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1. Uitleg over de nationale brandweerhervorming en wat dit voor Reningelst
betekent
Kpt. Wim Bossaert (Post-overste brandweerpost Reningelst) geeft toelichting i.v.m. deze
materie.
a. Nationale brandweerhervorming
Vroeger waren de gemeenten verantwoordelijk voor de organisatie van de
brandweer; wie geen brandweerdienst had, was een beschermde gemeente (cfr.
Vleteren, Alveringem) en moest beroep doen op de buurgemeenten.
Aanleiding voor de brandweerhervorming waren de problemen bij de
gasontploffing in Gellingen (deelgemeente van Ath) in 2004.
De problemen werden geanalyseerd en conclusies werden getrokken door een
commissie o.l.v. gouverneur Paulus van de provincie Antwerpen.
De doelstellingen van de hervorming waren drieledig:
 Veiligheid van de burger verhogen
 Verbetering van de organisatie van de brandweer
 Professionaliseren van werkkader brandweerlieden
Het nieuwe beleid :
Principes:
 Uniforme en zelfde manier van hulp verlenen in gans België: "Van De
Panne tot in Arlon moet elke burger dezelfde service krijgen."
 Innovatie: inzet van de beste middelen
 Schaalvergroting (tot over de gemeentegrenzen)
 Samenwerking tussen brandweerzones
 Beter statuut hulpverleners
Hulpverleningszones:
De gemeenten zijn niet langer rechtstreeks verantwoordelijk voor de
brandweer. De organisatie van de brandweer gebeurt door brandweerzones
met rechtspersoonlijkheid, deze zones zijn verantwoordelijk voor civiele
veiligheid (brandweer en 100) in hun territorium.
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Een hulpverleningszone wordt bestuurd door:




De zoneraad (dagelijks bestuur)
Het zonecollege (hierin zetelen alle burgemeesters van de brandweerzone)
De zonecommandant

b. Wat betekent dit voor het korps van Reningelst?
Toegepast op West-Vlaanderen betekent dit 4 zones, wij behoren tot de zone
Westhoek.
Deze zone bevat volgende 18 gemeenten : Alveringem, De Panne, Diksmuide,
Heuvelland, Houthulst, Ieper, Koekelare, Koksijde, Kortemark, LangemarkPoelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Nieuwpoort, Poperinge, Veurne, Vleteren, Wervik
en Zonnebeke.
In deze 18 gemeenten hebben we 23 brandweerposten waarvan de brandweer
Reningelst er een is, in totaal zijn er in de zone 1038 brandweerlieden waarvan
1000 vrijwilligers en 38 beroepsbrandweermannen.
c. Wat verandert er voor de inwoners van Reningelst?
In principe niets, bij brand bel het noodnummer 112, en u zult snelle en adequate
hulp krijgen.
De hulpverlening wordt nu wel georganiseerd door de dispatching centrale van
112. Het brandweerkorps met het geschikte materiaal en met voldoende
beschikbare manschappen wordt uitgestuurd. Omdat alle nodige materiaal bij een
interventie moet aanwezig zijn en het korps in Reningelst niet over alle materiaal
(vb. brandweerladder) beschikt, gebeurt het soms dat er meerdere korpsen
opgeroepen worden. De interventiegebieden vallen ook niet meer samen met de
gemeentelijke indelingen.
Het retributiesysteem (wat moet men betalen bij een interventie van de
brandweer) werd wel gewijzigd. Alle interventies moeten aangerekend worden
vanaf het moment dat het gevaar geweken is. Er bestaan vaste tarieven voor elk
type interventie (vb. opruimen wespennest). Geen brandweermannen meer voor
wielerkoersen en stoeten.
d. Wat verandert er wel?
Er verandert veel voor de brandweermannen zelf. Langs de ene kant is het
statuut van vrijwillige brandweerman verbetert maar langs de andere kant wordt
nu ook veel meer geëist van de vrijwilliger.
Wat de rekrutering betreft zijn de toelatingsvoorwaarden strenger geworden:




