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Bewonersplatform Reningelst 
Verslag open bewonersvergadering 

Dinsdag 28 juni 2016, OC Rookop 
 
Aanwezig: Antoine Vandendriessche, Willy George, Rouseré Geert, Frits Vandenbussche, 

Christophe Clauw, Maria Lermytte, Dieter Goens, Vandelanotte Noël, Nico Baelde, 
Gerard Marent, Jan Kestelyn, Glen Boeyaert. 

 
Verontschuldigd:  Gunther Goudeseune, Danny Lefebvre. 

 
Gastsprekers:     Dieter Goens 
 
 
 

1.  V.z.w. De Fietseling - Plannen rond de mouterijtoren en weide. 
 
De VZW heeft de Bouwerij in erfpacht gekregen voor 50 jaar, waarvan nog 28 jaar overblijven. 
Sinds 2011 hebben de gebouwen van de brouwerij een bestemming gekregen als “Kinderbrouwerij”.  
In het gerestaureerde gedeelte is er een gedeelte voorzien voor culturele activiteiten en optredens, 
een spelruimte en een café. 
De brouwerij maakt deel uit van het beschermd dorpsgezicht. 
 
De mouterijtoren wordt terug opgebouwd zoals vroeger.  De financiering is rond en de VZW hoopt de 
werken te starten begin 2017 en de toren operationeel te hebben tijdens  het seizoen 2018. 
 
In de toren komen:   
 

 In de kelderruimte toiletten en een ruimte om spelletjes te spelen. 

 Op het eerste verdiep een grote polyvalente zaal en een keuken (zal kunnen afgehuurd 
worden).  

 Op het tweede verdiep een knutselatelier. 

 Op het derde verdiep komt een ruimte voor tentoonstellingen. 

 Het plat dak zal gebruikt worden als uitkijkpunt. 
 
Centraal in de toren wordt de schoorsteen van vroeger teruggezet, waar later een lift in kan 
geïnstalleerd worden. 
 
De mouterijtoren zal toegang verlenen tot het brouwerijgebouw en omgekeerd. 
 
De werken zullen in verschillende fases uitgevoerd worden. 
 
 
De weide tussen de Kinderbouwerij en de beek krijgt een opfrisbeurt. Er worden heuvels aangelegd 
en boomstammen en speeltuigen geplaatst. De mogelijkheid wordt onderzocht om toegang te 
verlenen via het Reningelstplein in het kader van de dorpskernhernieuwing. 
 
 
 
Aansluitend volgde een rondleiding in de Kinderbrouwerij. 
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2. Antwoorden schepencollege 
 
De vragen in het verslag van de bijeenkomst van het bewonersplatform Reningelst van 29 maart 
2016 werden besproken in zitting van het schepencollege van 4 juli 2016. 
Het schepencollege bezorgt u graag volgende antwoorden: 
 

 
Vraag 

Dossier-
beheerder 

 
Antwoord 

 

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

Techniek 
057 346 298 

Door de diverse vragen is er vanuit de 
Milieudienst een tijd terug een actie 
opgestart om de vuilnisbakken te 
inventariseren en dichter op te volgen naar 
vullingsgraad, misbruiken, soort afval, etc. 
Aan de hand van deze informatie willen we 
de actieplan opstellen waarbij we 

 het leegmaakschema van de 
vuilnisbakken specifiek aanpassen aan 
de werkelijke situatie en 

 eventuele misbruiken beter opvolgen 
(plaatsing mobiele camera) 
 

 
 
 

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

 Kunnen de roosters/luiken in het plafond van de Rookop open?  Dan kan de warmte indien 
nodig geëvacueerd worden (bij warme dagen/overbevolking, cf. schoolfeest).(*) 

 
Kan en/of mag dit? 

 
 

 Wat is de stand van zaken betreffende de overlast van kauwen in het dorp? (*)  
 

Antwoord van CBS van 27/03/2012, op de vraag van het BWP om dit probleem aan te 
pakken: 
 
“We zijn ons bewust van het kauwenprobleem in Reningelst en zoeken al een tijdje naar een 
gepaste oplossing. 
De kauw is inderdaad een beschermde vogel, en kan alleen bestreden worden om schade aan 
professioneel geteelde landbouwgewassen, fruitteelt en fauna te voorkomen, na melding bij 
ANB. 
We zullen inderdaad een afwijking moeten aanvragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos 
(ANB). Daarvoor moesten we eerst op zoek naar een erkende jachtrechthouder die deze 
bestrijding op zich wenst te nemen. 
Deze werd gevonden. We zullen nu zo spoedig mogelijk deze aanvraag op het college 
agenderen. 
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Als het ANB deze afwijking toestaat, kan de bestrijding van de kauwen in Reningelst 
beginnen.” 

