Bewonersplatform Reningelst
Verslag open bewonersvergadering
Dinsdag 26 september om 20h, OC Rookop
Aanwezig:
Geert Rouseré, Jan Kestelyn, Maria Lermytte, Glen Boeyaert, Luc Van Hollebeke, Eric Coopman, Frits
Vandenbussche, Gunther Goudeseuene, Maria Malbrancke, Antoine Vandendriessche, Christophe
Clauw, Luc Derycke, Pascal Vandelanotte, Willy Georges
Gastsprekers:
Jeroen Haghedooren, Leo Boerave, Bob Mestdagh
Verontschuldigd:
Jan de Sagher, Annelies Pil, Gunther Goudeseune.

1. Kasverslag
Momenteel is er € 881,81 in kas.
Op 12 april werd in het CBS € 200,- werkingssubsidie toegekend voor 2013.
binnenkort gestort.

Dit wordt

2. Gastsprekers:
Drie gastsprekers werden uitgenodigd.
o

FRGE-lening - Jeroen Haghedooren
De FRGE lening is een goedkope lening voor het uitvoeren van energiebesparende
werken in uw huis. De leningen worden verstrekt door de Federale regering via het
FRGE (Fonds ter reductie van de globale energiekost).
De volledige presentatie vindt u in bijlage “Presentatie FRGE-lening.pdf”.

o

Buurtinformatienetwerk - Leo Boerave en Bob Mestdagh
Leo Boerave is coördinator van het buurtinformatienetwerk (BIN) Yzerbode. Dit BIN
had tot nu toe alleen leden onder de zelfstandigen daar het door unizo Yzerbode
werd opgestart. Het stadsbestuur wenst het BIN ook toegankelijk te maken voor alle
burgers en daarom kwam Leo de werking en het nut van een bin uiteen te zetten,
samen met commisaris Mestdagh.
In de bijlage “BIN informatiefolder.pdf” vindt u een folder met uitleg over het BIN.
Meer informatie vindt u ook op www.mijnbin.be.
Leden worden gewaarschuwd en geïnformeerd via SMS, mailing en een periodiek
’krantje’. Voorbeelden hiervan vindt u in bijlages “BIN voorbeelden.pdf” en
“BIN_Flash_2013_02.pdf”.

o

Herwaarderingsplan beschermt dorpsgezicht is goedgekeurd. Dries Vanhove die de
studie heeft uitgevoerd zou dit komen toelichten, maar heeft zich verontschuldigd
wegens ziekte. Deze voorstelling wordt verschoven naar de volgende vergadering.

3. Antwoorden schepencollege
De antwoorden op de vragen uit de vergadering van 11 december:

4. Nieuwe vragen van bewoners
o Wie is verantwoordelijk voor het ruimen van de sneeuw op het trottoir tussen de beek en de
kapel?
Deze vraag werd begin dit jaar reeds gesteld door een inwoner van Reningelst aan het
stadsbestuur. Dit werd beantwoord door Alexander Tytgat, welzijnsconsulent van de stad.
“Ik kan u meegeven dat de sneeuwdienst van de stad zijn uiterste best heeft gedaan om
zoveel mogelijk mensen op een veilige manier over de wegen en voetpaden te loodsen.
Ter verduidelijking kan ik meegeven dat elke bewoner verplicht is om de sneeuw op het
voetpad voor zijn eigendom te ruimen. De sneeuwtelefoon is enkel bedoeld voor ouderen,
minder mobiele en zorgbehoevende mensen, die niet in staat zijn dit zelf te doen. In die zin
maakt de stad ook de voetpaden, die aanpalen aan een perceel dat eigendom is van de stad,
sneeuw- en ijsvrij.
Een aantal zaken worden niet gestrooid door de technische dienst nl.
--> In woonwijken waar weinig verkeer is en veel jonge gezinnen wonen: voornamelijk
bestemmingsverkeer en weinig doorgaand verkeer. (Uitzonderlijk werd dit nu wel gedaan,
gezien de hoeveelheid sneeuw en de lange vriesperiode die voorspeld werd).
--> Op wegen waar weinig doorgaand verkeer passeert (zoals woonwijken, landelijke wegen,
parkings): strooien heeft geen zin, het zout werkt niet optimaal.”