Een nieuw kandidaat moet eerst een Federaal Geschiktheidsattest (FGA)
behalen.
Pas na het behalen van dit attest start de aanwervingsprocedure bij de
brandweerzone: medisch onderzoek, gesprek, fysieke testen…
Typische brandweeropleiding
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Wetgeving idem voor vrijwilligers als beroepsbrandweerlieden m.a.w. de
overheid eist evenveel van de vrijwilliger als van de
beroepsbrandweerman.

Gevolg: Mensen zijn nog moeilijk te motiveren om brandweerman te worden.
Er is nood aan nieuwelingen, wil het brandweerkorps overleven.
Ook van de actieve brandweerman wordt steeds meer gevraagd:






24 uur oefening op postniveau per jaar, verplicht: RNG oefening 1ste
en 2de donderdag van de maand
24h extra bijscholing per jaar, verplicht
2-jaarlijks Preventief Periodisch Medisch Onderzoek (PPMO), verplicht
voor elke persluchtdrager
SAH opleidingen voor onderofficieren
Enz. …

Besluit:
Wil Reningelst dat het vrijwillige brandweerkorps blijft bestaan, dan is er nood aan
nieuwe brandweermensen en (onder-)officieren.

2. Openstaande vragen aan het stadsbestuur sinds 2009.
Door de jaren heen werden vragen gesteld aan het stadsbestuur die nog steeds niet
werden opgelost. De vragen werden wel vaak beantwoord maar de beloftes werden
niet nagekomen.
Het BWP is er om de mensen correct te informeren, maar deze taak kan niet uitgevoerd
worden wanneer steeds niet-correcte informatie en/of loze beloftes verspreid worden.
Zo wordt het nut van een bewonersplatform uitgehold. Wij willen geloofwaardig
blijven.
Hieronder volgt een opsomming van alle openstaande vragen:

Heraanleg kerkhof
24/03/2015 Reningelst is samen met Watou testcase.
Uitvoering in Reningelst en Watou : april - mei 2015, de overige
begraafplaatsen in najaar 2015 – voorjaar 2016
23/06/2015 Vraag aan CBS:
Hoe zit het met de heraanleg van het kerkhof? Deze zou in
Reningelst plaatsvinden in april-mei?
Wat is de reden van het uitstel?
Antwoord van CBS op 24/08/2015:
Er wordt voorlopig nog gewacht op het advies van Onroerend
Erfgoed.
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28/06/2016 Vraag aan CBS:
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.
Antwoord van CBS op 12/09/2016
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.
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.

Rookop: Hoe kunnen we ons handen wassen en afdrogen?
15/06/2010 Vraag aan CBS:
In de toiletten zijn geen zeep en handdoekjes voorzien. Wij vragen
om een vast handzeeppompje en papieren handdoekjes. In tijden
van Mexicaanse griep is dit geen overbodige luxe!
Antwoord van CBS op 1/9/2010:
De plaatsing van zeep- en papieren doekenverdelers in de toiletten
van de diverse ontmoetingscentra in de deelgemeenten wordt
gepland op het budget 2011.
27/03/2014 Vraag aan CBS:
Er is nog steeds geen mogelijkheid om je handen te drogen, wanneer
wordt dit aangepakt?
Antwoord van CBS op 16/06/2014:
Eerstdaags wordt contact opgenomen met een leverancier, die de
opdracht zal krijgen om in alle OC’s, CC Ghybe en het
dienstencentrum zeepdispensers en een afdroogsysteem te
plaatsen. In budgetwijziging worden de nodige kredieten voorzien
zodat de uitvoering nog dit jaar kan gebeuren.
29/09/2015 Vraag aan CBS:
Wanneer komt er zeep en een middel om de handen te drogen in de
Rookop?
Deze vraag werd reeds herhaaldelijk gesteld zonder resultaat.
Antwoord van CBS van 7/12/2015:
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.
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Voetweg 54
30/9/2010

