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1. Herinrichting kerkhof Reningelst (reductieplan bestrijdingsmiddelen)


Waarom heraanleg ?
Vanaf 1/1/2015 is er nulgebruik voor pesticiden op de openbare domeinen.
Daar er hoofdzakelijk in het verleden dolomiet als ondergrond is gebruikt en de
graven kriskras door elkaar liggen, wordt het beheer moeilijker.
Onkruid kan nog verwijderd worden via alternatieve onkruidbehandelingen
(verhitten/branden) en veelal manueel wieden.
Om de onkruidbestijding aan te pakken waren 2 opties :
Ofwel extra ploeg (4pp) uit de sociale sector
> zeer hoge kostprijs/jaar
> budget is momenteel wel voorzien
Ofwel HERAANLEG
> budget is voorzien voor 2015 en 2016



De stad Popering koos voor HERAANLEG van de kerkhoven
Het dolomiet wordt vervangen door gras, er komen bloemrijke bodembedekkers op
slecht bereikbare plaatsen en veel bloemperken
Dit heeft als voordelen :
Gemakkelijk in onderhoud
Hedendaags uitzicht
Opgaan in de omgeving
Zachte ‘park’sfeer
Het uitgangspunt luidt: “BEGRAVEN EN HERDENKEN IN EEN MOOIE TUIN”
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Hoe gebeurt de heraanleg?
Door bezoding :
- Onmiddellijk resultaat, graven zijn maar heel kort niet toegankelijk
- Veel minder onkruidvorming in het gras
- Maaien kan vanaf de eerste keer met een zitmaaier
- Gemakkelijker afplaggen van graszode bij bijzetting
Aanleg bloemperken en bodembedekkers wordt door eigen technische dienst
uitgevoerd.



Welke begraafplaatsen worden er aangepakt?
Test-cases : Reningelst en Watou
Inspraak via bewonersplatform
Na positieve evaluatie volgen alle andere begraafplaatsen op de deelgemeenten



Hoe gebeurt de communicatie ivm deze heraanleg?
- groot affichebord met foto’s ‘voor’ en ‘na’ aan de ingang
- artikel stadskrant begin mei
- informeren bewonersplatform Reningelst (24/03)



Wat na de heraanleg ?
Sensibilisering van de burgers nodig!
- geen bestrijdingsmiddelen meer rond de graven
- indelven van bloempotten na de aanleg verbieden
> Alternatief : bloempothouders worden gratis door het stadbestuur
aangeboden



Timing
Uitvoering in Reningelst en Watou : april - mei 2015, de overige begraafplaatsen in
najaar 2015 – voorjaar 2016



Vragen & opmerkingen van de aanwezigen
-

Gras kan voor vuile schoenen zorgen.
Problemen met het maaien tussen de dichte graven.
Dolomiet wordt afgegraven en vervangen door teelaarde.
Bakstenen paden blijven.
Er worden geen graven verplaatst
Alle mogelijkheden om te begraven(urneveld, muur, strooiweide en grafkelders)
worden behouden.
Toekomst kerkhof: plaats voor een eventueel nieuw kerkhof wordt opgenomen
in het nieuwe RUP
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2. Enquête woononderzoek Habito

De Habito Woonwinkel voert in samenwerking met de gemeenten Heuvelland, Poperinge en
Vleteren een groot woningonderzoek uit. Ze wensen hiermee de kwaliteit van het woningpatrimonium op het grondgebied van deze de drie gemeenten in kaart te brengen. Het invullen
van de enquête kan u doen door te klikken op onderstaande link en neemt slechts een kleine vijf
minuten tijd in beslag. De resultaten van deze enquête zullen gebruikt worden om het
woonbeleid van de gemeenten beter af te stemmen op de noden van de bevolking.
De enquête kan u ook vinden
http://www.habitowoonwinkel.be/.

in

de

stadskrant

van

april

of

op

3. Antwoorden schepencollege
De vragen in het verslag van de bijeenkomst van het bewonersplatform Reningelst van
18 december 2014 werden besproken in zitting van het schepencollege van 9 maart
2015.
Vraag
1. Verkeersplan Reningelst

Dossierbeheerder
Mobiliteit

Het CBS antwoordde dat alle
borden werden geplaatst maar
de plaatsing is blijkbaar nog niet
gebeurd op de wijk Busseboom.
2. Losliggende
op de wijk

riooldeksels

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?

Antwoord

De plaatsing van de ontbrekende
signalisatie bij de Busseboom werd
opgenomen in de planning van de
technische dienst. Dit wordt de
komende weken uitgevoerd.
Uitvoerende
technische
dienst
Deze herstellingswerken werden ondertussen uitgevoerd door de aannemer.
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3. Kwakkelstraat

Mobiliteit

A. 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.

A. De plaatsing van straatnaamborden langs dit deel van de
Kwakkelstraat zal worden opgenomen in de planning van de
uitvoerende technische dienst.