 
 

Zijn er hier omtrent reeds verdere stappen genomen? 
 
Inwoners uit het dorp ondervinden hierdoor nog steeds problemen met schoorstenen, 
zonnepanelen en moestuin. 
 
Kunnen roofvogels het probleem helpen oplossen? 

 
 

 Kan er een projectiescherm, dat  permanent aanwezig is, voorzien worden in de Rookop, 
zodat dit niet steeds moet afgehaald worden?(*) 

 
 

 Belfroidstraat(*)  
 

Akker wordt bewerkt tot tegen de weg, wat zorgt voor onveilige situaties. 
 

 

 
  



4 
 

Bij een gelijkaardig voorval in de Hemelstraat antwoorde het CBS het volgende op onze vraag 
van 11/06/2013: 
 

3. Bermen Hemelstraat 
De inwoners vragen of de 
situatie van de bermen in de 
Hemelstraat kan verbeterd 
worden.  De akker komt tot 
tegen de weg en zorgt voor 
problemen bij regenval 
(plassen) en kruisend verkeer. 
 

Integrale 
veiligheid 

Artikel 2.3.2.5 uit de Algemene 
Politieverordening bepaalt dat langs 
wegen waar geen grachten voorkomen, de 
gebruikers van velden en landerijen die 
aan een openbare weg palen ertoe 
gehouden zijn bestendig een met de 
rijbaan gelijkgrondse strook van minstens 
één meter breedte vrij te laten. Deze 
strook mag niet bewerkt, bezaaid en 
beplant worden. 
De gebruiker van het desbetreffende stuk 
landbouwgrond in de Hemelstraat zal 
hierover schriftelijk worden geïnformeerd 
en worden uitgenodigd de regels van de 
politieverordening te volgen. 
 

 
    Kan het CBS ook deze gebruiker verwittigen aub? 
 
 

 Toestand  Dikkebusseweg.(*) 
 

De grensovergang tussen Ieper en Poperinge werd vernieuwd, waarvoor dank. 
 
De randen van de weg tussen de Ouderdom en de grensovergang tussen Ieper en Poperinge 
verkeren nog steeds in slechte staat. Het wegdek langs de kant van Ieper is wél degelijk 
onderhouden. 
Kan daar een structurele oplossing voor gevonden worden? De putten opvullen met 
steengruis is geen afdoende oplossing. Is er mogelijkheid om een nieuw wegdek te voorzien?  

 
 

 Werken van Eandis in Lokerseweg(*) 
 

De inwoners uit de Lokerseweg hebben weer onverwacht problemen ondervonden door 
onaangekondigde werken.  Dit is een fenomeen dat zich reeds herhaaldelijk voorgedaan 
heeft in Reningelst. 
We veronderstellen dat het stadsbestuur hiervan op de hoogte was. Kan de ambtenaar van 
de technische dienst, die zich bezighoudt met de relaties met externe partijen (o.a. 
aannemers), de inwoners hierover informeren/verwittigen? 
 
We weten dat de aannemers de plicht hebben om zelf de inwoners in te lichten, maar 
weerom werd dit niet opgevolgd.  Kan het stadsbestuur hiervoor geen bindende 
voorwaarden opleggen aan de aannemers, intercommunales e.d.? 
 
Mogen we nogmaals vragen om de inwoners vooraf te verwittigen bij wegenwerken? 
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 Herinrichting kerkhof(*) 
 

Het kerkhof zou omwille van de nieuwe regels i.v.m. onkruidbestrijding aangepakt worden. 
De aanpak werd op 24/03/2015 voorgesteld en Reningelst zou als proefproject dienen. 
 
Tot op heden zien we nog steeds geen verandering. Graag een stand van zaken en timing. 

 
 

 Grachten Diepestraat(*) 
 
Het CBS keurde vorig jaar het uitgraven van de grachten in de Diepestraat in Reningelst goed. 
De werken werden gedurende een namiddag gestart in september 2015 en werden de 
volgende dagen onderbroken omwille van andere, dringendere werken. Tot op heden 
hebben we de technische dienst niet meer teruggezien. 
 
Wanneer worden deze werken voortgezet? 

 
 

 Voetpad Zevecotestraat(*) 
 

Het voetpad in de Zevecotestraat 
ter hoogte van huisnummer 19 
verkeert in zeer slechte staat (zie 
foto). 
Kan dit hersteld worden? 

 
 

  



6 
 

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 regenen af. 

 
 

5. Volgende vergaderingen 
 

Vergaderingen:   27 september en 13 december 2016 
Nieuwjaarsreceptie:  15 januari 2017 
 

 
 


