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Bewonersplatform Reningelst 
Verslag open bewonersvergadering 

Dinsdag 20 juni 2017, OC Rookop 
 
Aanwezig: 

Jacques Storme, Daniel Decaesteker, Hubert Verdonck, Daniël de Smet, Gerard Marent,  Willy 
George, Frits Vandenbussche, Noël Vandelanotte, Johan Ingelaere, Jan Kestelyn, Glen 
Boeyaert, Winny Vandelannoote, Luc Derycke, Geert Rouseré, Jan Decorte, Roland Verlinde, 
Hans Debacker, Bart Decrock, Marie-Louise Boucneau , Germain Follet. 
 

Verontschuldigd:  
Gunther Goudeseune. 
 

Gastsprekers:    
Ben Hamerlinck (heraanleg kerkhof) - schepen Loes Vandromme en Matthias Breyne 
(controles in en rond de Rookop). 

 
 

1. Heraanlag kerkhof (herwerkt plan) 
 
Ben Hamerlinck geeft uitleg over de algemene aanpak van alle kerkhoven in Poperinge. Het kerkhof 
van Reningelst  is samen met Watou nog steeds pilootproject. 
 
In bijlage vindt u de presentatie (20170609_Herinrichting kerkhoven-voorstelling BWplatform.pdf). 
 
Op de eerste 13 pagina’s wordt uitgelegd waarom en hoe de kerkhoven worden heraangelegd. 
Pagina 23 t.e.m. 25 geeft een overzicht van hoe de werken effectief worden aangepakt en op pagina 
37 is er meer uitleg over de timing. 
(De rest van het document handelt over de begraafplaatsen in Watou en aan de Elverdingseweg). 

 
Toelichting: 
 
In principe worden de hoofdwegen verhard en de zijwegen ingericht met gras en bloemen. 
De werken zullen starten na Allerheiligen 2017. 
Er zal geen herschikking van de graven gebeuren. 
 
 
Aansluitend kwamen er vragen van de aanwezigen i.v.m. de kerkhofmuur. 
 
De heer Hamerlinck bevestigt dat de werken in 5 fasen zullen verlopen (3 voor de heropbouw van de 
muur en 2 voor het herstel van het ijzeren hekwerk) en dat de eerste fase (afbraak muur vanaf Rita-
kapel tot ingang kerkhof Pastoorstraat) nog voor het bouwverlof zal gebeuren. 
 
De heropbouw van de muur staat los van de heraanleg van het kerkhof en van de 
dorpskernhernieuwing. De werken verlopen in 5 fasen omwille van subsidies van de Vlaamse of 
Federale regering. 
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Openstaande vragen: 
 

1. Wat zal er beuren met de zieke bomen? 
2. Is de aannemer op de hoogte van het bestaan van de ‘roepsteen’ en waar wordt deze 

teruggeplaatst? 
 
Aannemer Bentein uit Langemark-Poelkapelle zal de werken uitvoeren. 

 
 
 

2. Uitleg rond controles in en rond OC’s. 
 
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. 
 
Ook het bewonersplatform melde reeds verscheidene malen problemen met het afvalbeheer rond 
de Rookop. 
 
In bijlage vindt u de presentatie (ProblemenRookopReningelst.pdf). 
 
De cultuurdienst zal een inventaris (materiaal, bezetting, beschikbare plaats, afvalproblematiek enz.) 
opmaken van alle OC’s van Poperinge. Op basis hiervan zal een plan van aanpak opgemaakt worden 
voor het gebruik van de Rookop. Dit plan zal voorgesteld worden in september 2017. 
 
Mevrouw de schepen haalt aan dat de Rookop het meest occasionele gebruikers heeft en de stad 
niet genoeg personeel heeft om alles telkens grondig te controleren.  
Ze raadt ook aan bij problemen rechtstreeks contact op te nemen met de culturele dienst (via 
cultuur@poperinge.be). 
 
Voorstel om een (hoge) waarborg te vragen aan de occasionele gebruikers, werd volgens de schepen 
om praktische redenen verworpen door de financiële diensten van de stad Poperinge. 
 
