Bewonersplatform Reningelst
Verslag open bewonersvergadering
Dinsdag 13 december 2016, OC Rookop
Aanwezig:
Antoine Vandendriessche, Willy George, Geert Rouseré, Frits Vandenbussche, Noël
Vandelanotte, Jan Kestelyn, Glen Boeyaert, Luc Derycke, Roland Verlinde, Rosa
Leniere, Gunther Goudeseune, Rita Gadeyne, Eric Questroy, Maria Lermytte, Daniel
Decaesteker.
Verontschuldigd: Christophe Clauw
Gastsprekers: Catherine Debergh van Buurderij Poperinge

1. Voorstelling Buurderij
Boeren uit de streek bieden hun producten aan via de website www.boerenenburen.be.

Hoe werkt het?
 BESTEL EN BETAAL ONLINE
Koop wat je wilt, wanneer je wilt: fruit, groenten, brood, vlees, kaas, hoeve-ijs,
ambachtelijk bier…
Van woensdagmiddag tot zondagavond kan je bestellen via de website.
 HAAL JE BESTELLING AF
Elke week op dinsdagavond, tussen 17u30 en 19u, komt iedereen samen op de
Buurderij. Je haalt je bestelling af en ontmoet de producenten.
De Buurderij van Poperinge is gevestigd op de Schipvaarthoeve in Poperinge
(Schipvaartweg 8).

Voordelen
 BETER ETEN!
Elk seizoen opnieuw de beste producten uit je streek. Het aanbod wijzigt volgens de
seizoenen.
 EERLIJK ETEN
Ondersteun de lokale landbouw!
In de Buurderijen bepalen de landbouwers en ambachtelijke producenten zelf hun
prijzen, waardoor zij een inkomen krijgen dat fair is voor hen én goed is voor de
lokale economie.
1

 VERSHEID
De meeste producten zijn ‘levende vers’, geen onnodig transport en het vlees wordt
vacuüm verpakt.
 CONTACT MET DE LANDBOUWERS
De landbouwers zijn bij de afhaling aanwezig en zo wordt het contact tussen de klant
en de producent verstrekt.
 AANBOD
Het aanbod wordt wekelijks gewijzigd. Je kan kleine hoeveelheden bestellen.
Er worden recepten aangeboden en soms is er bij het afhalen een mogelijkheid om te
proeven.

Welke boeren bieden hun producten aan?
De Schipvaarthoeve, Poperinge
De Gezoende Plekke, Reningelst
Hoeveproducten Roose, Reningelst
Johan & Pascale, De Klijte
De Baljuwhoeve, Reningelst
Vleeshoeve Sint-Pieterke, Reningelst
Farmmeat Verhaeghe, Vlamertinge

Appelen, peren & appelsap
Aardappelen & Groenten
Groenten & Aardbeien
Dagverse eitjes
Zuivelproducten
Varkensvlees
Rundsvlees

Succes
De buurderij is pas een 13-tal weken bezig en er zijn reeds een 170-tal klanten.

Als bijlage vinden jullie de voorstelling ‘Hoe word ik buur.pptx’. Hierin wordt beschreven hoe
je kan inschrijven en worden de boeren voorgesteld.
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2. Antwoorden schepencollege
De vragen in het verslag van de bijeenkomst van het bewonersplatform Reningelst van 4
oktober 2016 werden besproken in zitting van het schepencollege van 28 november
2016.
Het schepencollege bezorgt u graag volgende antwoorden:
Vraag
1. Dorpskernhernieuwing
A. 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?

Dossierbeheerder

Antwoord

Openbare
werken
057 346 291

A. Op de website van de VMM is er
informatie te bekomen:
https://www.vmm.be/water/regenwater
In het project dorpskern Reningelst
worden er gescheiden rioleringen
aangelegd.
De bewoners moeten het regenwater
afkoppelen van de leidingen van het
afvalwater.
De bedoeling is dat het regenwater
apart wordt afgevoerd naar de beek.
Het afvalwater komt in een collector die
naar het zuiveringsstation loopt.
Bij iedere bewoner, waar er
rioleringswerken gepland zijn, zal een
afkoppelingsdeskundige ter plaatse
gaan.
Hij onderzoekt de bestaande afwatering
en doet een voorstel van noodzakelijke
werken om het regenwater af te
koppelen.
In bijlage vind je het reglement dat van
toepassing is.
Het afkoppelen op privaat domein
moeten de bewoners zelf betalen. Ze
kunnen wel een premie krijgen.
De premie bedraagt voor het
afkoppelen van
hemelwater/huishoudelijk afvalwater
bedraagt:
 voor
rijwoningen
(gesloten
bebouwing)
de
helft
van
de
gefactureerde kostprijs met een
maximum van 200 €
 voor halfopen of open bebouwing de
helft van de gefactureerde kostprijs
met een maximum van 1.000 €.

3

B. Waar komt het
zuiveringsstation (nog niet op
plan) ?

B. Dit zit in de aparte opdracht van
Aquafin en staat daarom niet op onze
plannen. De waterzuiveringsinstallatie
komt in de Pastoorstraat.

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

C. Er zijn zitbanken in architectonisch
beton voorzien.
Op vraag van Onroerend erfgoed
werden geen picknicktafels voorzien.

