Bewonersplatform Reningelst
Verslag open bewonersvergadering
Donderdag 18 december 2014, OC Rookop
Aanwezig:
Jan Kestelyn, Glen Boeyaert, Antoine Vandendriessche, Geert Rouseré, Willy George, Noël
Vandelanotte, Winny Vandelanotte, Frits Vandebussche, Maria Lermytte, Marie-Louise
Boucneau, Germain Follet.
Gastspreker:
Wim Chielens.
Verontschuldigd:
Danny Lefebvre, Gunther Goudeseune, Eric Coopman, Andy Vanstechelman, Christophe
Clauw.

1. Activiteiten in enkele charmante dorpen, waaronder Reningelst.
Wim Chielens geeft wat uitleg over dit evenement.
Wim werd gecontacteerd door Ivan Vandekerckhove (diensthoofd toerisme Poperinge) met de vraag
om op zondag 12 april 2015 mee te werken aan een evenement in de regio rond de Charmante
dorpen. Bedoeling is dat toeristen en inwoners een tweetal (fiets)tochten kunnen volgen. Enerzijds
in de regio rond Kemmel en anderzijds in de regio Reningelst-Abele-Westouter.
Tussen 10h en 15h zullen mensen kunnen deelnemen aan activiteiten in Reningelst die door de
bewoners zelf worden georganiseerd.
O.a. volgende activiteiten worden ingepland:


In de kinderbrouwerij wordt een tentoonstelling georganiseerd rond het thema “Kinderen en
Oorlog” met deelname van 6 illustratoren.



Organisatie van een lokale markt waarop locale producenten hun waren aanbieden.



Greeters (mensen uit het eigen dorp) leiden groepen van max. 10 personen rond in het dorp
waarin ze een eigen kijk op het dorp vertellen (halfuurtje).

Verdere info wordt verwacht van Ivan Vandekerkhove of Torben Wolfs (provinciaal verantwoordelijke voor de charmante dorpen).
Zodra het bewonersplatform meer info verneemt zullen we dit verspreiden.
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2. Antwoorden schepencollege
De vragen in het verslag van de bijeenkomst van het bewonersplatform Reningelst van
30 september 2014 werden besproken in zitting van het schepencollege van 15
december 2014.

Het schepencollege bezorgt u graag volgende antwoorden:

Vraag
Organisatie “Keizer der
Juniores” op zaterdag 20
september 2014.
Parkeersituatie op het
Reningelstplein
Er werd voor de wedstrijd
een parkeerverbod op het
Reningelstplein en in de Zevecotestraat aangekondigd.
Bepaalde inwoners en bezoekers/toeristen
moesten
naar aanleiding van deze
wedstrijd uitwijken naar de
Nedergraafstraat. Tijdens de
wedstrijd bleek dat op het
Reningelstplein wel wagens
en campers van wielerfans
stonden terwijl vooraf werd
aangekondigd dat er een
parkeerverbod was .

Dossier-beheerder
Mobiliteit

Antwoord
Er werd geen parkeerverbod op
het plein van Reningelstplein
ingevoerd tijdens de wielerwedstrijd Keizer der Juniores,
enkel op de rijbaan. Vermoedelijk
werd
de
aanwezige
signalisatie fout geïnterpreteerd.
De parkeerplaatsen bij het oude
voetbalterrein kunnen inderdaad
gebruikt worden door bewoners
en bezoekers bij evenementen,
maar
niet
prioritair.
Deze
plaatsen zijn voor alle weggebruikers toegankelijk.

Vragen:
- Kan
het verkeersplan
grondiger
geëvalueerd
worden voor goedkeuring
van een wielerwedstrijd
om zulke situaties te
vermijden?
- Mogen bewoners en bezoekers prioritair gebruik
maken van de parkeerplaatsen op de oude site
van
het
voetbalplein
(Boudewijnplein) als er
een wielerwedstrijd passeert
door
of
georganiseerd wordt in Reningelst?
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Maandag van de kermis
Verkeer
was
verboden
tussen Reningelstplein en de
Zevecote
omwille
van
activiteiten ter hoogte van
het dorpsplein terwijl er
nauwelijks volk aanwezig
was.
Vraag: Kan het verkeersplan
grondiger geëvalueerd worden voor kermisactiviteiten
om zulke situaties te vermijden?

Mobiliteit

Het
stadsbestuur
vaardigt
tijdelijke politieverordeningen uit
op
basis
van
ontvangen
gegevens van de aanvrager. Het
is echter zeer moeilijk te
voorspellen of het verwachtte
bezoekersaantal zal overeenstemmen met het werkelijke
bezoekersaantal.

