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1. Uitleg door het stadsbestuur
Voor de gedetailleerde uitleg verwijzen we naar de bijlage (20160329 presentatie Bewonersplatform
Reningelst .pdf).
In dit verslag beperken we ons tot de gevolgen voor de inwoners van Reningelst.
Het stadsbestuur gaf uitleg over volgende punten:
•

Patrimoniumplan van de stad (herbestemming OLV-kerk, Sint-Michielscomplex,
ontwikkeling Vroonhofsite, herlokalisatie stadsdiensten) door schepen Loes Vandromme.
Gevolgen voor de inwoners van Reningelst
De stadsdiensten worden op termijn gelokaliseerd op 3 verschillende plaatsen : het
Sociaal Huis in de Veurnestraat , het Stadhuis e de nieuwe site langs de
Ouderdomseweg (technische dienst).
Eénmaal de reorganisatie doorgevoerd is, zal de stad communiceren waar men voor
welke dienst terecht kan.

•

Masterplan Openbare Verlichting (cfr. doven van bepaalde delen openbare verlichting)
door schepen Loes Vandromme.
Er worden 3 brandregimes ingesteld:
- N : het licht blijft de gehele nacht branden
- Dimmen: het licht wordt gedimd tussen 22h en 6h (enkel op industriezones)
- Doven: het licht wordt gedoofd tussen 24h en 5h (op sommige wegen blijven de
lichten echter branden op vrijdag- en de zaterdagnacht)
Het invoeren van deze beperking van de straatverlichting betekent voor de stad Poperinge
een besparing tussen de € 50.000 en € 60.000, maar is tevens gebonden aan de technische
beperkingen van de straatverlichting, men kan niet zomaar lichten doven en andere laten
branden.
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Toegepast op Reningelst
Principe:
Alle straten welke onder de dorpskernhernieuwing vallen, behoren tot het
regime ‘N’, m.a.w. het licht blijft ’s nachts branden.
De rest van Reningelst valt onder het regime ‘Doven’, m.a.w. het licht wordt
tussen 24h en 5h gedoofd, maar niet op vrijdag- en de zaterdagnacht.
Het kan zijn dat sommige straten, omwille van technische beperkingen, afwijken van
dit principe.

•

Stadspas (vanaf april 2016 in omloop) door Kelly Geldof.
Info op website http://www.shopinpops.be
Toegepast op Reningelst
Ieder gezin in Reningelst zal een Pop.Pas ontvangen en hem kunnen gebruiken in
Groot-Poperinge.
Er zijn voorlopig nog geen handelaars uit Reningelst waar je met je Pop.Pas terecht
zal kunnen.

•

Overzicht van de diverse woonontwikkelingen (centrum en deelgemeenten) door Schepen
Jurgen Vanlerberghe.
Er werd een overzicht gegeven van alle grote bouwprojecten en verkavelingen in GrootPoperinge.
De schepen ontkent dat er een overaanbod is aan appartementen en vergelijkt de situatie in
Poperinge met andere gelijkwaardige steden, waar het aandeel aan appartementen nog
beduidend hoger ligt.
Wat in Reningelst?
Er bestaan in de onmiddellijke toekomst geen plannen voor een nieuwe verkaveling.
Er zijn wel nog reserves om binnen een de 6 à 8 jaar te zorgen voor een 20- tot 30-tal
nieuwe woningen.
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Toegevoegde punten:
2. Antwoorden schepencollege
De vragen in het verslag van de bijeenkomst van het bewonersplatform Reningelst van 29 september
2015 werden besproken in zitting van het schepencollege van 7 december 2015.
Het schepencollege bezorgt u graag volgende antwoorden:

Vraag
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.
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?

Dossierbeheerder

Antwoord

Mobiliteit

Het aanbrengen van de gekleurde
coating van een fietssuggestiestrook
is relatief duur, zelfs duurder dan de
onderliggende asfalt laag. Het is in
het licht van de nakende
dorpskernvernieuwing te Reningelst
niet aangewezen om nog dergelijke
kosten te maken op deze locatie. Bij
de herinrichting wordt de
verkeerssituatie echter grondig
herzien en zullen er hier
fietssuggestiestroken worden
aangebracht aan beide zijden van de
rijbaan.

Cultuur

Indien de voorziene vuilbakken vol
zijn, moet de vereniging in kwestie
gebruik maken van witte
vuilniszakken. Het is niet direct de
bedoeling van de stad om steeds
meer vuilnisbakken te plaatsen. De
stad wil hier dan ook aantonen dat
verenigingen en gebruikers duurzaam
en ecologisch nadenken over hun
afval en afvalverwerking.
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Wanneer komt er zeep en
een middel om de handen te
drogen in de Rookop?
Deze
vraag
werd
reeds
herhaaldelijk
gesteld
zonder
resultaat.

Cultuur

Er zal vanaf 2016 geleidelijk aan
gekeken worden om in alle OC’s, GC
Ghybe en het dienstencentrum het
nodige te doen op vlak van dispensers
en afdroogmogelijkheden.
Het OC Rookop zal in het voorjaar
2016 als eerste aan de beurt komen.

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

Er werd gemeld dat steeds meer ratten opgemerkt worden in het dorp.
Hebben er nog mensen deze bevinding?
Let wel:
De bestrijding van de gewone bruine en zwarte rat op privé-eigendom is de
verantwoordelijkheid van de eigenaar. Langs waterlopen en grachten gebeurt dit door het
stadsbestuur.
Bestrijding van muskusratten, waar dan ook, is de verantwoordelijkheid van het
stadsbestuur.

•

Vuilnisbakken(*)
Sommige vuilnisbakken in het dorp zijn steeds overvol. Op welke regelmaat worden deze
geledigd en kan dit eventueel frequenter?

4. Varia.
Voor de aankondiging van de vergaderingen gebruiken we opnieuw de gekende zwarte borden.
De witte borden met stiften die we van de stad kregen worden telkens onleesbaar door de
regen.

5. Volgende vergaderingen
Volgende data:
Vergaderingen: 28/6 – 27/09 – 13/12
Nieuwjaarsreceptie: 15/01/2017

6. Bijlage
20160329 presentatie Bewonersplatform Reningelst .pdf
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