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1. Voorstellingen
Het sociaal huis Poperinge stelt 2 nieuwe diensten voor:

Huis van het Kind (Nele Theuninck)
Deze nieuwe dienst richt zich vooral op gezinsondersteuning alsook op volgende doelen:


Opvoedingsproblemen
Gezinnen kunnen hier terecht voor advies en vragen over vorming. Men wil het zeer
laagdrempelig houden zodat deze gratis dienst voor iedereen toegankelijk wordt.



Project van kinderarmoede (van 0 tot 3 jaar)
Mensen uit de kansarmoede kunnen hier terecht voor hulp.
Dit project werkt samen met de Wervel Poperinge, die zich richt tot de gehele bevolking van
Poperinge die het op sociaal en financieel vlak moeilijk heeft. Iedereen die zich in zo’n
situatie bevindt, is welkom. Er wordt geen onderscheid gemaakt op basis van afkomst,
geslacht, ideologische, filosofische of religieuze overtuiging.



Ondersteunen van de mobiele speel-o-theek. Deze dienst (uitleendienst voor speelgoed)
staat wekelijks op de markt in Poperinge en om de 14 dagen in Roesbrugge en enkele wijken
in Poperinge. Deze dienst heeft nood aan extra vrijwilligers zodat meer plaatsen kunnen
bereikt worden. Reningelst wordt voorlopig niet meer aangedaan.

Begin volgend jaar komt een nieuwe folder uit.

Eerstelijnspsycholoog (Leen Ballieu)
Dit project werd opgestart voor de duur van 3 jaar en zit in zijn tweede jaar.




Doel : Mensen met psychologische problemen (echtscheiding, angst, stress, alcohol,
relatieproblemen enz.) kunnen hier terecht voor een eerste gratis consultatie. Ofwel wordt
de patiënt hier verder behandeld ofwel wordt die doorverwezen voor verdere professionele
hulp.
Hoe bereik je deze dienst ?
Via huisarts of via een rechtstreeks afspraak met de psychologe, te bereiken via het sociaal
huis Poperinge (057 33 33 00).



Infofolder werd verspreid onder de aanwezigen.

2. Problemen met Proximus
Naar aanleiding van de problemen met Proximus werd er een vergadering georganiseerd met het
stadsbestuur, verantwoordelijken van Proximus en een vertegenwoordiger van het BWP Reningelst.

Hierbij het verslag vergadering 18 december 2013
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Situatieschets:
De ontvangst van het netwerk van Proximus is sinds mei 2013 sterk verminderd, inwoners dienden
individueel klachten in bij Proximus. Gezien de klanten ofwel geen gehoor kregen, ofwel de vraag
terug kregen om voorbeelden te verzamelen, doet het BWP Reningelst een oproep om de klachten
te bundelen. Uiteindelijk beantwoordden 57 inwoners (klant bij Proximus) deze oproep. Het BWP
Reningelst dient een gezamenlijke klacht in (ondersteund door het stadbestuur van Poperinge).
Uiteindelijk reageert Proximus en in samenwerking met de Stad Poperinge wordt een
overlegvergadering georganiseerd.
Oorzaak van de huidige problemen:
Proximus had een zendmast op de Kosmos op de Rodeberg te Westouter met een groot zendbereik
voor de ganse omgeving. Deze site werd verkocht aan ANB (Agentschap voor Natuur en Bos) en deze
weigerde de overeenkomst met Proximus te hernieuwen en weigerde eveneens een nieuwe locatie
op de Rodeberg. Proximus vond een oplossing door 2 nieuwe masten te plaatsen op de kerk in Loker
en op de kerk in Westouter. Deze twee zendmasten liggen heel wat lager dan de vorige locatie
waardoor het zendbereik sterk vermindert. Dit heeft tot gevolg dat er bepaalde zones in Reningelst
geen zendbereik meer hebben.

Proximus heeft reeds metingen uitgevoerd en deze technische problemen in kaart gebracht.
Proximus erkent de problemen en zoekt mee naar een oplossing.
Wat stelt Proximus voor als oplossing?
Om de problemen in Reningelst op te lossen wenst Proximus een zendinstallatie te plaatsen op de
mast van Base op het nieuwe voetbalterrein.
Om dit te realiseren moeten er 2 fases doorlopen worden:


Eerst moet alles technisch uitgeklaard worden en de nodige afspraken en vergunningen
verkregen worden van o.a. Base en het BIPT (De Belgische regulator voor de postdiensten en
de telecommunicatie). Op basis van deze analyse wordt de kostprijs van deze operatie
bepaald.
Proximus voorziet dat deze procedure maximum 9 maanden kan duren, deze procedure is
reeds ingezet.



