Bewonersplatform Reningelst
Verslag open bewonersvergadering
Dinsdag 11 december om 20h, OC Rookop

Aanwezig:
Christophe Clauw, Geert Rouseré, Jan Kestelyn, Maria Lermytte, Glen Boeyaert, Luc Van
Hollebeke, Hilda Hardeman, Eric Coopman, Frits Vandenbussche, Antoine Vandendriessche,
Gerard Marent, Danny Lefebvre, Christophe Vanexem, Bernard Camerlynck, Kathleen
Verschaeve, Jan de Sagher.
Verontschuldigd:
Maria Malbrancke, Gunther Goudeseune.

Verslag
1. Algemeen
-

-

-

Gunther Goudeseune treedt toe tot de kerngroep, maar kon zich vanavond niet
vrijmaken. Annelies Pil stapt uit de kerngroep wegens tijdsgebrek.
De volmachten op de rekening van het bewonersplatform werden overgedragen aan
Geert Rouseré, Frits Vandenbussche en Glen Boeyaert.
Momenteel is er € 1010,24 in kas.
Onlangs werd het account van het bewonersplatform opnieuw door Hotmail
geblokkeerd. Deze keer was het zeer moeilijk om dit opnieuw te deblokkeren.
Hoogstwaarschijnlijk ligt de oorzaak bij het feit dat alle kernleden toegang hebben en
terzelfdertijd op het account kunnen, wat Hotmail als een ‘inbraak’ op het account
zag. Daarom werd voorgesteld om de toegang enkel nog te verlenen aan de
coördinator.
De nieuwjaarsreceptie gaat door op 13 januari en wordt voorbereid door de
kerngroep.

2. Stand van zaken dorpskernhernieuwing
Op 16/12/11 en 30/03/12 werden 2 workshops gehouden over de dorpskernhernieuwing.
Sindsdien was het opvallend stil hieromtrent. Op de gemeenteraad van 29/10/12 werd
volgende goedgekeurd:
De gemeenteraad keurde de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en het Vlaamse
Gewest met betrekking tot de herinrichting van de doortocht Reningelst goed. (…)

Dit was o.a. te lezen in de stadskrant en in de Krant van West-Vlaanderen.
Tijdens de open bewonersvergadering heeft gemeenteraadslid Danny Lefebvre dit komen
toelichten.
De overeenkomst die werd goedgekeurd betreft de samenwerking tussen de stad en het
Agentschap Wegen en Verkeer om samen een ontwerper aan te stellen.
Sinds 1 juni bestaat er een projectdefinitie/masterplan, opgesteld door Architectenbureau
Maenhout. Deze projectdefinitie is een leidraad voor de ontwerper die nu dus zal
aangesteld worden.
De gemeenteraadsverkiezingen en het aanstellen van een nieuw schepencollege en
gemeenteraad heeft er mee voor gezorgd dat het zo stil bleef omtrent de
dorpskernhernieuwing.
Belangrijke wijzigingen zijn de aanstelling van Ben Desmytter als schepen van Inspraak en
Christophe Dejaegher neemt voortaan de dorpskernhernieuwing voor zijn rekening.

Het bewonersplatform zal deze projectdefinitie verkrijgen en zal deze voorstellen op de
nieuwjaarsreceptie.
Niettegenstaande er al een projectdefinitie opgesteld is, is het bewonersplatform van
mening dat nog heel veel zaken niet concreet zijn en we als inwoners nog de nodige
accenten kunnen leggen. We rekenen hierbij op de stem van alle inwoners van Reningelst.
Tot slot wil het bewonersplatform het stadsbestuur nogmaals oproepen om alle info
omtrent de dorpskernhernieuwing te kanaliseren via het bewonersplatform. Niet alleen om
de inwoners te informeren wàt er zal veranderen maar ook om voldoende informatie te
verstrekken tijdens de werken.

3. Berichtgeving werken Zevekotestraat.
Het bewonersplatform werd slechts ingelicht en op de hoogte gehouden nadat een inwoner
van Reningelst zelf het stadsbestuur hierover om uitleg vroeg.
Het initiatief kwam wederom niet vanuit het stadsbestuur zelf.
Vaak werd reeds verwezen naar de verantwoordelijkheid van de aannemer hieromtrent.
Maar deze zijn zeer hardleers. Kan het stadsbestuur, die de aannemer aanstelt, dit niet
contractueel vastleggen, eventueel met een boeteclausule?
Indien het bewonersplatform op de hoogte gebracht wordt kunnen wij deze info per mail
verspreiden, maar heel veel inwoners worden op die manier ook niet bereikt. Daarom blijft
schriftelijke informatie noodzakelijk.

