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1. Kerngroep 

 

• Marc Colpaert stap uit de kerngroep en neemt ook ontslag als penningmeester 

omwille van zijn nieuwe werksituatie. 

 

• Frits Vandenbussche neemt de taak van penningmeester op zich en wat de 

volmachthouders betreft wordt Marc Colpaert vervangen door Geert Rouseré en 

Maria Lermytte door Glen Boeyaert. 

 

2. Tot op heden geen antwoorden ontvangen van het CBS op de vragen 

gesteld na de vorige vergadering. 

 

 

3. Welke mails verstuurt het bewonersplatform naar alle inwoners? 

 

Binnen de kerngroep was wat discussie ontstaan over welke mails we naar alle inwoners 

versturen en welke niet. 

 

Na overleg werd besloten volgende mails te versturen: 

 

• Mails met info van de stad en andere overheden. 

• Aankondigen van activiteiten georganiseerd door alle verenigingen  van 

Reningelst (Nieuw!). 

• Andere boodschappen die de inwoners van Reningelst aanbelangen. 

 

Wat wordt niet verstuurd? 

 

• Commerciële boodschappen. 



 

4. Week van de Geestelijke Gezondheidszorg 

 

In het kader van de ‘Fit in je hoofd’-campagne werd een brochure met 10 tips 

rondgestuurd. 

 

5. Nieuwe vragen van bewoners voor het CBS 

 

• Probleem met de bloembak op het kruispunt van de Vlamertingseweg en de 

Clyttesteenweg. Deze bloembak werd  reeds verplaatst omwille van de  slechte 

zichtbaarheid bij het oprijden van de Vlamertingseweg. Op zijn nieuwe plaats zorgt 

hij opnieuw voor dezelfde problemen. Kan er een nieuwe plaats gezocht worden 

zodat de bloembak kan schitteren in alle schoonheid zonder het verkeer te 

hinderen? 

 

• Eletriciteitspalen op kruispunt Vlamertingseweg en Ouderdomseweg en die op de 

parking op de Ouderdom, kunnen die verplaatst worden gezien er nu nieuwe palen 

geplaatst worden?  Er werd ook via de website van Eandis melding gemaakt van 

deze hinderende paal op het kruispunt, maar toch op heden nog geen reactie. 

 

Volgens Danny Lefebvre worden de electriciteitskabels in december onder de grond 

gestopt en verdwijnen deze palen. Graag bevestiging hiervan. 

 

• Vlamertingseweg 

 

Bepaalde wegmarkeringen werden onlangs opnieuw geschilderd (fietsoversteek op 

Ouderdom, komende van Vlamertinge, nog niet.  Vergeten?), maar de algemene 

toestand van het wegdek en van het fietspad blijft erbarmelijk. 

Het bewonersplatform blijft aandringen om deze drukke weg eens grondig aan te 

pakken.  

 

• Bestaat er een strooiplan tijdens de winter voor Reningelst? Welke wegen worden 

gestrooid  en welke niet?  

 

• Nieuw voetbalterrein 

 

- Voetbalnetten langs Belfroidstraat nog steeds niet verhoogd, ondanks 

herhaaldelijke vraag van bewonersplatform en betrokken inwoners zelf. 

- De beveiliging van de vijver laat te wensen over.  Gelieve dringend werk van 

maken zodat er geen ongelukken gebeuren. 

- Verlichtingspalen met draden maken een immens lawaai bij (hevige) wind.  

Kunnen deze vastgemaakt worden? 

 

• Perkjes Heuvellandeseweg: nog steeds geen actie. 

 



• Inwoners van de Koster Cuvelierwijk vragen of het mogelijk  is om één van de 

grasperken op de wijk te gebruiken als moestuin. Kan dit?  Ook zouden hiervoor 2 

bomen moeten gerooid worden. 

 

• De welkomstbrochure, opgemaakt door het bewonersplatform, kende een zeer groot 

succes en omwille van de vele nieuwe inwoners, zitten we door onze voorraad heen 

(er zijn nog een vijftal exemplaren beschikbaar). Kan het stadbestuur zorgen voor een 

herdruk (van de ge-update versie)? 

 

6. Varia 

 

• Briefpapier en enveloppen met het nieuw logo van Reningelst zijn nog steeds te 

verkrijgen bij Jan Kestelyn. 

 

• Evaluatie van het bewonersplatform 

 

Sinds de oprichting van het bewonersplatform werd er reeds heel wat gerealiseerd, 

en langs onze zijde zijn we tevreden,  maar toch kunnen we ons niet van de indruk 

ontdoen dat het enthousiasme en de belangstelling vanuit de bevolking daalt .   

 

We stellen vast dat er in ons dorp heel veel initiatieven genomen worden, maar 

iedereen werkt apart en de samenwerking tussen alle inwoners ontbreekt.  

Pas als we allemaal aan hetzelfde zeel trekken, kunnen we er als dorp sterker 

uitkomen.  Het bewonersplatform, dat zijn jullie, elke inwoner van Reningelst, en is 

hiervoor het ideale middel. 

 

Wees gerust, we doen voort, maar een beetje meer medewerking en waardering 

vanuit het dorp is altijd welkom. 

 

• Momenteel bestaat de zogenaamde kerngroep van het bewonersplatform uit 11 

vaste leden.  De kerngroep komt steeds een 3-tal weken voor de open 

bewonersvergadering samen om de agenda op te maken, om de werking in goeie 

banen te leiden en activiteiten m.b.t. het bewonersplatform te organiseren.  

Geïnteresseerden om onze groep te versterken zijn steeds welkom. 

 

• De volgende open bewonersvergadering gaat door op dinsdag 11 december om 20u 

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

Voorbereidende vergadering van de kerngroep op dinsdag 20 november om 20u. 

 

• Op 13 januari 2013 plannen we een nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners in de 

Rookop. Info en programma volgen later. 

 

 