D. Wordt de verbinding tussen
Disbos en Kuiperswijk
opengesteld voor wagens
tijdens de
dorpskernhernieuwing?

D. Dit kan nog bekeken worden bij
aanvang (tijdens) van de werken.
Indien dit nodig is voor de
bereikbaarheid.
Er moet wel vermeden worden dat er
een sluiproute ontstaat.
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2. Parking mindervaliden op
parking Rookop verdwenen
omwille van centrumpunt?

Mobiliteit
057 346 606
+
Techniek
057 346 298

Het naastgelegen parkeervak werd reeds
door middel van een verkeersbord
aangeduid als aangepaste parkeerplaats,
maar er dient nog een blauwe opvulkleur
en een rolstoelsymbool op de grond te
worden aangebracht. Dit zal normaal
gezien in het voorjaar van volgend jaar
worden uitgevoerd. De stedelijke
technische dienst volgt dit verder op.

Op bovenstaande foto
ziet u hoe de parking
voor mindervaliden
verdwenen is.
Kan er opnieuw gezorgd
worden voor zo’n
parkeerplaats?

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



Herentoilet achter de kerkhofmuur.(*)
Er zijn momenteel geen plannen voor een openbaar toilet in de dorpskern. Kan het
herentoilet bij de vernieuwing van de kerkhofmuur behouden blijven?
Op de gemeenteraad van 28/11 werd deze vraag ook al gesteld, maar kon men geen
concreet antwoord formuleren.



Vraag rond vuilnisbakken aan de Rookop.(*)
Blijkbaar is de capaciteit van de vuilnisbakken bij de Rookop ontoereikend of worden
die vuilnisbakken niet frequent genoeg geledigd. Meestal zijn die vuilnisbakken vol
tijdens het weekend met het gevolg dat de rest rondwaait op de volledige site.
Bij aanvang van een activiteit zijn de vuilnisbakken vaak al vol van de vorige activiteit.
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Deze vraag werd ook al gesteld op het BWP van 29/09/2015.
Vraag BWP:
Er worden steeds meer en grotere feesten georganiseerd in OC Rookop. Soms is de capaciteit
van de vuilnisbakken te klein met alle gevolgen van dien. Kan er gezorgd worden voor extra
vuilnisbakken?
Antwoord CBS:
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.

Op 9/3/2016 werd een meer algemene vraag gesteld over de openbare vuilnisbakken.
Vraag BWP:
Sommige vuilnisbakken in het dorp zijn steeds overvol. Op welke regelmaat worden deze
geledigd en kan dit eventueel frequenter?
Antwoord CBS:
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 een actieplan opstellen waarbij we
-het leegmaakschema van de vuilnisbakken specifiek aanpassen aan de werkelijke
situatie en
-eventuele misbruiken beter opvolgen (plaatsing mobiele camera)

Tot op heden blijft het probleem bestaan.
Zijn de organisatoren bij het afhuren van de zaal op de hoogte van het feit dat ze
witte zakken moeten voorzien? Waar moeten die vuilniszakken dan geplaatst worden
want de witte zakken worden pas op donderdag opgehaald?
Kan er vanuit de stad meer controle gebeuren? Of is dit een taak voor de wijkagent?
Hoe dikwijls en wie ledigt die vuilnisbakken?
Is het actieplan van de Milieudienst i.v.m. de vuilnisbakken al bekend en
operationeel?


Veegmachine(*)
Bestaat er een vast schema waarbij de veegmachine(s) Reningelst aandoet(n)?
Is het mogelijke om de planning van de veegmachine vooraf door te geven, zodat
eventueel stroken kunnen verkeersvrij gehouden worden om te vegen? Mogen
we ook vragen de plaatsen (vb. ruimte achter zitbank op Reningelstplein) waar de
machine niet bij kan, eveneens op te ruimen?
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Vragen omtrent dorpskernhernieuwing(*)
-

Welke nutsleidingen worden er vernieuwd?

-

Bufferbekken in de Heuvellandseweg : Welke bekleding wordt aangebracht in
dit bekken of is dit gewoon graafwerk? Wat is de diepte van dit bufferbekken
en staat er een omheining rond (veiligheid)?

-

Bestaat de mogelijkheid om de rioleringsplannen in te kijken?

4. Varia.
Op 8 december was er een coördinatorenoverleg van alle BWP’s van Poperinge en daar
werden de investeringen van de diverse deelgemeenten voorgesteld voor 2017 en/of
2018.
Voor onze gemeente stonden volgende items op de lijst:











Dorpskernhernieuwing
Renovatie kerkhofmuur
Renovatie Busseboom tussen Visserijmolenstraat en Ouderdomseweg (2017)
Verwarmingsinstallatie kerk (2018)
Vergroenen kerkhof (2017/2018)
Toelage vzw Fietseling en renovatiepremie Brouwerij
Aankoop en aanleg voetweg 54
Verkoop grond oud voetbalveld
Werken IBO (=oude pastorij en patronagezaal) Reningelst
Opmaken RUP (=ruimtelijk uitvoeringsplan) voor Reningelst. Hiermee kan de overheid de
huidige bestemming van bepaalde eigendommen veranderen. Het openbaar onderzoek
zou gebeuren via het bewonersplatform.

5. Volgende vergaderingen
Nieuwjaarsreceptie: 15 januari 2017 om 10h30
Volgende vergaderingen:
21/03 – 20/06 – 19/09 – 12/12
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