4. Sneeuwtelefoon
Onderstaande info komt letterlijk van de website van de stad Poperinge.
http://www.poperinge.be/NL/pagina/2157/sneeuwtelefoon-/
Wie als zorgbehoevende niet kan rekenen op de hulp van familie of buren om de stoep
sneeuwvrij te maken, kan vanaf nu de sneeuwtelefoon bellen. De technische dienst stuurt
vervolgens een sneeuwveger om de stoep sneeuwvrij te maken.
Voor wie?
• ouderen, minder mobiele en zorgbehoevende mensen
• enkel voor gezinssituaties waarbij alle gezinsleden zorgbehoevend zijn of niet meer in
staat zijn om dergelijke fysieke arbeid te verrichten
Hoe werkt het?
• Wie van de dienstverlening gebruik wil maken, moet zich op voorhand registreren bij
Alexander Tydtgat. Dienst Welzijn: 057 34 66 73 of vanaf 16 januari bereikbaar in het
Sociaal Huis 057 33 33 00.
• Alexander kan een attest opvragen dat de zorgbehoevendheid aantoont:
-Algemeen attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid – directiegeneraal
voor personen met een handicap (vermelding van ten minste 9 punten qua
vermindering van de zelfredzaamheid)
-Attest van de mutualiteit met vermelding ten minste 66 % invaliditeit
-Houder zijn van een parkeerkaart, afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Sociale
Zekerheid – directiegeneraal voor personen met een handicap.
-Doktersattest
- ....
• Is de registratie goedgekeurd, dan kan je bij sneeuwval de sneeuwtelefoon bellen (elke
werkdag van 8.30 tot 12 u. en van 14 tot 16 u.) op het nummer van de technische
dienst 057 34 62 98.
• De medewerkers noteren per straat de naam en het adres van de oproeper en het
aantal meter stoep dat sneeuw- en ijsvrij moet gemaakt worden.
• De technische dienst stuurt vervolgens een sneeuwveger op pad.
Wat kost het?
• De bewoner betaalt 2 euro aan de sneeuwveger. Materiaal en strooizout zitten in de
prijs inbegrepen.

5. Strooiplan
Onderstaande info komt letterlijk van de website van de stad Poperinge.
http://www.poperinge.be/NL/pagina/2143/algemeen-strooiplan/
Opgelet: Dit betreft enkel de wegen die onder de verantwoordelijkheid vallen van de stad
Poperinge. De Lokerseweg, Clyttesteenweg, Heuvellandseweg en Zevekotestraat –
Baljuwstraat zijn de verantwoordelijkheid van AWV.
Het gedeelte van de Pastoorstraat ter hoogte van de school werd op vraag van het
bewonersplatform toegevoegd aan scenario 2.

De medewerkers van de Technische Dienst volgen het weerbericht op de voet. Voorspelt
men winterse neerslag dan gaan zij over tot het strooien volgens het Algemeen Strooiplan
met scenario 1 en 2 volgens de weersomstandigheden:
•

Weertype geel: ochtendkoude met kans op rijm- en ijzelplekken
De verantwoordelijken van de Technische Dienst beslissen of het aangewezen is om te
strooien. Indien de weersomstandigheden dermate slecht zijn, dan start scenario 1.
• Weertype oranje: uitgebreide gladheid
Er wordt overgegaan tot het strooien volgens scenario 1.
• Weertype rood: veralgemeende gladheid of nieuwe sneeuwval
Er wordt gestrooid volgens scenario 2.
Scenario 1:

Scenario 2:

6. Antwoorden op eerder gestelde vragen
De antwoorden van het CBS op de vragen gesteld in de open bewonersvergaderingen van 19
juni en 25 september vindt u in bijlage.
De antwoorden hebben wat op zich laten wachten door het zomerverlof en de organisatie/
voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen.

7. Nieuwe vragen van bewoners aan het CBS
-

Werkt de sluis op de Grote Kemmelbeek nabij de hoeve Covemaeker en wie is
verantwoordelijk voor de bediening ervan?
Is er al vooruitgang i.v.m. de voetweg 54 (Zie ook uw antwoord uit zitting van
24/02/12)?

8. Overleg met stadsbestuur
Op 5 december hebben Jan Kestelyn en Glen Boeyaert samen met Filip Dejaegher
(maatschappelijk werker) en Alexander Tydtgat (welzijnsconsulent) stilgestaan bij de werking
van ons bewonersplatform. Belangrijkste puntjes:
-

Het bewonersplatform ziet zijn taak vooral als het informeren van de inwoners van
Reningelst en wil in omgekeerde richting de spreekbuis zijn naar het stadsbestuur.
Wij vragen het stadsbestuur om een natuurlijke reflex om het bewonersplatform in
te lichten om zo de inwoners voldoende en snel te kunnen informeren. De komende
dorpskernhernieuwing wordt een belangrijke oefening.

-

Ons mailingsysteem is onvoldoende om alle inwoners te bereiken en nieuwe kanalen
moeten bekeken worden.

-

Filip en Alexander stelden voor om ook eens de vergaderingen uit te werken rond
bepaalde thema’s, bvb. veiligheid.

Op zondag 13 januari om 10u30 is iedereen van harte uitgenodigd op onze
nieuwjaarsreceptie in de Rookop.
We zullen het nieuwe stadsbestuur onze nieuwjaarsbrief voorlezen alsook de
projectdefinitie van de dorpskernhernieuwing voorstellen. Tot slot zal het nieuwe
stadsbestuur het woord voeren.
De volgende open bewonersvergadering gaat door op dinsdag 26 maart om 20u in de
Rookop. Noteer dit alvast in jullie agenda en van harte welkom.
Voorbereidende vergadering van de kerngroep op dinsdag 5 maart om 20u.

