  Er zijn dit jaar opnieuw 28 plaatsen beschikbaar. In de namiddag 

organiseert ’t Noageltje speelpleinwerking. 

Van 16 juli t.e.m. 17 augustus is er enkel speelpleinwerking op maandag-, woensdag- en 

vrijdagnamiddag (m.u.v. 15 augustus). 

 

 

9. Varia 
 

- Toestand Vlamertingseweg 

 

De Gezinsbond Reningelst heeft het stadsbestuur aangeschreven i.v.m. de 

erbarmelijk staat van de Vlamertingseweg en bijhorend fietspad. 

 

Het stadsbestuur (Technische Dienst) antwoordde dat op regelmatige tijdstippen de 

putten worden opgevuld en dat er momenteel geen budget beschikbaar is voor 

grotere infrastructurele werken. 

Er wordt actie ondernomen om het stagnerend water op het fietspad te voorkomen. 

 

 

- In de open bewonersvergadering van 15 januari werd aan het CBS een vraag gesteld 

i.v.m. het parkeren aan beide zijden in de Kriekstraat. 

Deze vraag werd, zoals toen beloofd door het CBS, voorgelegd aan de Stedelijke 

Adviesraad voor Mobiliteit en Verkeer.  Hierbij hun antwoord: 

 

“Er werd voorgesteld om, wanneer de opportuniteit zich aandient, de parking op het 

sportterrein uit te breiden.  In afwachting daarvan kan met een tijdelijke 

politieverordening voor het voetbalseizoen gezorgd worden voor reglementaire 

parkeerplaatsen zonder daarvoor het andere wegverkeer  te hinderen.” 

 

 

- De volgende open bewonersvergadering gaat door op dinsdag 25 september om 20u 

in de Rookop.  Noteer dit alvast in jullie agenda en van harte welkom. 

 