5. Nieuwe vragen voor het schepencollege
o OC Rookop:
 Bij veel wind is er heel veel tocht aan de grote poort en maakt deze veel lawaai. Kan hier
iets aan verbeterd worden?
 Er zijn pannen gebroken ter hoogte van de fietsstalling.
 Bestaat er een mogelijkheid om een doek of gordijn te voorzien in het midden van de zaal?
Zo kan ook de helft van de zaal gebruikt worden.
o Er is wat onduidelijkheid over het herstel van de Vlamertingseweg. In welke mate wordt
deze weg hersteld of heraangelegd en wat is de timing hiervoor?

o Bermen Hemelstraat
De inwoners vragen of de situatie van de bermen in de Hemelstraat kan verbeterd worden.
De akker komt tot tegen de weg en zorgt voor problemen bij regenval (plassen) en kruisend
verkeer.

o Kunnen er maatregelen genomen worden om de snelheid te beperken ter hoogte van de
parking van het nieuwe voetbalplein? Daar wordt maar al te vaak te snel gereden, en dit
terwijl de aanwezigheid van spelende kinderen en bezoekers heel groot is.

o Snelheidsregime Reningelst.
Op 27/09/2011 kreeg het BWP een voorstel ter evaluatie omtrent de snelheidsregimes in
Reningelst. Het BWP stelt vast dat nog niet alle nieuwe borden zijn geplaatst. Wat is de
timing voor de volledige integratie van dit nieuwe regime?
o Kan de straat naar de oude Patronagezaal een grondige opknapbeurt krijgen?

6. Varia
1. Evaluatie nieuwjaarsreceptie
De receptie was geslaagd en mocht rekenen op veel positieve reacties.
163 Inwoners kregen de beste wensen van de burgemeester en het BWP, en kregen een
uitgebreide uitleg over de projectdefinitie van de nakende dorpskernhernieuwing.
Het BWP stelt vast dat sommige verenigingen en inwoners weinig of geen interesse toonden in
deze ingrijpende verandering in ons dorp.
De uitgaven van de nieuwjaarsreceptie bedroegen € 226,43, de ontvangsten € 50,40.
Dit betekent dat de receptie ons € 176,03 heeft gekost.

2. Projectdefinitie dorpskernhernieuwing
De projectdefinitie staat online op de website van de stad Poperinge:
http://www.poperinge.be/NL/pagina/2485/reningelst/
Vragen of opmerkingen hierover kunnen gestuurd worden naar het bewonersplatform.
3. Evaluatie Centrumpunten
Het stadsbestuur wil tegen eind 2013 in elk van de deelgemeenten een centrumpunt maken en
nodigde alle BWP’s uit om de voorstellen te evalueren.
Het centrumpunt komt voorlopig in de omgeving van OC Rookop maar wordt na de
dorpskernhernieuwing verplaatst naar het Reningelstplein.
In de oorspronkelijk voorstel was voorzien dat de cirkel met de paal zou verbonden worden via
spaken zodat de cirkel een wiel met spaken zou voorstellen. In het huidige voorstel zien we 2
cirkels zonder spaken en de tweede cirkel heeft het uitzicht van een verwrongen cirkel. Vanwaar
die wijziging en wat is de betekenis van die verwrongen cirkel?
Deze vragen werden doorgestuurd naar de stad Poperinge.
4. Werken Telenet
De inwoners werden weerom veel te laat en onvoldoende ingelicht over deze werken. Het BWP
verzamelde de nodige info en verspreidde deze brief aan de bewoners. De planning werd
overhoop gehaald door het slechte weer.
De werken verliepen wel zeer ordentelijk, snel en proper.
5. Werken Vlamertingseweg
De gemeenteraad besliste dat er geen nieuwe asfaltlaag komt in de Vlamertingseweg omwille
van de kostprijs. Enkel de slechtste plaatsen zouden hersteld worden. Andere berichten spreken
dit tegen. Graag duidelijkheid hieromtrent (zie vraag voor CBS).
Nogmaals de vraag om de borstelmachine in te zetten op het fietspad langs deze weg.
6. Werken Ouderdom
Na info bij de mobiliteitsambtenaar hebben we, weerom te laat, volgende info gekregen:
“De firma Delannoy start vandaag met het ondergronds brengen van het laagspannings- en
openbaar verlichtingsnet te Reningelst. Dit over een lengte van ongeveer 500m in de
Vlamertingseweg. De grootste werken zouden na vijf werkdagen reeds moeten zijn afgerond.
Het betreft echter kleine hinder en doorgaand verkeer zal steeds mogelijk zijn.”

7. Aanpassing infobrochure en herdruk
De infobrochure wordt geupdate en er zal een nieuwe editie uitgebracht worden ter
verwelkoming van nieuwe inwoners. De kostprijs voor de herdruk wordt gedragen door de stad
Poperinge.
8. Gazette van Reningelst
Gunter Goudeseune stelt voor om 4 maal per jaar een klein krantje uit te geven waarin bepaalde
info over Reningelst wordt verspreid. Dit krantje zou dan door de leden van het BWP verspreid
worden samen met het verslag van de algemene vergadering van het BWP.
In de eerste editie bvb. wordt er iets vertelt over de kermis, wordt een inwoner in de kijker
gezet en krijgen we info over het maken van een uilenkast.

7. Nieuwe data
Voorbereidende vergadering: dinsdag 28/05 om 20u in de Rookop.
Open bewonersvergadering: dinsdag 11/06 om 20u in de Rookop.
Allen daarheen!