15/01/2012

Vraag aan CBS:
Algemene stilte rond Buurtweg 54 in Reningelst: (zie recent nr 71
van De Bron)
Op vraag van de Werkgroep Trage Wegen van vzw De Bron heeft
het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels een compleet
dossier uitgewerkt en voorgesteld aan het schepencollege van
Poperinge. Daar blijft het echter opvallend stil.
Kan een dorpsbevraging het draagvlak van deze buurtweg 54 niet
meten?
Antwoord van CBS op 3/11/2010:
Het schepencollege en de dienst mobiliteit zijn geen voorstander
van een dorpsbevraging over dergelijk onderwerp.
Het dossier van Regionaal Landschap is in ieder geval nog niet kant
en klaar. Het bevat voorstellen over verleggingen van deze voetweg.
Al deze voorstellen moeten afgewogen worden en op zijn minst ook
doorgenomen worden met de betrokken aangelanden. Na het
uitstippelen van de effectieve route, kan een procedure over het
afschaffen en verleggen van delen van de voetweg opgestart
worden bij de provincie West-Vlaanderen. Dus is er administratief
nog een heel eind te gaan.
Reeds meerdere malen werd ann Cloet, mobiliteitsambtenaar, hierover
gecontacteerd. Er lijkt nog steeds geen definitief plan te zijn
goedgekeurd.
Vraag aan CBS :
Als ‘Dorp in versnelling’ vragen wij ons af waarom deze plannen
steeds maar weer op de lange baan worden geschoven?
Antwoord van 24/02/2012 :
Om de voetweg te kunnen openstellen moeten verschillende
stappen gezet worden:
- Het bestaande tracé van de voetweg kan niet open gesteld
worden, gezien de bestaande bebouwing op dat tracé. Een deel
van de voetweg moet verlegd worden.
- Een verdere afstemming van het voorgestelde tracé ten opzichte
van de voetweg in Westouter moet nog op punt gesteld worden.
Momenteel zijn er twee voorstellen uitgewerkt voor de
aansluiting van de voetweg in Reningelst op het grondgebied
van Westouter.
- De aansluiting van de voetweg moet verder besproken worden
onder andere met de gemeente Heuvelland en met de eigenaars
van de betrokken terreinen. Deze besprekingen moeten nog
opgestart worden.
- Er moet onderzocht worden op welke wijze de verlegde
voetweg kan opgenomen worden in het openbaar domein.
Daarvoor zijn er verschillende mogelijkheden. De voorkeur
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wordt gegeven aan de aankoop van de terreinen. Uit overleg
met de provincie blijkt dat zij bereid zijn om in te staan voor de
aankoop, doch dat de financiële middelen daarvoor niet op
korte termijn voorzien zijn.