Wijk ‘de Ouderdom’
Sinds de heraanleg van het
wegdek op de wijk de
Ouderdom
zijn
er
een
tweetal riooldeksel die ‘los’
liggen en een storend geluid
afgeven als een wagen
erover rijdt. Kan hier iets
aan gedaan worden?

Uitvoerende
technische dienst

De technische dienst gaf dit
reeds door aan aannemer Adiel
Maes. Hij zal instaan voor het
herstellen.

Verkeersplan Reningelst
We stellen vast dat tot op
heden nog steeds verkeersborden
ontbreken
die
werden voorgesteld in het
nieuwe verkeersplan voor
Reningelst
(dd.
27/09/
2012). Wanneer volgt de
rest?

Mobiliteit

In november 2014 werden op
alle gemeentewegen te Reningelst verkeersborden houdende
een snelheidsbeperking van 70
km/u aangebracht op 200 meter
voor het binnenrijden van de
bebouwde kom.

Kan er een gevaarbord
komen voor watergladheid in de baljuwstraat
ter hoogte van de Hazebeek (Baljuwstraat)?
Dit werd reeds voorgesteld
aan het CBS in de vergadering van 27/03/12.

Mobiliteit

Deze
vraag
zal
worden
voorgelegd
aan
AWV,
de
wegbeheerder van de Baljuwstraat.

Kan het agglomeratiebord
aan de ouderdom terug
recht gezet worden?
Dit is reeds geruime tijd
doorgegeven
via
het
meldingsformulier
op
de
website
van
de
stad
Poperinge, maar nog steeds
geen resultaat…

Mobiliteit/Uitvoerende
technische dienst

Dit werd inmiddels uitgevoerd
door de stedelijke technische
dienst.
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Veegmachine
Misschien
zijn
er
nog
mensen in het dorp die zich
dit afvragen, maar zou het
niet charmant zijn, mocht de
veegmachine
van
stad
Poperinge regelmatiger langs
komen?

Uitvoerende
technische dienst

Vraag: Is er een planning
voor de veegmachine van
Poperinge voor de deelgemeenten? Kan deze aan de
bewoners van de deelgemeenten
worden
bekend
gemaakt?
n.v.d.r.: De veegmachine is
op 21/10 en 18/12 langsgekomen in Reningelst.

Gezien het pesticidenreductiebeleid (vanaf 1/1/2015 verbod
van gebruik van pesticiden)
wordt de veegmachine ingezet
voor het vegen van de te
onderhouden plaatsen door de
eigen stadsdiensten. De veegmachine wordt voortaan enkel
ingezet voor andere locaties bij
evenementen (bv. Kermissen,
enz.). Op het budget van 2015
werd evenwel voldoende krediet
voorzien voor de aankoop van
een grotere veegmachine die het
mogelijk
zal
maken
om
frequenter fietspaden, pleinen, …
te onderhouden.

3. Nieuwe vragen van bewoners
(*) is een vraag voor het stadsbestuur
 Organisatie “Keizer der Juniores” op zaterdag 20 september 2014.
Parkeersituatie op het Reningelstplein (zie ook vraag en antwoord hierboven).
Blijkbaar werd er door de Wielerclub Bergdal Reningelst een schrijven rondgestuurd aan de
inwoners waarbij werd meegedeeld dat op het Reningelstplein niet mocht geparkeerd
worden.
Best in de toekomst extra nazien of de informatie in de brief en de signalisatie ter plaatse
overeenkomt, zodat verwarring kan vermeden worden.
 Verkeersplan Reningelst (zie ook vraag en antwoord hierboven) (*)
Het CBS antwoordde dat alle borden werden geplaatst maar de plaatsing is blijkbaar nog niet
gebeurd op de wijk Busseboom.
 Losliggende riooldeksels op de wijk Ouderdom (zie ook vraag en antwoord hierboven) (*)
Deze vraag werd gesteld op 30 september 2014. Het stadsbestuur antwoordt dat de
opdracht werd doorgegeven aan de aannemer maar begin januari is er nog steeds geen actie
ondernomen . Kan hier wat druk op de aannemer gezet worden?
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 Kwakkelstraat(*)
1. Het stuk Kwakkelstraat dat tussen de Clyttesteenweg en de Kemmelseweg ligt, is niet
echt gekend.
Kan er misschien een betere bewegwijzering komen zodat wandelaars die stukken
aardeweg weer ontdekken en deze verbindingsweg geen stille dood sterft.
Deze wegen open en toegankelijk houden is makkelijker dan deze achteraf, als ze
verdwenen zijn, weer open te stellen.
2. In het traject tussen de Dikkebusseweg en de Scherpenbergbeek (grens met Vlamertinge)
zitten heel wat putten in het wegdek. Kunnen deze opgevuld worden?