B. In het traject tussen de
Dikkebusseweg en de Scherpenbergbeek (grens met Vlamertinge) zitten heel wat
putten
in
het
wegdek.
Kunnen deze opgevuld worden?

B. Het onderhoud van deze weg zal
worden opgenomen in het onderhoudsplan van de technische
dienst.

4. 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 verrassing
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.

Mobiliteit
Na een recente bespreking van deze
verkeerssituatie door de stedelijke
adviesraad voor mobiliteit en verkeer,
werd
door
het
college
van
burgemeester en schepenen op 16
februari 2015 beslist om volgende
aanpassingen door te voeren bij de
asverschuiving:
 Het plaatsen van een krachtigere
lamp in het naastgelegen lichtpunt;
 Het plaatsen van een variabel
snelheidsinformatiebord
voor
verkeer komende van Reningelst;
 Het
aanbrengen
van
witte
dwarslijnen op korter wordende
afstand op de rijbaan;
 Het verder inbuizen van de gracht
en
het
voorzien
van
een
bufferstrook
om
het
dubbelrichtingsfietspad op deze locatie
vrijliggend te maken.
Om de rijbaanbreedte visueel te
vernauwen in de Ouderdom zullen dit
voorjaar tevens fietssuggestiestroken
worden aangebracht.

Situatie werd reeds aangekaart
bij het stadsbestuur/Stedelijke
Adviesraad voor Mobiliteit en
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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?
5. Fietspaden
Wanneer worden de fietspaden
(vooral
traject
ReningelstOuderdom) nog eens schoon
gemaakt van onze fietsgemeente?

6. Aanleg voetpaden Disbos
Wordt de ruimte naast de
nieuwe voetpaden in het Disbos
opgevuld met aarde?
7. 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’?

Uitvoerende
technische
dienst

Uitvoerende
technische
dienst

Uitvoerende
technische
dienst

Voor het gedeelte waarvoor de stad
verantwoordelijk
is,
wordt
een
veegbeurt ingepland. Een deel is
echter ook uit te voeren door het
Agentschap Wegen en Verkeer. Zij
werden hierover ingelicht op 20
februari 2015.

Deze werken werden uitgevoerd door
de technische dienst op 6 januari.

Het voorzien van volle lijnen wordt
doorgegeven aan een externe firma,
die dit zal uitvoeren tegen uiterlijk
begin juni.
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4. Nieuwe vragen van bewoners
(*) is een vraag voor het stadsbestuur



Warme maaltijden OCMW (*)
De klanten van de 'warme' maaltijden van het OCMW hebben een brief
ontvangen dat vanaf 3 februari de maaltijden koud zullen worden aangeboden.
De mensen zullen deze nu zelf moeten opwarmen.
Het bewonersplatform vindt dit een stap achteruit. De prijs blijft dezelfde, de
dienstverlening daalt. De mensen worden nu ook geacht om sowieso een oven of
microgolfoven in huis te hebben. Ook zal dit voor oudere mensen, ondanks de
uitleg, niet altijd evident zijn om overweg te kunnen met een
oven/microgolfoven.
Daarnaast is het gebruik van wegwerpverpakking en plastiekfolie allerminst een
goede zaak voor het milieu. Vooral in tijden waarin we net het gebruik hiervan
proberen te beperken.



Afvalcontainers
Bestaat de mogelijkheid om afvalcontainers aan te vragen voor huisafval. De
zakken worden nu vaak opengekrabt door katten.
Op de website van de stad is niks terug te vinden. Momenteel hebben de
inwoners van Poperinge hier geen mogelijkheden toe.



Speelplein Disbos
Kan het speelplein op de Disbos uitgebreid worden?
Er is geen speelplein op het Disbos maar wel op het voetbalterrein. Het speelplein
op de Pastorij is wel beschikbaar. Vanuit de stad zijn geen plannen voor een
speelplein in het Disbos.
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Wat is de stand van zaken omtrent voetweg 54? (*)
Laatste antwoord van CBS op 19/06/2014: Momenteel bevindt het dossier zich
nog in conceptfase en zijn nog wijzigingen aan het exacte traject mogelijk.
Wanneer hier duidelijkheid over is en de plannen concreet zijn, zullen de
eigenaars van de betrokken percelen gecontacteerd worden.
Blijkbaar is er geen vooruitgang in deze zaak. Graag wat info vanuit het CBS.
We hebben de indruk dat dit dossier muurvast zit.



Dikkebusseweg (*)
Niettegenstaande de wegbermen van de Dikkebusseweg (volgens het verslag)
in november zouden hersteld zijn, verkeren die nog steeds in erbarmelijke - en
voor de fietsers in gevaarlijke – toestand.
Het verschil tussen grondgebied Ieper en Poperinge is maar al te duidelijk.
De vuile rommel aan de beek (grens) mag ook eens opgekuist worden en het
gele bord Reningelst wordt best vervangen.