11/12/2012

17/12/2013

Gezien de vrij grote complexiteit van het dossier is het helaas niet
mogelijk om op korte termijn zichtbare resultaten op het terrein te
krijgen, doch de diensten van de stad, het regionaal landschap en
het provinciebestuur werken met aangehouden inzet verder aan het
dossier.
Het verdere verloop van het dossier wordt door de dienst RMNO
overgemaakt aan het bewonersplatform.
Vraag aan CBS:
Is er al vooruitgang i.v.m. voetweg 54 ?
Antwoord van CBS op 25/01/2013:
Voorlopig werden nog geen stappen gezet. Het dossier heeft
stelgelegen door het opstarten van een nieuwe
aanwervingsprocedure voor mobiliteitsambtenaar. De nieuw
aangestelde mobeliteitsambtenaar wordt momenteel overspoeld
met onvoorzien werk dat ten koste gaat van het onderzoekswerk.
Het is echter moeilijk te zeggen of er in 2013 stappen kunnen gezet
worden. Van zodra wat ruimte is, wordt dit dossier opnieuw
opgestart.
Vraag aan CBS:
Wat is de stand van zaken betreffende Voetweg 54?
Op 11/12/2012 heeft het BWP voor de laatste keer de stand van
zaken opgevraagd aan het stadsbestuur van Poperinge hieromtrent.
Het BWP heeft ook Chris Develter van De Bron aangeschreven die
onlangs op de ‘dag van de trage weg’ hieromtrent een wandeling
had georganiseerd. Hij had nog geen verdere informatie, maar zal
het BWP op de hoogte houden.
Deze zaak is reeds 4 jaar bezig en we merken nog steeds geen
vooruitgang.
Antwoord van 10/02/2014:
In februari 2014 gaat een nieuwe vergadering door van het
stadsbestuur met het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels
om dit dossier opnieuw op te starten. De dienst mobiliteit houdt het
bewonersplatform op de hoogte.
Aanvulling BWP:
Via ‘De Bron’ hebben we vernomen dat het dossier momenteel
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aangepakt wordt en een oplossing in de maak is. Er werden onlangs
verschillende overlegvergaderingen georganiseerd.
In het voorgestelde traject komt het hierop neer dat de beek zou
gevolgd worden vanaf de Fietseling in Reningelst, maar in plaats van
via de private weg van boer Covemaeker verder te wandelen, wordt
er gekozen om de beek verder te bewandelen tot op de plaats waar
de Pandoenebeek in de Franse Beek vloeit, om dan langs de Franse
Beek het pad verder te trekken ofwel via de Zoetendalestraat
(fietsers?).
Het moet echter nog uitgemaakt worden hoe men het concreet zal
aanpakken.
19/06/2014

Vraag aan CBS:
Er werden onlangs enkele vergadering ingelegd omtrent voetweg
54. Ook het bewonersplatform vraagt geregeld de stand van zaken
op en het blijkt dat hier inderdaad vooruitgang in zit. Echter werden
de eigenaars en aangelanden van/naast dit traject nog niet
gecontacteerd en blijven zij in het ongewisse wat er zal gebeuren.
Komt er inspraak van deze mensen, en zo ja, hoe en wanneer wordt
dit aangepakt?
Antwoord van 15/09/2014
Momenteel bevindt dit dossier zich nog in conceptfase en zijn nog
wijzigingen aan het exacte traject mogelijk. Wanneer hier
duidelijkheid over is en de plannen concreet worden, zullen de
eigenaars van de betrokken percelen gecontacteerd worden.

24/03/2015

Vraag aan CBS:
Blijkbaar is er geen vooruitgang in deze zaak. Graag wat info vanuit
het CBS.
We hebben de indruk dat dit dossier muurvast zit.
Antwoord van 15/06/2015:
In april en mei 2015 gingen besprekingen door met de gemeente
Heuvelland en landmeterskantoor Feys BVBA voor de opmaak van
de nodige documenten voor de verlegging van deze voetweg. Er is
een consensus over het tracé en het stadsbestuur is volop bezig met
de voorbereiding van een principiële gemeenteraadsbeslissing
hierover begin 2016.

23/06/2015

Antwoord van Piet Hardeman op vraag van Antoine omtrent de stand
van zaken:
Er is iets aan het bewegen rond buurtweg 54 Reningelst-Westouter.
Stad Poperinge heeft in januari beslist om er wat aan te doen.
Ondertussen is er iemand aangesteld om de rooilijn vast te leggen.
Dat “moet nu sinds de vorig jaar gewijzigde reglementering. Op 28
april is er overleg tussen Stad Poperinge en de gemeente
Heuvelland.
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08/12/2016

Coördinatorenoverleg:
Budgettering 2017: Aankoop en aanleg voetweg 54.

