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1. Aanpassingen dorpskernhernieuwing
Na de voorstelling van de plannen i.v.m. de dorpskernhernieuwing eind december 2015 kwamen er
vragen en nieuwe voorstellen van de inwoners. Deze vragen en voorstellen werden door het BWP
verzameld en in maart 2016 doorgespeeld aan het stadsbestuur.
Op vrijdag 23 september kwam de burgemeester de antwoorden en eventuele aanpassingen
toelichten.
De antwoorden van het stadsbestuur vind je op http://www.bpreningelst.be en klikken op Vragen en
antwoorden van het bewonersplatform (pdf).
De laatste plannen kunt u terugvinden op http://www.bpreningelst.be en klikken op Overzichtsplan
van de komende werken in Reningelst (pdf)
Door de grootte van het bestand kan het laden van bovenstaande enige tijd in beslag nemen.
In het kort een opsomming van de belangrijkste wijzigingen:
-

Inrichting Reningelstplein wijzigt.
Plein voor oude pastorij in Pastoorstraat wordt meegenomen.
2 Parkeerplaatsen in bocht Lokerseweg worden geschrapt.
Inrit Diepestraat vanaf Clyttesteenweg wordt aangepast.
Accentuering uitrit Westerse Clyttestraat naar Clyttesteenweg.
Kerkhofmuur wordt gerestaureerd tijdens de werken.

De rest van de voorstellen zijn ofwel verworpen, of is er nog geen beslissing genomen.
Het al of niet opnemen van punten in de dorpskernhernieuwing heeft hoofzakelijk te maken met het
antwoord van Onroerend Erfgoed en het al of niet bekomen van subsidies.
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Opmerkingen:
- Aankoop rest brouwerijsite wordt overwogen maar voorlopig ligt de prijs nog te hoog. Dit
project wordt uit de dorpskernhernieuwing gehouden.
- Nog geen concrete planning voor start werken. Er wordt gehoopt om april/mei 2017 te
kunnen starten, maar dit is onder voorbehoud. De start is afhankelijke van de uitvoering van
de werken aan de nutsleidingen die vooraf uitgevoerd worden.
De burgemeester belooft eind 2016 terug te komen met definitieve data.
-

De werken zullen in 2 fasen worden uitgevoerd:
Fase 1: Baljuwstraat vanaf ingang Engels kerkhof tot Reningelstplein, Reningelstplein tot
aan beek, Pastoorstraat en Kriekstraat, Heuvellandsweg en Nedergraafstraat.
Fase 2 : Baljuwstraat vanaf ingang Engels kerkhof tot aan Sint-Pieterstraat, Zevecotestraat
vanaf beek, Lokerseweg, Vlamertingseweg tot Clyttesteenweg, Clyttesteenweg tot voorbij
de Diepstraat.
Tussen einde fase 1 en begin fase 2 zal er een tussenperiode liggen van ongeveer 1 jaar.

2. Antwoorden schepencollege
De vragen in het verslag van de bijeenkomst van het bewonersplatform Reningelst van 28 juni 2016
werden besproken in zitting van het schepencollege van 12 september 2016.

Het schepencollege bezorgt u graag volgende antwoorden:

Vraag

1. 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?

Dossierbeheerder
Gebouwen

Antwoord

De dienst gebouwen is ter plaatse gaan
nazien. De rooster/luiken waarvan sprake
zijn rookkoepels die automatisch open
gaan bij brand en zijn niet manueel te
openen.
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2. 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. 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?

Milieu

Uiteindelijk werd in 2012 geen
toestemming gegeven door ANB voor de
bestrijding. Bovendien is ook bestrijding
geen garantie op succes, integendeel. Door
het doden van een deel van de populatie,
is het overlevingspercentage van jonge
dieren hoger. Er is dan immers meer
voedsel beschikbaar voor minder dieren.
Er werd reeds onderzocht hoe
verschillende andere gemeenten het
probleem aanpakken.
Roofvogels helpen slechts heel tijdelijk.
Kauwen zijn heel intelligent, en herkennen
al snel een patroon, bv een valk die iedere
maand ingezet wordt maar er dan niet
meer is, het afspelen van geluiden van
roofvogels zonder echte dreiging,… Het zijn
allemaal dure aanpakken, die enkel de
symptomen tijdelijk aanpakken, maar niet
het probleem zelf.
We kijken op dit moment na de
mogelijkheden na om een nestkast voor
slechtvalk of zo te voorzien, bv op de toren
van de OLV-kerk, die het hoogst is. Maar
ook hier is er geen garantie op succes: de
roofvogel moet er wel nog uit zichzelf
komen, je kunt geen roofvogel in die kast
zetten. We hopen dat dit kan lukken en dat
we hieruit leren voor andere
deelgemeenten. In het centrum gaat het
wel om een probleem van verwilderde
stadsduiven, maar de oorzaken zijn
gelijkaardig (aanwezigheid van plaatsen
waar genest kan worden, en voldoende
voedsel) en de aanpak is gelijkaardig.
Een nestkast voor een slechtvalk heeft een
bepaalde hoogte nodig en is in Reningelst
bv. niet toepasbaar.
Het is natuurlijk belangrijk dat iedereen zijn
steentje bijdraagt door het zo moeilijk
mogelijk te maken voor de vogels om te
nesten, bv door de schouw degelijk dicht te
maken. Ook is het belangrijk om geen
voedselresten in de tuin te gooien voor
vogels.
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3. OC Rookop

