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Bewonersplatform Reningelst 
Verslag open bewonersvergadering 

Dinsdag 29 september 2015, OC Rookop 
 
 
Aanwezig: 
Gunther Goudeseune, Jan Kestelyn, Glen Boeyaert, Antoine Vandendriessche, Willy George, Johan 
Ingelaere, Geert Rouseré, Noël Vandelanotte, Jan Denys, Christine Beddeleem, Geert Sesier, Anne 
Gokelaere, Gerard Marent,  Frits Vandenbussche, Michel Lagrand. 
 
Verontschuldigd: 
Maria Lermytte , Gino Capoen. 

 
 
 

1.  Uitleg door Habito Woonwinkel over een nieuwe groepsaankoop van 
fotovoltaïsche zonnepanelen. 

 
Gunther Goudeseune geeft uitleg omtrent deze materie.  

Zie bijlage: zonnepanelen.pptx 

Basisprincipes: 

 Enkele gemeenten van de provincie stappen in dit project om een gezamenlijke 

aankoop te doen voor de installatie van zonnepelen. De stad Poperinge stapt 

hierin mee met de bedoeling “Hoe meer personen intekenen, hoe beter de 

voorwaarden bij de leverancier”. De firma met de laagste prijs mag installeren. 

 De inschrijvingsprocedure loopt tot 29 oktober, dit is vrijblijvend, er zijn nog geen 

verplichtingen. 

 Iedere aanvrager krijgt een persoonlijk voorstel van de winnende leverancier, 

waarna iedereen dit kan accepteren of verwerpen. De gekozen firma gaat 

iedereen bezoeken en doet een gepersonaliseerd voorstel. 

 Er zijn geen premies of belastingverminderingen te verkrijgen maar door het 

dalen van de prijs wordt dit ruimschoots gecompenseerd. 

 Tegen eind mei 2016 moet alles geïnstalleerd zijn. 

 Hoe aanvragen? 

Ofwel via 

 website via www.wijkiezen.be 

 Habito Woonwinkel in het Sociaal Huis in de Veurnestraat op maandag van 

15h tot 18h15 ofwel op vrijdag van 9h tot 12h. 

 
  

http://www.wijkiezen.be/
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2. Antwoorden schepencollege 
 
De vragen in het verslag van de bijeenkomst van het bewonersplatform Reningelst van 

23 juni 2015 werden besproken in zitting van het schepencollege van 24 augustus 2015. 

 

Het schepencollege bezorgt u graag volgende antwoorden: 

 

Vraag 

 

Dossier-

beheerder 

 

Antwoord 

 

In de Heuvellandseweg is de 

halte van de Lijn verdwenen, 

niet ver van het agglo-

meratiebord 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 ge-

beuren (opnieuw plaatsen of 

verwijderen).  We kregen als 

antwoord dat ze het hebben 
doorgegeven aan hun halte-

ploeg. 

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? 

 

Mobiliteit De haltepaal zal op korte termijn 

worden teruggeplaatst door de 

diensten van De Lijn. De halte 

Keibilkstraat blijft behouden. 
 

Herassen ter hoogte van de 

afgebrande woning Lokerse-

weg 39 

 

Al een hele tijd werkt de 
verlichting niet meer, de 

Herassen staan dicht bij de weg-

rand  en de verkeersborden 

liggen in de gracht.  Kortom, 
een gevaarlijke situatie voor 

auto’s en fietsers.  Wat gebeurt 

er verder met die vervallen 

woning? 
 

Mobiliteit 

 

 

+ 

 
 

Habito 

De stedelijke technische dienst heeft 

inmiddels deze signalisatie opnieuw 

correct geplaatst. Hierbij werden de 

vermelde hekken verder van de rand 

van de rijbaan geplaatst. 
 

Omtrent de toestand van de woning 

werd in het verleden reeds meermaals 

overleg gepleegd met de betrokken 
eigenaars. We hebben op dit moment 

geen zicht op de plannen van de 

eigenaars met de woning.  De stad zal 

echter opnieuw initiatief nemen om 
met de eigenaars een overleg te 

hebben zodat een oplossing voor de 

toestand van de woning kan worden 

gezocht. 
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Het gedeelte van de Loker-

seweg tussen de Lokerseweg 
en de Zoetendaelstraat (Hoe-

ve Lokerseweg 28, alsook 

30), ligt er  echt belabberd 

bij (putten, kasseien, gras op 
de rug, enz). 

 

Kan dit gedeelte eens hersteld 

worden? 
 

Uitvoerende 

technische 
dienst 

Als bediening voor 2 woningen is de 

weg nog voldoende in orde. Een 
nieuwe bestrijking is budgettair niet 

voorzien voor de eerstkomende jaren. 

 

 

Kan de gracht in de 
Diepestraat ter hoogte van 

huisnummer 2 onderhouden 

of uitgediept worden?  Bij 

hevige regenval loopt het 

water over de weg. 
 

Uitvoerende 
technische 

dienst 

Dit zal uitgevoerd worden tegen half 
september. 