Plassen Hazebeek in de Baljuwstraat
15/01/2012 Vraag aan Agentschap voor Wegen en Verkeer naar een oplossing voor
de plassen op het wegdek, na hevige regenval, in de Baljuwstraat thv de
Hazebeek .
Als antwoord erkent het agentschap dat in deze omgeving de
tussenbermen tussen rijweg en fietspad aan de hoge kant zijn. Deze
komen in aanmerking voor het afplaggen.
Het agentschap beloofde dit afplaggen in hun planning op te nemen.
Vraag aan CBS:
Bewoners vragen of hier wat spoed kan worden achtergezet, gezien
het reële gevaar van watergladheid bij hevige regenval.
Antwoord van CBS op 24/02/2012:
AWV is zich bewust van het probleem. Het is bij hen dan ook
opgenomen in de lijst van de uit te voeren werken. Momenteel kan
AWV echter nog geen termijn van uitvoering meegeven.
27/03/2012 Vraag of er eventueel een verkeersbord kan gezet worden?
Geen antwoord gekregen.
30/09/2014 Vraag aan CBS:
Kan er een gevaarbord komen voor watergladheid in de baljuwstraat
ter hoogte van de Hazebeek?
Antwoord van CBS op 15/12/2014:
Deze vraag zal worden voorgelegd aan AWV, de wegbeheerder van
de Baljuwstraat.

Zebrapaden
19/06/2012: Vraag aan CBS:
Wanneer wordt het zebrapad in de Pastoorstraat opnieuw
geschilderd? Deze vraag is al een 3-tal jaar oud.
Antwoord van 09/11/2012:
Dit werd uitgevoerd in september.
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Kerkhofmuur
18/03/2009 Vraag aan CBS:
Het BWP heeft vernomen dat het stadsbestuur in 2010 zou starten
met de restauratie van de kerkhofmuur, klopt dit?
Antwoord van 13/05/2009:
In februari 2009 werd een voorstudie gemaakt voor het herstel van
de kerkhofmuur en hekwerk.
Dit maakt echter deel uit van het beschermd dorpsgezicht en
omwille van premies werd beslist om eerst een herwaarderingsplan
voor het dorpsgezicht op te stellen. Na goedkeuring van dit plan kan
overgegaan worden tot het opmaken van een bestek voor een
gefaseerde restauratie met onderhoudspremie van 3 jaar. De
nodige kredieten voor de restauratie zullen daartoe opgenomen
worden op de stadsbegroting van 2010 en volgende jaren.

Besluit:
Er werden vanuit het BWP reeds heel wat vragen gesteld voor het realiseren van, soms
kleine, wensen ten dienste van de bewoners van ons dorp.
Bovenstaande opsomming van enkele lopende vragen sinds 2009, toont aan dat er van
sommige enkel beloftes werden gedaan en nog maar weinig tot niks werd
gerealiseerd.
Is het onwil of vergetelheid? Aan de inwoners om te oordelen.
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3. Antwoorden schepencollege
De vragen in het verslag van de bijeenkomst van het bewonersplatform Reningelst
van 13 december 2016 werden besproken in zitting van het schepencollege van
13 februari 2017.
Het schepencollege bezorgt u graag volgende antwoorden:

Vraag

1. 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
toen
kon
men
geen
concreet antwoord formuleren.
2. 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.

Dossierbeheerder
Techniek
057 346 298

Antwoord

Onroerend
Erfgoed
heeft
het
terugplaatsen van het openbaar toilet
niet goedgekeurd (dossier heropbouw
van nieuwe kerkmuur).

Cultuur
057 346 686
+
Techniek

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
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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.
A. 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?

A. Dit wordt gezegd bij het ophalen van
de badge. De vuilniszakken moeten
bij de groene bak geplaatst worden,
buiten. De PWA-er plaatst ze dan aan
de straatkant op donderdag, klaar
voor ophaling.

