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Bewonersplatform Reningelst 
Verslag open bewonersvergadering 
Donderdag 23 juni 2015, OC Rookop 

 
Aanwezig: 

Gunther Goudeseune, Jan Kestelyn, Glen Boeyaert, Antoine Vandendriessche, Willy George,   
Maria Lermytte,  Germain Follet, Maire-Louise Boucneau ,  Rouseré Geert,  
Patrick Dutoo (Politie), Filip Dejaegher(OCMW), Noël Vandelanotte, Tom Brysbaert, Kelly 
Geldof, Tine Mylle, Erwin Boutton, Chantal Emanet, Danny Lefebvre. 

 
Verontschuldigd: 

Frits Vandenbussche, Gerard Marent, Johan Ingelaere, Christophe Clauw, Hilda Hardeman. 
 
 

1. Kennismaking met onze nieuwe wijkagent. 
 

Patrick Dutoo uit Abele is onze  nieuwe wijkagent sedert 01/05/2015. 
Na opdrachten in Brussel, Gent en Koksijde werd hij aangesteld als wijkagent van Watou, 
St.-Jan-ter-Biezen en Abele en Reningelst.  
Personen die de wijkagent iets willen meedelen of vragen kunnen een mail sturen naar 
Patrick.dutoo@arroieper.be of naar het algemeen email-adres van de politie te Poperinge 
Lc_poperinge@arroieper.be.  Voor dringende zaken mail je best naar beide adressen. 
Zijn bureau bevindt zich in de zetel van de lokale politie te Poperinge. 
Het bewonersplatform heet de nieuwe wijkagent hartelijk welkom en hoopt op een goede 
samenwerking. 

 
2. Antwoorden schepencollege. 

 
De vragen in het verslag van de bijeenkomst van het bewonersplatform Reningelst van 24 
maart 2015 werden besproken in zitting van het schepencollege van 15 juni 2015. 
Het schepencollege bezorgt u graag volgende antwoorden: 
 

 
Vraag 

 
Dossier-

beheerder 

 
Antwoord 

 

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.  

OCMW Het OCMW-bestuur heeft vorig jaar beslist 
om over te schakelen op bedeling van 
koude i.p.v. warme maaltijden. Door de 
toenemende vraag kon het OCMW immers 
de maaltijden niet meer op een 
geoorloofde wijze bedelen. Als we deze 
dienstverlening willen verder zetten en 
verder uitbouwen in functie van de 
toenemende vergrijzing, was een 
overschakeling naar koude lijn 
noodzakelijk. 
De overschakeling werd tijdig 
aangekondigd en zowat alle afnemers 
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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. 

hebben een voorafgaand bezoek gekregen 
van de medewerkers van het 
Thuiszorgkruispunt of de thuiszorgdienst 
om na te gaan hoe de overschakeling kon 
georganiseerd worden. Er werden ook 
afspraken gemaakt met de diensten 
gezinshulp (Familiehulp, Familiezorg, 
Solidariteit voor het Gezin…) die in vele 
gevallen ook aanwezig zijn bij de 
afnemers.   
‘De dienstverlening daalt’ is een onjuiste 
bewering, want door de toename van het 
aantal cliënten kon het OCMW niet meer 
garanderen dat de warme maaltijd nog 
voldoende warm kon aangeleverd worden 
bij de klant ofwel werd de warme maaltijd 
veel te vroeg aangeleverd bij de klant, 
zodat die toch nog een keer moest 
opgewarmd worden, met alle gevaren van 
dien op het vlak van voedselveiligheid. Het 
is veel veiliger om een snel gekoelde en 
degelijk verpakte maaltijd aan te bieden 
aan de klant, die deze koel kan bewaren in 
de frigo en dan op het gepaste moment 
kan opwarmen in de gewone oven of de 
microgolfoven. 
Het OCMW-bestuur beseft dat de 
wegwerpbakjes waarin de maaltijden 
worden bedeeld inderdaad niet 
milieuvriendelijk zijn. Bij de ingebruikname 
werden milieuvriendelijke alternatieven 
onderzocht (herbruikbare bakjes of 
recycleerbare bakjes), maar deze zijn op dit 
moment nog niet voorhanden of qua 
kostprijs totaal niet verantwoord. We 
blijven dit als een aandachtspunt 
beschouwen en sluiten niet uit dat er in de 
toekomst alternatieve mogelijkheden wel 
haalbaar zullen zijn… 
 

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 

Mobiliteit In april en mei 2015 gingen besprekingen 
door met de gemeente Heuvelland en 
landmeterskantoor Feys BVBA voor de 
opmaak van de nodige documenten voor 
de verlegging van deze voetweg. Er is een 
consensus over het tracé en het 
stadsbestuur is volop bezig met de 
voorbereiding van een principiële 
gemeenteraadsbeslissing hierover begin 
2016. 
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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. 