Bij herhaald misbruik kan een boete uitgeschreven worden of kan het gebruik geweigerd worden. 
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3. Antwoorden schepencollege 
 

De vragen in het verslag van de bijeenkomst van het bewonersplatform Reningelst van 21 maart 

2017 werden besproken in zitting van het schepencollege van  22 mei 2017. 

Het schepencollege bezorgt u graag volgende antwoorden: 

 

Vraag 

 

Dossier-

beheerder 

 

 

Antwoord 

 

1 Openstaande vragen: 

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 BP 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 BP uitgehold. Wij willen 

geloofwaardig blijven. 

 

Er werden vanuit het BP reeds 

heel wat vragen gesteld voor het 

realiseren van, soms kleine, 

wensen ten dienste van de 

bewoners van het dorp. De 

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. 

Welzijn 

057 309 879 

Alle vragen zijn steeds beantwoord 

geweest, maar niet alle werden (tijdig) 

uitgevoerd. Hiertoe werd eind 2016 een 

opvolgingssysteem opgestart die het 

mogelijk maakt de uitvoering op te volgen. 

Bij het opstarten van het systeem was het 

onmogelijk terug te keren naar 2009, maar 

werd teruggekeerd tot halverwege 2015. 

Deze historische oplijsting maakt het 

mogelijk de nog openstaande vragen toe te 

voegen aan het opvolgingssysteem, 

waarvoor dank. 

 

Tijdens het laatste coördinatorenoverleg 

werd aan jullie een toelichting gegeven wat 

het systeem inhoudt en hoe jullie er 

toegang kunnen toe krijgen om verder op 

de hoogte te blijven van de ontwikkelingen 

van de openstaande dossiers. Wij stellen 

vast dat jullie van dit werkinstrument geen 

gebruik maken. Jammer, want van de 5 

opgelijste niet uitgevoerde werken staan er 

2 in het opvolgingssysteem. Hieruit blijkt 

dat we deze niet zijn vergeten en dat deze 

nog steeds worden opgevolgd tot de 

uitvoering plaatsvindt. Er moet beaamd 

worden dat sommige zaken niet verlopen 

zoals ze zouden moeten verlopen, maar 

niet ieder dossier is even gemakkelijk. 

 

Wij hopen jullie hierbij te overtuigen toch 

gebruik te maken van het 

opvolgingssysteem die speciaal ontworpen 

werd om hetgeen jullie nu melden in de 

toekomst te voorkomen. 

 

Reactie BWP: 

Zie punt 4: Openstaande vragen aan het 

stadsbestuur sinds 2010. 
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2 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 50071- dossier 

bij Marc Vanstraeseele)). 

 

Openbare 

Werken 

057 346 299 

Het dossier is gekend bij Eandis. Er werd 

ondertussen een nieuwe paal besteld. Van 

zodra die geleverd wordt, wordt de 

plaatsing in de planning opgenomen. 

3 Zebrapad voor de school 

in de Pastoorstraat is 

volledig verdwenen. 

(Reeds doorgegeven op 08/02 

via meldingsformulier 

(werkopdracht 49988-dossier bij 

Marc Vanstraeseele)). 

 

Techniek In normale omstandigheden start de 

aannemer met de wegmarkeringen voor 

ganse grondgebied in de 2de helft van mei. 

 

 

Reactie BWP: OK, werd uitgevoerd. 

4 Geregeld rijden 

voertuigen zich vast op 

het onverharde gedeelte 

van de Kwakkelstraat 

(tussen Clyttesteenweg 

en Kemmelseweg).  

Dit werd reeds gemeld aan 

Kenny Geuens 

(mobiliteitsambtenaar). 

Kunnen er borden geplaatst 

worden dat dit een doodlopende 

weg is voor voertuigen? 

 

Mobiliteit 

057 346 282 

Dit werd gemeld door Marc Dauchy aan de 

dienst mobiliteit en werd in februari en 

maart besproken in de stuurgroep van de 

mobiliteitsraad en het college van 

Burgemeester en Schepenen. 