B. Kan er vanuit de stad meer
controle gebeuren? Of is dit
een taak voor de wijkagent?

B. Er is controle via de PWA-er en de
poetsdiensten, maar enkel op de
tijdstippen wanneer zij aan het werk
zijn. Meer controle is op dit moment
niet mogelijk.
C. De vuilnisbakken worden door de
PWA-er aan de straatkant geplaatst
(1x per week), en door de
poetsdiensten geledigd in het gebouw
(1-2x per week).
D. De inventarisatie en onderzoek naar
misbruik is ondertussen gebeurd. De
analyse en het uitwerken van een
actieplan is voorzien voor de eerste
helft van 2017. De beleidskeuzes
worden vastgelegd rond de
zomerperiode. De terugkoppeling
naar het bewoners-platform voorzien
we in het najaar 2017.
Bij melding van misbruik en

C. Hoe dikwijls en wie ledigt die
vuilnisbakken?

D. Is het actieplan van de
Milieudienst i.v.m. de
vuilnisbakken al bekend en
operationeel?
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regelmatige sluikstort, wordt een
locatie opgenomen in een lijst voor
toezicht met de mobiele camera. De
dienst Integrale Veiligheid staat in
voor de coördinatie.
3. Veegmachine

Techniek

De technische dienst gaat momenteel alle
deelgemeenten, fietspaden,… af, waarbij
een tijdsmeting wordt gedaan. Op basis
van deze meting zal een schema worden
opgesteld.
Er is een aparte zuigarm op de
veegmachine voorzien die zo’n plaatsen
wel bereikbaar maken. Aan de machinebediener wordt gevraagd wat extra
aandacht hier aan te besteden.

4. Vragen omtrent
dorpskernhernieuwing

Openbare
werken

A. Welke nutsleidingen worden er
vernieuwd?

057 346

A. De volgende nutswerken zijn
voorzien:
 De Watergroep vernieuwt alle
waterleidingen. Langs beide zijden
van de wegen (indien bebouwing)
komt er een nieuwe PVC-leiding.
 Eandis brengt het elektriciteitsnet
ondergronds en ook de openbare
verlichting wordt vernieuwd. Eandis
vernieuwt ook de
hoogspanningscabine in de
Pastoorstraat. In functie van de
geplande verkaveling in de
Kriekstraat wordt het gasnet in de
Kriekstraat uitgebreid door Eandis.
 Telenet voorziet de aanleg van een
glasvezelkabel vanaf de kast op het
Reningelstplein via de Pastoorstraat
naar de zendmast t.h.v. de
sportvelden in de Kriekstraat. Aan de
zendmast op de sportzone worden er
aanpassingswerken uitgevoerd in het
kader van het Modernization project
van Telenet. De ontvangst zou
hierdoor moeten verbeteren. Het
volledig net wordt ondergronds
gebracht. (in samenwerking met
Eandis) Ook zijn er nog enkele
plaatselijke verplaatsingen door
Telenet voorzien.
 Proximus plant geen grote werken.
Er worden enkele leidingen vernieuwd
in samenwerking met de ander
nutsmaatschappijen.

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?

B. 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)?
C. Bestaat de mogelijkheid om
de rioleringsplannen in te
kijken?
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B. In verband met het bufferbekken van
de Heuvelandseweg is de maximale
diepte 1,77m. Het bufferbekken wordt
gewoon uitgegraven, geen elementen
in de bodem. De (talud) helling wordt
onder 30° uitgevoerd, zodat er geen
gevaar is om in de buffer te vallen.
De buffer staat normaal gezien droog.
Enkel bij hevige regen vult de buffer,
om daarna het regenwater dan
vertraagd af te voeren naar de beek.
Het is geen vijver, waar er constant
water instaat. Er is daarom geen
omheining voorzien rond deze buffer.
C. Inzage in de rioleringsplannen is
mogelijk in de technische dienst in de
Veurnestraat 55.