Kan het fietspad langs de 
Ouderdomseweg tussen de 

Zevecote en de Ouderdom op 

regelmatige basis schoon-

gemaakt 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 land-

bouwers rijden bij het oogsten 
van het veld op het fietspad 

naar huis zodat ze de rijweg niet 

hoeven schoon te maken.  

 

Uitvoerende 
technische 

dienst 

 

Het fietspad zal 2x per jaar (in maart 
en in augustus) worden schoonge-

maakt met de veegmachine. 

 

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? 

Politie Alle medewerkers van het LC 

Poperinge werden hiervan op de 

hoogte gebracht en kregen de 
opdracht verbaliserend op te treden 

wanneer dergelijke zaken worden 

vastgesteld. 
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Wat is de stand van zaken 

omtrent de dorpskernher-
nieuwing? 

 

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 dorps-

kernhernieuwingen 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? 

 

Openbare 

werken 

Het is wachten op de Vlaamse 

Overheid die haar budgetten 
verminderd en herschikt heeft. De 

juiste timing ligt nog niet vast. In 

augustus 2015 wordt het project op 

zich (o.a. met Onroerend Erfgoed) en 
de vastlegging van de budgetten 

zowel bij AWV als bij Aquafin 

besproken. Van zodra er meer 

informatie beschikbaar is, zal 
gecommuniceerd worden. 

Hoe zit het met de heraanleg 

van het kerkhof?  Deze zou 
in Reningelst plaatsvinden in 

april-mei? 

 

Wat is de reden van het uitstel? 
 

Uitvoerende 

technische 
dienst 

Er wordt voorlopig nog gewacht op  

het advies van Onroerend Erfgoed. 
 

Kunnen er reanimatie-
toestellen geplaatst worden 

in alle OC’s van de 

deelgemeenten? 

 

Het vaak oudere publiek dat 
gebruik maakt van deze zalen is 

een belangrijke doelgroep. 

Integrale 
veiligheid 

De AED-toestellen hangen nu op 
strategische locaties. Ook Reningelst 

beschikt reeds enkele jaren over zo’n 

toestel. Het aantal AED’s nog 

uitbreiden is een dure aan-

gelegenheid. Trouwens een AED-
toestel is slechts een hulpmiddel en 

vervangt de reanimatie op zich niet. 

Het volgen van een reanimatiecursus 

is de eerste optie om de veiligheid te 
verhogen. 

 

Snoeien bomen langs Clytte-

steenweg. 

 

Aan de onderkant van de boom-
stammen 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 ver-
wijderen? 

 

Openbare 

werken 

De dienst Openbare Werken heeft dit 

doorgegeven aan AWV. Na het verlof 

begint hun aannemer met het 

verwijderen van stamscheuten en 
wortelopslag langs diverse wegen 

waaronder ook de N 304. 
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Putten in de Zoetendaal-

straat ter hoogte van huis-
nummer 3. 

 

Kunnen die hersteld worden? 

 

Uitvoerende 

technische 
dienst 

Dit werd uitgevoerd eind augustus. 

 

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. 

 

Uitvoerende 

technische 
dienst 

De vuilnisbak zal om de 14 dagen 

geledigd worden door Westlandia. 
 

 
 

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

 

 Regelmatig zie ik jonge gasten de Zevekotestraat naar beneden sjesen op 
skateboards, een meisje op de fiets er achteraan. Tijdens de namiddag, tussen 
het verkeer, wat heel gevaarlijk is. 
 
Ik kom nog uit een tijd dat we konden sjotten op straat. Er was toen niet zoveel 
verkeer. 
Zou een straat als de Pastoorstraat eigenlijk niet in aanmerking kunnen komen 
om er een speelstraat van te maken. (Speelplein, Chiro, kinderopvang, het zit er 
zo allemaal een beetje samen.) 
Voor de skaters, een skatepiste aanleggen, ergens rond de Makke? 
't Is een idee. Waarschijnlijk weinig realistisch maar het aspect, speelstraat, dat 
wilde ik toch eens opsmijten. Is er hier over nagedacht bij de 
dorpskernhernieuwing in zijn geheel? 
 
Antwoord:  
- Er is reeds een ramp of het sporterrein van Poperinge waar de skaters zich 

kunnen uitleven.  De kans dat het stadsbestuur er een tweede bijmaakt in 
Reningelst is nihil. 

- De exacte plannen omtrent de heraanleg van de Pastoorstraat zijn nog niet 
duidelijk. 
 

 Ik wil er nog aan toevoegen dat er vroeg of laat een koppel met kinderen, die de 
straat oversteekt van kinderbrouwerij/OC Rookop naar de parking op de 'platse' 
ooit iets voor gaat hebben. Geen zicht op aankomend verkeer van links. 
 
Antwoord: We gaan er van uit dat de komende dorpskernhernieuwing dit 
probleem zal oplossen. 
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 Fietssuggestiestroken(*) 

 
Het BWP dankt het stadsbestuur voor het aanbrengen van de fiets-
suggestiestroken op de wijk de Ouderdom. 
 