Uitvoerende 
technische 
dienst 
+ 
Mobiliteit 

De plaatsing van een nieuw 
plaatsnaambord en het opvullen van 
putten in de wegbermen wordt 
opgenomen in de planning van de 
uitvoerende technische dienst. Het 
materiaal aan de beek zal worden 
verwijderd wanneer een overeenkomst 
met Ieper en de provinciale technische 
dienst werd bereikt betreffende het herstel 
van de gewelven. 
 

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

Uitvoerende 
technische 
dienst 

De herstellingswerken staan gepland voor 
juli 2015. 

 
 
 
 

3. Nieuwe vragen van bewoners. 
 

(*) is een vraag voor het stadsbestuur 
 

 

 In de Heuvellandseweg is de halte van de Lijn verdwenen, niet ver van het 
agglomeratiebord met Westouter (halte Keibilkstraat). De haltepaal richting 
Reningelst ligt in de wegberm.(*)  

 
Bij nazicht op de website van de lijn is deze halte effectief verdwenen. 
Het BWP meldde de Lijn dat de paal in de gracht ligt en heeft gevraagd wat er mee 
zal gebeuren (opnieuw plaatsen of verwijderen).  We kregen als antwoord dat ze het 
hebben doorgegeven aan hun halteploeg. 
 De paal ligt er nog steeds. 

 
Weet het stadsbestuur of die halte werd afgeschaft en wat de Lijn bedoelt met 
‘doorgeven aan hun halteploeg’, weghalen of opnieuw rechtzetten? 
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 Herassen ter hoogte van de afgebrande woning Lokerseweg 39.(*)  
 

Al een hele tijd werkt de verlichting niet meer, de Herassen staan dicht bij de 
wegrand  en de verkeersborden liggen in de gracht.  Kortom, een gevaarlijke situatie 
voor auto’s en fietsers.  Wat gebeurt er verder met die vervallen woning? 

 

 De gedeelte van de Lokerseweg tussen de Lokerseweg en de Zoetendaelstraat 
(Hoeve Lokerseweg 28, alsook 30), ligt er  echt belabberd bij (putten, kasseien, gras 
op de rug, enz). (*)   

 
Kan dit gedeelte eens hersteld worden? 

 

 Kan de gracht in de Diepestraat ter hoogte van huisnummer 2 onderhouden of 
uitgediept worden?  Bij hevige regenval loopt het water over de weg.(*) 

 

 Kan het fietspad langs de Ouderdomseweg tussen de Zevecote en de Ouderdom op 
regelmatige basis schoongemaakt worden door de steentjes en de modder te 
verwijderen alsook ervoor te zorgen dat het water weg kan vloeien?(*) 
 
Het verwijderen van de steentjes en de modder kan misschien deels opgelost worden 
door de nieuwe veegmachine die werd aangekocht voor de deelgemeenten. 
Ervoor zorgen dat het water op het fietspad kan weglopen moet structureel worden 
aangepakt. 
Veelvuldige oorzaak van vervuiling: Sommige landbouwers rijden bij het oogsten van 
het veld op het fietspad naar huis zodat ze de rijweg niet hoeven schoon te maken. 
Ligt hier een taak voor de wijkagent? 

 

 De Zevekotestraat en "de Platse" liggen er belabberd bij... weldra kunnen er op het 
voetpad en langs de muur op de platse schaapjes grazen (dan pas krijgen we 
misschien een "charmant dorp"). 
 
Onderhoud van de voetpaden is de taak van de aangelande eigenaar en niet van het 
stadbestuur. 
 
Wat betreft het onkruid op de ‘platse’ en ander openbare plaatsen, is de groendienst 
momenteel diverse vormen aan het testen nu het verboden is voor openbare diensten om 
gebruik te maken van pesticiden. 
Het stadsbestuur melde ook dat Poperinge als landelijke gemeente vele openbare wegen en 
pleinen kent, dat de stad de afgelopen jaren aardig investeerde in buffergebieden waar 
tevens groenzones werden voorzien, dat ook op kerkhoven niet langer pesticiden mogen 
ingeschakeld worden…  Ze rekenen dan ook op ons begrip dat de maatregelen die van 
hogerhand werden opgelegd ook de nodige aanpassingen met zich meebrengen bij de 
organisatie van dit groenonderhoud. 
 