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

Zie pt 2. Openstaande vragen aan het stadsbestuur sinds 2009.(*)
Het BWP vraagt nogmaals een behandeling van deze openstaande vragen en dat er
eindelijk actie wordt ondernomen.

Andere vragen:


Verlichtingspaal op kruispunt Ouderdomseweg en Vlamertingseweg op de
Ouderdom werd op 25/12 afgereden en op 26/12 verwijderd door Eandis. Er werd
nog steeds geen nieuwe geplaatst. (*)
 Reeds doorgegeven op 13/02 via meldingsformulier (werkopdracht 50071dossier bij Marc Vanstraeseele).



Zebrapad voor de school in de Pastoorstraat is volledig verdwenen. (*)
 Reeds doorgegeven op 08/02 via meldingsformulier (werkopdracht 49988dossier bij Marc Vanstraeseele).



Geregeld rijden voertuigen zich vast op het onverharde gedeelte van de
Kwakkelstraat (tussen Clyttesteenweg en Kemmelseweg). (*)
Dit werd reeds gemeld aan Kenny Geuns (mobiliteitsambtenaar).
Kunnen er borden geplaatst worden dat dit een doodlopende weg is voor voertuigen?
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Onlangs werd een vrouw in Reningelst begraven in een grafkelder, terwijl haar man
reeds lang geleden begraven was in volle grond, op een andere plaats op het
kerkhof. Samen begraven worden bij haar man in Reningelst bleek uitgesloten, de
grond waar de man lag was geen eigendom van de familie. Er moest nieuwe grond
worden aangekocht.
Ze konden enkel samen begraven worden als de man werd opgegraven en in de
nieuwe grafkelder werd bijgeplaatst. Dit bleek een te dure operatie.
Deze kwestie heeft toch wel wat frustratie met zich meegebracht binnen deze
familie, gezien men altijd gedacht had dat de weduwe gewoon bij haar man zou
begraven worden.(*)
Vraag: Zijn er nog mensen in dit geval? Kan er inventaris opgemaakt worden van mensen die
in volle grond werden begraven en waarvan de partner nog in leven is en die op het
probleem wijzen? Zo kan de partner en/of familie in alle rust een weloverwogen beslissing
nemen en hoeft deze niet genomen te worden in de korte periode van rouw net voor de
begrafenis.



Hondenpoep op de graven. (*)
Inwoners merkten hondenpoep op grafzerken van familieleden. Mag er met een
hond gewandeld worden op het kerkhof?
De wijkagent werd verwittigd en die zal een extra oogje in het zeil houden.



Schema veegmachine(*)
Is het schema van de veegmachine reeds opgemaakt? Wanneer wordt Reningelst
aangedaan? (zie antwoord van CBS van 13 februari 2017)

5. Varia.


Enkele Reningelstse verenigingen hebben contact opgenomen met o.a. het
stadsbestuur en de Dienst Cultuur om, kort samengevat, een duidelijk reglement en
afspraken te maken omtrent het gebruik van de Rookop. Vooral hoe deze proper en
netjes opgeruimd kan achtergelaten worden.
Het BWP heeft hier bijgetreden door te wijzen op de recente vragen van het BWP
omtrent het rondslingerend vuil rondom de Rookop.



Het BWP beschikt over een uitgebreid email bestand waarmee het de bewoners kan
bereiken. Onlangs kreeg het BWP een vraag om een privéprobleem op te lossen via
een mail aan alle inwoners. We zijn hier niet op ingegaan omdat we van mening zijn
dat het bewonersplatform hiervoor niet het juiste kanaal is. Daarenboven is het
delicaat is om privéproblemen zomaar openbaar te grabbel te gooien.
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6. Volgende vergaderingen





20/06/2017 om 20h
19/09/2017 om 20h
12/12/2017 om 20h
14/01/2018 - Nieuwjaarsreceptie
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