Cultuur

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

Na consultatie van heel wat verenigingen
vorig jaar door schepen Loes Vandromme
en cubeco Matthias Breyne werd de vraag
om een projectiescherm te plaatsen,
permanent, door sommige verenigingen
geopperd.
Maar al snel werd het duidelijk dat er geen
consensus zou gevonden worden over de
plaatsing. Voor de éne vereniging zou deze
best aan muur A hangen, voor de andere
aan muur B, en nog een derde zou het
liefst van al in de vergaderruimte zien.
Indien er toch een consensus zou
gevonden worden onder alle verenigingen,
moet er rekening gehouden worden met
het gelijkwaardig behandelen van alle OC’s,
en zou er dus in alle OC’s een
projectiescherm geplaatst moeten worden.
Dit kan enkel na consultatie van alle
betrokken verenigingen en
bewonersplatforms, en na aanpassing van
het budget. Iets wat heel wat tijd zou
vragen.

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

Landbouw

De cultuurdienst stelt voor om deze vraag
te bespreken in de algemene vergadering
van de culturele raad, en in het
beheersorgaan van het
Gemeenschapscentrum Poperinge. Na de
meningen en suggesties hieruit te hebben
gefilterd, kan een eindconclusie getrokken
worden om al dan niet projectieschermen
te plaatsen in alle OC’s.
Er werd contact opgenomen met de
landbouwer ter plaatse. Op dit perceel
staan nu bonen die binnenkort worden
geoogst. Hierna zal hij zelf een grasstrook
zaaien, zodat er zeker een strook tussen de
weg en de akker is en blijft van 1 meter.

Een gelijkaardige situatie deed zich
in 2013 voor in de Hemelstraat en
werd op deze manier opgelost:
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
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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 deze gebruiker ook op de
hoogte worden gebracht van deze
regels en worden opgevolgd dat
deze worden toegepast?
5. Toestand Dikkebusseweg

Techniek

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?
6. Herinrichting kerkhof

Er zijn geen renovatiewerken of volledige
vernieuwingen ingepland.
Er wordt vermoed dat de kant van Ieper
breder is dan de kant van Poperinge. Dit
zou wel eens een groot deel van het
probleem kunnen zijn.
De situatie zal ter plaatse nog eens worden
geëvalueerd en er zal worden nagedacht
over een eventuele oplossing.

Techniek

De herinrichting van het kerkhof in
Reningelst (en Watou) werd even ‘on hold’
gezet omdat n.a.v. de opmaak van het plan
voor de begraafplaats aan de
Elverdingseweg gezocht werd naar
alternatieven om de toegankelijkheid te
verbeteren.

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.

Er wordt dit najaar een voorstel uitgewerkt
dat zowel rekening houdt met het
onderhoud als de toegankelijkheid.
Begin 2017 zal de timing gekend zijn van de
aanpassingswerken aan in zowel Poperinge
als Reningelst.
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7. Grachten Diepestraat

Techniek

De technische dienst voerde de werken uit
eind augustus 2016.

Techniek

De herstellingswerken werden door de
technische dienst uitgevoerd op 22
augustus 2016.

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?
8. Voetpad Zevecotestraat
Het voetpad in de Zevecotestraat ter
hoogte van huisnummer 19 verkeert
in zeer slechte staat.
Kan dit hersteld worden?
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3. Nieuwe vragen van bewoners
(*) is een vraag voor het stadsbestuur
Vragen betreffende dorpskernhernieuwing:


Waar kunnen we de regelgeving vinden i.v.m. de splitsing van het regenwater, het
afvalwater en de septische put?(*)
Bepaalde mensen willen weten of ze in aanmerking komen en hoe ze moeten splitsen. Zal
Aquafin een huis aan huis bezoek doen, en zo ja, hoelang op voorhand ongeveer?



Waar komt het zuiveringsstation (nog niet op plan) ?(*)



Zitbank op Reningelstplein.(*)
Hoe wordt dit concreet uitgewerkt? Kan dit in combinatie met een picknicktafel?



Wordt de verbinding tussen Disbos en Kuiperswijk opengesteld voor wagens tijdens de
dorpskernhernieuwing?(*)

Andere vragen:


Parking mindervaliden op parking Rookop verdwenen omwille van centrumpunt?(*)
Op bovenstaande foto ziet u hoe de
parking voor mindervaliden verdwenen
is.
Kan er opnieuw gezorgd worden voor
zo’n parkeerplaats?

4. Volgende vergaderingen
Vergadering: 13 december 2016
(Indien er nieuws is i.v.m. de dorpskernhernieuwing kan deze datum wijzigen.)
Nieuwjaarsreceptie: 15 januari 2017
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