 

Op 10 maart werd een schrijven gericht 

aan Marc Dauchy met de melding dat er 

werd beslist dit deel van de Kwakkelstraat 

voor te behouden voor voetgangers, 

fietsers, ruiters en voertuigen van 

aangelanden, door middel van bijkomende 

aanwijzingsborden. 

 

Ondertussen staat de werkopdracht klaar 

voor uitvoering door de technische dienst. 

Van zodra de borden klaar zijn, worden die 

geplaatst (uiterlijk eind mei 2017). 

 

Reactie BWP: OK, werd uitgevoerd. 
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5 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. 

 

Burgerzaken 

057 346 674 

Voor niet-geconcedeerde begravingen 

(ongekochte grond) is in het decreet op de 

begraafplaatsen en lijkbezorging een 

minimumtermijn van 10 jaar vastgesteld. 

Bij het bepalen van het ruimtelijk beleid 

van de begraafplaatsen kan geregeld 

ontruimen van de niet-geconcedeerde 

percelen van essentieel belang zijn. 

Vooraleer men tot ontruiming van de niet-

geconcedeerde begravingen kan overgaan, 

moet deze ontruiming, gedurende 1 jaar 

aan het graf en aan de ingang van de 

betrokken begraafplaats bekendgemaakt. 

Een omzetting van een niet-geconcedeerd 

graf naar een geconcedeerd graf heeft een 

ontgraving tot gevolg. Alle kosten die deze 

ontgraving worden volledig ten laste gelegd 

van de nabestaanden.  

Sinds 2016 is de stad begonnen met de 

inventarisatie van de verschillende 

begraafplaatsen. De begraafplaats op de 

Elverdingseweg werd eerst aangepakt. Een 

deel van de niet-geconcedeerde graven die 

ouder zijn dan 10 jaar werden onlangs 

ontruimd, de rest volgt op korte termijn. 

Het is de bedoeling om dit op alle 

begraafplaatsen te doen. De inventarisatie 

van de begraafplaats van Reningelst werd 

nog niet opgemaakt. Dit zal waarschijnlijk 

gebeuren in de loop van 2017-2018. Het is 

dan ook de bedoeling om een procedure 

van ontruiming te starten voor alle niet-

geconcedeerde graven die ouder zijn dan 

10 jaar. In het beschreven geval is de man 

overleden in 1994 waardoor dit graf dan 

ook zal verdwijnen. 

 

6 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. 

 

 

Burgerzaken Net zoals in parken en andere openbare 

plaatsen mag er met de hond gewandeld 

worden op het kerkhof.  

 

Enig toezicht door de wijkagent lijkt ons in 

dit verband wel aangewezen. 
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7 Schema veegmachine 

Is het schema van de 

veegmachine reeds opgemaakt? 

Wanneer wordt Reningelst 

aangedaan? (zie antwoord van 

CBS van 13 februari 2017) 

Techniek Momenteel wordt geveegd in Proven. 

Tijdens de maand mei komt Reningelst 

zeker aan de beurt. 

Vanuit BP Watou komt het voorstel om te 

werken met een parkeerverbod , maar we 

zijn nog niet helemaal uit de praktische 

regeling ervan, want overal verkeersborden 

plaatsen is praktisch moeilijk realiseerbaar 

aangezien er toch ettelijke lopende meters 

(kilometers) per dag geveegd worden.  

Enerzijds werken we in zones en de 

veegmachine komt toch “relatief” snel 

terug. Daarom zouden we geen 

verkeersborden kunnen plaatsen en 

veronderstellen dat bij een terugkeer de 

niet geveegde stukken ook wel eens 

worden geveegd. 

Anderzijds kan er ook aan een systeem 

gedacht worden dat we vragen om op een 

bepaald tijdstip aan de kant van de even 

nummers geen wagens te parkeren zodat 

we daar vrij kunnen borstelen en enkele 

dagen later om aan de oneven nummers 

niet te parkeren. Op die manier moeten er 

geen borden geplaatst worden en kan er 

wel doorgewerkt worden. Rest dan 

natuurlijk de communicatie hieromtrent. 