Daarna volgt het budgettaire luik.
De beslissing tot goedkeuring hangt af van veel factoren:
-

Kostprijs
Opbrengst van de gedane investering in deze landelijke omgeving
Andere noden in de provincie West-Vlaanderen
Enz…

Op basis van deze elementen zal Proximus oordelen of de zendinstallatie in Reningelst
geïnstalleerd wordt.
De aanwezigen van Proximus op deze vergaderingen konden hierop geen termijn plakken.
Besluit
Een oplossing moeten we niet voorzien vóór begin 2015.
Indien er mensen bij de overschakeling naar een andere provider problemen (boetes?) ondervinden
kunnen ze Proximus in gebreke stellen omdat ze de beloofde diensten niet kunnen leveren.

3. Antwoorden schepencollege
De antwoorden op de vragen uit de vergadering van 24 september 2014 waren nog niet binnen en
worden in het volgende verslag opgenomen.

4. Nieuwe vragen van bewoners
(*) is een vraag voor het stadsbestuur



Een inwoner vond volgend artikel terug: "Eveneens in Reningelst worden er op het
wijkspeelplein (?) Disbos twee tot vier speeltoestellen voorzien. De kostprijs is geraamd op
twaalfduizend euro."(?) Er stond geen datum bij het artikel, maar deze inwoner vroeg zich
af of daar iets van in huis was gekomen.
Deze speeltoestellen werden op de site van het nieuwe voetbalterrein geplaatst.



(*) Wat is de stand van zaken betreffende Voetweg 54?
Op 11/12/2012 heeft het BWP voor de laatste keer de stand van zaken opgevraagd aan het
stadsbestuur van Poperinge hieromtrent.
Dit was hun antwoord:
"Voorlopig werden nog geen stappen gezet. Het dossier heeft stilgelegen door het opstarten
van een nieuwe aanwervingsprocedure voor de mobiliteitsambtenaar.
De nieuw aangestelde mobiliteitsambtenaar wordt momenteel overspoeld met onvoorziene
werk dat ten koste gaat van het onderzoekswerk. Het is echter moeilijk te zeggen of er in
2013 stappen kunnen gezet worden. Van zodra wat ruimte is, wordt dit dossier opnieuw
opgestart."
Het BWP heeft ook Chris Develter van De Bron aangeschreven die onlangs op de ‘dag van de
trage weg’ hieromtrent een wandeling had georganiseerd. Hij had nog geen verdere
informatie, maar zal het BWP op de hoogte houden.
Deze zaak is reeds 4 jaar bezig en we merken nog steeds geen vooruitgang.



Enkele inwoners vroegen of er ook een actie opgezet wordt voor de problemen met
Mobistar?
Het BWP heeft hierop reeds het volgende geantwoord:
Er hebben inderdaad al enkele mensen doorgegeven dat de ontvangst van Mobistar ook niet
goed is. Het is echter vooral aan de klanten van Mobistar om zelf klacht in te dienen bij de
operator. Momenteel zijn daarom geen stappen vanuit het bewonersplatform naar
Mobistar aan de orde ,waarmee ik geenszins uw probleem wil minimaliseren.
Wat Proximus betreft was het zo dat er al verschillende inwoners zelf een klacht hadden
ingediend bij de operator en er weinig of geen gehoor kwam. Twee van hen kregen letterlijk
de vraag van Proximus om klachten te verzamelen in de streek. Daarom is het
bewonersplatform gestart met het bundelen van alle klachten om zo een gezamenlijke klacht
in te dienen.



Vroeger stond er een postbus op de hoek van de Zevekotestraat met de Lokerseweg. Kan
die eventueel teruggeplaatst worden? Wat zijn de vereisten voor zo’n brievenbus?
Voorlopig kan je uw brieven kwijt in de postbussen in de Baljuwstraat en de
Heuvellandseweg en in het nieuwe postpunt. Gezien het aantal te versturen brieven daalt
denkt het BWP dat er voldoende mogelijkheden zijn om uw brieven te posten.



Er werd gevraagd om rekening te houden met de mogelijke overlast van bladverliezende
bomen in de Zevekotestraat bij de komende dorpskernhernieuwing.
Reeds doorgestuurd antwoord van het BWP:
Het plan van dhr. Maenhout was 'slechts' een projectvoorstel. Een 'ideale' vernieuwing van
de dorpskern, rekening houdend met identiteit, geschiedenis, inplanting enz. Er werd weinig
rekening gehouden met de financiële en haalbare kant van het verhaal, maar dat was ook
niet echt de bedoeling denk ik.
Onlangs werd een aannemer aangesteld om een 'haalbaar' plan uit te werken. Dit zal dan in
een tweetal rondes of workshops nog besproken worden met o.a. het
bewonersplatform. Dan is dit het ideale moment om onderstaande te bespreken met alle
inwoners.