 Situatie Ouderdom(*)
Aan de eerste middengeleider op de Vlamertingseweg ter hoogte van de woning Walter
Deconinck-Gokelaere op de Ouderdom, zijn er zaterdagnacht 7/12 twee wagens op de
hoekstijl en één in de tuin door de omheining 'gevlogen'.
Overdreven snelheid samen met de eerste gladheid stellen de bestuurders voor een
verassing als ze uit de lichte bocht komen.
Aanpassingen gevraagd:
* Geel verlichte kegel (2x) op de middengeleiders. Kan met zonnecel, daar er geen
elektriciteitskabel ligt.
* Aanduiding van de aanwezigheid van de middengeleider vóór de lichte bocht.
* Oplossing zoeken voor de fietsers, dit blijft levensgevaarlijk.
Situatie werd reeds aangekaart bij het stadsbestuur/Stedelijke Adviesraad voor Mobiliteit en
Verkeer maar werd negatief ontvangen. Extra verlichting was niet nodig, aanpassing situatie
fietsers ook niet.
Het bewonersplatform blijft echter aandringen op een veiliger verkeerssituatie.
Ook zou er dit najaar tussen de 2 middengeleiders een markering komen om de weg visueel
te versmallen, wat zijn de verdere plannen hieromtrent?
 Fietspaden(*)
Wanneer worden de fietspaden (vooral traject Reningelst-Ouderdom) nog eens schoon
gemaakt van onze fietsgemeente?
 Aanleg voetpaden Disbos(*)
Wordt de ruimte naast de nieuwe voetpaden in het Disbos opgevuld met aarde?
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 Parking Rookop(*)
De parkeerplaatsen aan de Rookop worden aangeduid met ‘kruisjes of T-markeringen’ wat
voor sommigen mensen problemen geeft om de juiste parkeerrichting te vinden. Kunnen de
parkeervakken aangeduid worden door volle lijnen i.p.v. ‘kruisjes’?

4. Varia
 Proximus.
Volgens Marc Claeys zal de mast begin februari operationeel zijn. Dit was initieel voor begin
oktober, maar er is vertraging opgelopen door een late levering van de apparatuur.
N.v.d.r.: Intussen is de mast operationeel.
 Op 16/10 was er coördinatorenoverleg.
Op deze vergadering zijn het stadsbestuur en alle coördinatoren van de bewonersplatforms
van Poperinge aanwezig.
Ieder licht zijn eigen werking toe, wat toelaat om de eigen werking te evalueren en van elkaar
bij te leren.
Ook wordt de samenwerking/informatiestroom met het stadsbestuur besproken. Het
stadsbestuur heeft zich geëngageerd om in de toekomst proactiever informatie te bezorgen
aan de bewonersplatforms.


De dienst toerisme laat weten dat het Zevekotepad werd vernieuwd met nieuwe bordjes op
de plaatsen waar dit nodig was. Het Lindegoedpad wordt aangepast ten laatste tegen eind
januari 2015.

 Op 11/01 om 10u30 was er opnieuw onze nieuwjaarsreceptie.
Hierop werd ook ons nieuw centrumpunt ingehuldigd door het stadsbestuur.
 Pasar Poperinge
Ieder jaar komt deze vereniging bijeen voor een kampeervakantie naast de zwemkom in
Poperinge.
Omdat de parking naast de zwemkom verdwenen is, zullen deze mensen tussen 29 en 31 mei
2015 kamperen op de wei naast de Rookop. Er worden maximum 40 caravans en
mobilehomes verwacht.
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5. Nieuwe data
Vergaderingen in 2015
Kernvergadering op dinsdag 3 maart
Open vergadering op dinsdag 24 maart
Kernvergadering op dinsdag 2 juni
Open vergadering op dinsdag 23 juni
Kernvergadering op dinsdag 8 september
Open vergadering op dinsdag 29 september
Kernvergadering op dinsdag 24 november
Open vergadering op dinsdag 15 december
Nieuwjaarsreceptie 2016
Zondag 17 januari 2016 om 10h30
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