N.v.d.r.: Een 5-tal dagen na de melding werd het dorpsplein geveegd. 
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 Wat is de stand van zaken omtrent de dorpskernhernieuwing?(*) 
 

Het studiebureau Grontmij zou begin 2015 de voorlopige plannen voorstellen maar 
we hebben tot op heden van hen geen nieuws gekregen. 
 
Via de pers vernamen we dat minister Ben Weyts de dorpskernhernieuwingen in het 
zuiden van West-Vlaanderen voor 2 jaar heeft uitgesteld door besparingen binnen 
AWV. Klopt dit, en zo ja wat betekent dit concreet voor ons dorp? 

 

 Hoe zit het met de heraanleg van het kerkhof?  Deze zou in Reningelst plaatsvinden 
in april-mei?(*) 

 
Wat is de reden van het uitstel? 

 

 Kunnen er reanimatietoestellen geplaatst worden in alle OC’s van de 
deelgemeenten?(*) 

 
Het vaak oudere publiek dat gebruik maakt van deze zalen is een belangrijke 
doelgroep. 

 

 Snoeien bomen langs Clyttesteenweg.(*) 
 

Aan de onderkant van de boomstammen is er een aanzienlijke aangroei van takken. 
De takken hangen reeds op sommige plaatsen tot op de rijweg en verhinderen het 
zicht bij het oprijden van de Clyttesteenweg vanuit de Diepestraat. Kan het 
stadbestuur aan AWV vragen deze aangroei dringend te verwijderen? 

 

 Putten in de Zoetendaalstraat ter hoogte van huisnummer 3.(*) 
 

Kun die hersteld worden? 
 

 Graag ledigen van de vuilnisbak ter hoogte van St Pietersstraat 6, veel vuilnis ligt er 
namelijk naast wegens overvol.(*) 

 
Indien nog niet gebeurd, gelieve de vuilnisbak te ledigen op regelmatige basis. 

 

 

4. Bedanking. 
 

Het bewonersplatform wenst het stadbestuur hartelijk te danken voor het installeren van WIFI 
in de Rookop.  
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5. Varia. 
 

 Borden ‘Charmant Dorp’. 
 

We werden gevraagd om de locatie van 3 borden op te geven.  Dit werden, in 
overleg: 
Baljuwstraat, Vlamertingseweg en Lokerseweg aan de borden van 70 km/h. 
 
Blijkt dat er nu borden hangen: 
Vlamertinseweg aan bord ‘bebouwde kom’ 
Pastoorstraat aan bord ‘bebouwde kom’ 

 Nedergraafstraat aan bord ‘bebouwde kom’ 
 Aan het raster aan de Rookop. 

 
We hebben de dienst Toerisme gevraagd waarom dit niet gevolgd werd en kregen 
volgend antwoord: 
“Net nadat we jullie advies hadden ontvangen en net nadat het college jullie advies 
had gevolgd kregen we een bericht van  het Agentschap Wegen en Verkeer 
Vlaanderen dat er enkel nog verkeersborden zouden toegelaten worden op de 
gewestwegen. En net de wegen die jullie hadden uitgekozen waren gewestwegen. 
De reden is dat diegene die de weg in beheer heeft, ook de borden moet 
onderhouden, vervangen en aldus ook financieren. En net dit wil Vlaanderen niet 
langer doen. 
Ik heb dan maar in overleg met de mobiliteitsambtenaar de beste gemeentewegen 
gekozen om de borden op te hangen.” 

 
 

 Speelpleinwerking. 
 
Voor de speelpleinwerking wordt nog gezocht naar een 18-plussers voor sommige 
namiddagen in augustus en concreet ook voor donderdag 16 juli. 
Reageren kan door contact op te nemen met Leen Verdonck 
leen.verdonck@gmail.com 
 
Als bijlage bij het verslag vinden jullie de info voor de ouders omtrent de 
speelpleinwerking (ter info: dit betreft een dubbel gevouwen A4’tje, de eerste pagina 
komt eigenlijk als laatste). 

 

6. Volgende vergaderingen 
 

Kerngroep : 8 september 2015 
Algemene vergadering : 29 september 2015 
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