Kunnen die ook aangelegd worden tussen het kruispunt van de Vlamertingseweg 
- Clyttesteenweg en het kruispunt van de Vlamertingseweg - Zevecotestraat? 
Fietsers die van Vlamertinge of de Klytte komen weten niet dat ze op het 
kruispunt van de Vlamertingseweg - Clyttesteenweg  de weg moeten oversteken 
en rechts rijden.  Hoewel de verkeerscode duidelijk is (fietsers rijden rechts 
binnen de bebouwde kom), blijft de (in het oog springende) fietsstrook aan de 
linkerzijde voor verwarring zorgen en is dit een steeds wederkerend thema op de 
vergaderingen.  Een fietssuggestiestrook aan de rechterzijde zou hierbij een 
uitstekende hulp zijn. 
 

 Hernummering huisnummers Baljuwstraat 
 
Een inwoner van de Baljuwstraat ondervindt reeds jaren postproblemen doordat 
zijn huisnummer geschreven wordt met een index (a,b,c,d,…) en vroeg daarom 
een her-nummering aan.  Gezien dit een ingrijpende maatregel is kan het 
stadsbestuur dit slechts in overweging nemen als er voldoende klachten zijn.  Bij 
deze:  
Vraag voor alle bewoners van Reningelst: Worden er nog mensen 
geconfronteerd met dit probleem? 
 

 Voorstel voor eenrichtingsverkeer in Pastoorstraat tussen Kriekstraat en 
Ouderdomseweg. 
 
Antwoord: We willen de plannen van de dorpskernhernieuwing afwachten om dit 
met correcte info te bespreken en eventueel door te spelen aan het stadsbestuur. 
 

 Vuilnisbakken aan OC Rookop(*) 
 
Er worden steeds meer en grotere feesten georganiseerd in OC Rookop. Soms is 
de capaciteit van de vuilnisbakken te klein met alle gevolgen vandien. Kan er 
gezorgd worden voor extra vuilnisbakken? 

 

 Wanneer komt er zeep en een middel om de handen te drogen in de Rookop?(*) 
 

Deze vraag werd reeds herhaaldelijk gesteld zonder resultaat. 
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4. Varia. 
 

 Dorpskernhernieuwing: 
 
  

In de Krant van West-Vlaanderen van 28 augustus stond dat de 'doortocht 
Reningelst' werd geagendeerd op de gemeenteraad van 31 augustus.   
"... Dit project omvat: de herinrichting van de schoolbuurt aan de gewestweg N304 
(Baljuwstraat).  De projectzone op de gewestweg strekt zich uit over een afstand van 
maximaal 200 meter aan weerszijden van de schoolingang; en de herinrichting van het 
kruispunt van de gewestweg N304 met de Pastoorstraat.  Deze werken worden 
uitgevoerd naar aanleiding van de herinrichting van een schoolbuurt in de nabijheid van 
een gewestweg N304 (school in de Pastoorstraat).  Het Vlaams Gewest zal ook nog een 
aantal andere werken uitvoeren om de doortocht te verbeteren.  De stad voert werken uit 
in de Bettedreef, de Pastoorstraat, de Kriekstraat en de Nedergraafstraat. ..." 
  
Het bewonersplatform heeft navraag gedaan wat hiermee exact wordt bedoeld 
en hoe dit kadert in de nakende dorpskernhernieuwing. 
 
Antwoord: 
Wat geagendeerd werd in de gemeenteraad van augustus waren 3 
samenwerkingsovereenkomsten tussen de Stad Poperinge en het Vlaams Gewest 
betreffende het ontwerp, uitvoering, leiding en financiering van de werken 
(gewestwegen, schoolomgeving). Dit is een noodzakelijke stap om verder te 
kunnen met de uitvoering van de dorpskernhernieuwing. 
 
Tegen eind 2015 zou er een betrekkelijk duidelijke stand van zaken zijn met 
betrekking tot fasering en timing van de werken. 
 
 

 Restauratie kerkhofmuur: 
 

Uit de gemeenteraad van 28/09: 
 
De stad Poperinge en het Vlaamse Gewest wensen samen het centrum van 
Reningelst te renoveren. Het betreft een totaalproject waarbij riolering en 
wegenis volledig worden vernieuwd. Het is aangewezen om ook de kerkhofmuur 
te restaureren. Het herwaarderingsplan van het beschermd dorpsgezicht dient als 
uitgangspunt voor de opmaak van een bouwkundig ontwerp voor de restauratie 
van de kerkhofmuur te Reningelst. De gemeenteraad keurde het bestek en de 
wijze van gunnen voor deze opdracht goed. 
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 Aankoop trussen OC Rookop: 
 
Uit de gemeenteraad van 28/09: 
 
De gemeenteraad keurde het bestek en de wijze van gunnen goed voor het 
leveren en plaatsen van twee bijkomende trussen (lichtbruggen) voor het 
ontmoetingscentrum Rookop te Reningelst 

 
 

 

5. Volgende vergaderingen 
 

Volgende data: 
 

Vergaderingen:  24/11(kerngroep) en 15/12 
 
Nieuwjaarsreceptie: 18/01/2015 
 
 
 
 

6. Bijlage 
 

Zie zonnepanelen.pptx 