(*) Vluchtheuvel Disbos
Na een eindje binnenrijden in de wijk Disbos, vanuit de Kriekstraat, bevindt er zich in
het midden van de weg een vluchtheuvel.
Dit met de bedoeling de snelheid binnen de wijk te verminderen.
ECHTER: Er staat aan weerszijden van de vluchtheuvel GEEN gebodsbord D1 (verplicht
de richting van de witte pijl te volgen), wat met zich meebrengt dat velen rechtdoor
rijden, temeer er aan de rechtse kant veelal een bestelwagen met aanhangwagen
geparkeerd staat die de doorgang bemoeilijkt. Vele chauffeurs denken dat je dan links
van de vluchtheuvel mag rijden.
Deze situatie heeft onlangs reeds geleid tot een aanrijding.
Bij navraag aan de wijkagent blijkt dat
1. je enkel rechts van de vluchtheuvel mag parkeren als je voldoende ruimte laat
voor het verkeer en
2. MOET je de vluchtheuvel wel degelijk rechts nemen.
Is het mogelijk om 2 gebodsborden D1 te plaatsen?



(*) Vlamertingseweg
Kan er bij de vluchtheuvel (bij het binnenrijden van de Ouderdom komende vanuit
Reningelst) een extra lichtpunt geplaatst worden? Kan er ook een verkeersbord komen met
de aanduiding dat er een asverschuiving komt?



(*) Fietssituatie bij de de vluchtheuvels op de Ouderdom (kant Reningelst).
Huidige situatie:
Wanneer een fietser vanuit de Ouderdom richting Reningelst fietst, moet hij vóór de
vluchtheuvel terug links rijden, op het verplichte fietspad. Dit is frontaal op het tegenliggend
verkeer. Hoogstwaarschijnlijk met de bedoeling om het binnenkomend verkeer extra af te
remmen.
Deze ‘poort’ zorgt er echter voor dat (vracht)wagens een slalombeweging moeten maken.
Net op dat punt rijdt daar dan een fietser die geen uitwijkmogelijkheden heeft, wat hem zeer
kwetsbaar maakt.
Voorstel:
De oversteekplaats voor de fietsers plaatsen achter de vluchtheuvel, zodat de fietser niet
meer geconfronteerd wordt met tegenliggend verkeer op deze smalle doorgang.



(*) Openbare verlichting op de Ouderdom
De openbare verlichting werd grotendeels vernieuwd maar vanaf ‘Shopping Sonja’ zijn de
oude verlichtingspalen blijven staan. Waarom werd de rest ook niet vernieuwd?



(*) Berm Vlamertingseweg
Net voor het binnenrijden van het dorp is er een lange bocht naar rechts (ter hoogte van de
boomkwekerij). Aan de binnenkant van die bocht, net naast de betonnen verharding, zijn er
diepe putten en sleuven. Deze zijn zeer gevaarlijk als men er met de wielen van de
(vracht)wagen in terechtkomt.
Kunnen deze opgevuld/verhard worden?



(*) Fietspad in de Baljuwstraat ter hoogte van de bloemenwinkel Nymphaea (richting
dorp).
Het fietspad is hier om één of andere reden omhoog gekomen en op die plaats is er ook een
afvoerput die blijkbaar niet alles kan verwerken zodat er daar een modderpoel ontstaat. Kan
dit hersteld worden?



Toegevoegd punt (*) Rasterborden
Niettegenstaande de aankondigingsborden voor de vergadering reeds een maand voordien
binnengebracht werden bij de technische dienst, werden deze pas één dag voor de
vergadering aan de rasters bevestigd.
Kan dit in de toekomst vroeger?

5. Varia


Kort na Nieuwjaar wordt een tweede editie van de ‘Gazette van Rinnegelst’ verspreid.



Nieuwjaarsreceptie op zondag 19 januari om 10u30.
De burgemeester komt de meerjarenplanning van de stad Poperinge uitleggen en licht de
stand van zaken toe wat betreft de komende dorpskernhernieuwing.
Er wordt opnieuw een hapje en drankje voorzien.



Er wordt gewerkt aan een tweede editie van de welkomstbrochure. Dit voor alle nieuwe
inwoners, maar deze zal ook aan geïnteresseerden verdeeld worden op de vergaderingen.

6. Nieuwe data
Nieuwjaarreceptie op zondag 19/1 om 10h30 in de Rookop.
Voorbereidende vergadering op dinsdag 4/3 om 20h in de Rookop.
Algemene vergadering op dinsdag 25/3 om 20h in de Rookop.