Dorpskernvernieuwing
Wanneer wordt er nu begonnen met de dorpsherinrichting van Reningelst ?
De plannen zijn nog steeds niet klaar, we vermoeden dat er niet gestart wordt
voor eind 2016.
En gebeurt er in afwachting ondertussen iets aan het te snel rijden in de
dorpskom, gelet vooral op het bijkomend zomerverkeer?
De stad heeft reeds herhaaldelijk geantwoord dat er gewacht wordt tot de
dorpsherinrichting een feit is. De dorpskom is uitgebreid en de nodige borden
(snelheidsregime) aangebracht.



Spiegels aan de kerk.
Kan er iets gedaan worden aan de spiegels aan de kerk? In de winter zijn de
spiegels nutteloos door de aanslag bij koud weer en in de winter door de vorst.
Soms wordt het zicht ook belemmerd door auto’s, vrachtwagens en zelf bussen
die daar fout geparkeerd staan.
Ik ben daar zeer dikwijls mee geconfronteerd en het is echt zeer gevaarlijk.
Mijn zoon heeft daar vroeger al een ongeval gehad.
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We hebben deze vraag reeds eerder gesteld en het stadbestuur wacht op de
dorpsherinrichting om de verkeersituatie aan de kerk aan te passen. De
spiegels zijn enkel een hulpmiddel.


Garageverkoop
We stellen nogmaals voor om een garageverkoop te doen. Misschien de
gezinsbond aanspreken als het kan. In ieder dorp is er bijna ieder jaar
garageverkoop. Waarom zou dat bij ons niet kunnen. Iedereen heeft dan zo de
mogelijkheid om iets te verkopen. Nu is het alleen de dorpskern.
Zie antwoord bij volgende vraag.



Rommelmarkt
Wij vroegen ons af als inwoners van de wijk Disbos te Reningelst of het dit jaar
niet leuk zou zijn om de jaarlijkse rommelmarkt door te trekken tot de wijk. Ik
denk dat veel inwoners van de wijk dit heel leuk zouden vinden! Of als dit
eventueel geen optie is, of we dan geen garageverkoop zouden mogen houden in
de wijk, datum nog te bepalen.
De vraag werd reeds overgemaakt aan Gino Cappoen.
Antwoord ivm beide vragen:
De bedoeling is om de verkoopplaatsen te centraliseren zodat ze voor het publiek
gemakkelijk bereikbaar zijn. Indien er over heel het dorp verkoopplaatsen en/of
garageverkopen zijn, zal het publiek deze niet vinden wat dan ook weer voor de
verkopers niet interessant is. Een te groot oppervlak zal er voor zorgen dat de
‘gezellige drukte’ in het dorp verdwijnt en is daardoor nefast voor volgende
edities.
Er is blijkbaar wel vraag naar, maar het bewonersplatform is geen organisator.
Verenigingen of bvb. straat-/buurtcomités kunnen eventueel steeds zelf lokale
garageverkopen organiseren.
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Oproep Brandweer
Op 9 juli 2015 om 20u wordt wereldwijd de 30000ste Last Post geblazen. Alle
brandweerkorpsen ter wereld worden gevraagd hieromtrent een activiteit te
organiseren.
Het brandweerkorps van Reningelst vraagt:
1. Iemand die op die dag de Last Post op een klaroen kan blazen.
2. Verenigingen die willen meewerken aan de viering van deze gebeurtenis.
Graag contact opnemen met Gino Cappoen hieromtrent.



Ouderdomseweg (*)
De staat van de ouderdomseweg wordt steeds slechter. Kan deze weg binnenkort
hersteld worden?

5. Varia.
a. Bedanking Jolien Colpaert.
Het bewonersplatform kreeg een mail van Jolien waarin ze uitdrukkelijk alle
Reningestenaars wil bedanken voor de ‘Krak van Poperinge’ en haar
nominatie voor ‘Westvlaming van 2014’ waar ze de 2e plaats haalde.
b. In mei wordt Martin Hardeman opgevolgd door Patrick Dutoo uit Abele.
Patrick was vroeger werkzaam aan de kust.
c. Enveloppen, briefpapier en stickers met logo van Reninelst ‘dorp in
versnelling’ zijn opnieuw ter beschikking bij Jan Kestelyn.
d. Uitnodiging Pasar.
Er werd gevraagd om hiervoor een uitnodiging rond te sturen. Normaal
gebeurt dit enkel voor Reningelstse verenigingen, maar we hebben besloten
om deze keer toch de uitnodiging rond te sturen zodat de inwoners verwittigd
zijn dat er zal gekampeerd worden in het dorp (OC Rookop en
Kinderbrouwerij).

6. Volgende vergaderingen
Kerngroep : 2 juni 2015

Algemene vergadering : 23 juni 2015
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