We zijn er nog niet uit, maar eens we eruit 

zijn willen we er wel openlijk over 

communiceren naar alle BWP. 

 

Verder voorzien we sowieso 4 

borstelmomenten langs de fietspaden. 

Krokus, begin zomervakantie, begin 

schooljaar en herfstvakantie. Op die manier 

willen we alle fietspaden van groot 

Poperinge “vrij” hebben. 

 

 
 
 
4. Openstaande vragen aan het stadsbestuur sinds 2010 (zie ook 

antwoorden van CBS - punt 1). 
 
In het vorige verslag  werd er een opsomming gegeven van zaken die volgens het BWP lang 
aanslepen. In een onderhoud met de schepen Desmytter werd dit besproken en werden enkele 
zaken uitgeklaard. 
 

 Niet alle dossiers zijn even makkelijk, waardoor sommige zaken niet lopen zoals wordt gewenst. 
 

 De stad heeft een nieuw opvolgingssysteem ‘Wunderlist’ in gebruik genomen. Er werd gevraagd 
om gebruik te maken van het opvolgingssysteem dat werd uitgelegd op het laatste 
coördinatorenoverleg. 
Dit werkte echter niet voor Reningelst.  Dit werd gemeld maar is onlangs opgelost. 
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Wij kunnen er ons in vinden dat dit opvolgingssysteem een meerwaarde zal bieden om tijdig een 
‘stand van zaken’ door te krijgen van de openstaande vragen. Interessant is ook dat wij zelf 
feedback kunnen geven en herinneringen aanmaken. Zo hoeven deze niet steeds via het CBS te 
passeren en kan er veel tijd gewonnen worden. 
 
Los daarvan zal dit opvolgsysteem echter niet alle problemen op het veld oplossen. 
Het feit dat we beter en sneller geïnformeerd worden is zeer positief, maar staat echter niet 
garant voor een snelle oplossing/uitvoering van gemelde problemen. 

 

 

 

 

5. Nieuwe vragen van bewoners  
 

(*) is een vraag voor het stadsbestuur 

  
 

 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.   
Dit dossier is overgemaakt aan Eandis, dat nu aan zet is.  

 

 Komt er een plaatsbeschrijving van de woningen waar de dorpskern wordt 
heringericht?  Gebeurt dit systematisch of enkel op aanvraag?  Wie neemt hierin 
initiatief  en wie draagt de kosten? Moeten de eigenaars vooraf actie ondernemen? 
(*) 

  

 Een inwoner van de Kriekstraat vond bij het kuisen van zijn goten een restant van 
een vuurpijl. Bestaat er een regelgeving voor het afschieten van vuurpijlen in de 
dorpskom?(*)  

 

 Heraanleg kerkhofmuur (zie ook punt 1: Heraanleg kerkhof) (*)  
 

1. Wat zal er beuren met de zieke bomen? 
2. Is de aannemer op de hoogte van het bestaan van de ‘roepsteen’ en waar wordt deze 

teruggeplaatst? 

 
 
 

6. Varia. 
 
Dorpskernhernieuwing. 

 
- Er werden geen bezwaren ingediend n.a.v. het openbaar onderzoek naar de 

dorpskernhernieuwing. 
- In de gemeenteraad van 22/05 werd het wegentracée goedgekeurd. 
- Voor het verlof wil de gemeenteraad goedkeuren om te mogen aanbesteden (fase 1). 
- AWV wil dit najaar nog de aannemer vastleggen, dan duurt het nog 2 à 3 maanden voor de 

werken starten. 
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- De werken aan de nutsvoorziening zijn nu gepland voor december-januari. 
- 350 werkdagen voor de volledige werken (2 fasen samen). 

 

7. Volgende vergaderingen 
 

 19/09/2017 om 20h 

 12/12/2017 om 20h 

 14/01/2018  Nieuwjaarsreceptie 


