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Bewonersplatform Reningelst 
Verslag open bewonersvergadering 

Dinsdag 19 juni, Rookop 
 

 
Aanwezig: Frits Vandenbussche, Jan Kestelyn, Glen Boeyaert, Geert Rousere, Willy Georges, 
Rita Gadeyne, Eric Questroy, Moniek Desmet, Roland Verlinde, Rosa Leniere, Danny 
Lefebvre, Benny Vanmaekelbergh, Luc Vanhee, Vandelanotte Noel, Vandelanootte Winny, 
Christine Verdonck, Ingrid Delva, Trui Kesteloot, Jose Neuveille, Dirk Deridder, Carine 
Boussemaere, Marc Bossaert, Ben Desmytter, Matthias Breyne 
 

 
Verontschuldigd:  Günther Goudeseune, Trees De Backer, Christophe Clauw, Gerard Marent. 

 
Gastsprekers:    
 

 Matthias Breyne i.v.m. het gebruik en controles in OC Rookop. 
 

 Schepen Ben Desmytter i.v.m. Taxicheques, Speelstraten, Mobiele spelotheek  en 
Uitpas. 

 
 

1. Gebruik en controles in OC Rookop (Matthias Breyne) 
 

 Er wordt voor OC Rookop een verantwoordelijke (vrijwilliger) gezocht, liefst 
iemand van Reningelst.  Voorlopig is er geen meer voor OC Rookop. 

 

 Vanaf 1 juli wordt om de twee weken de agenda van de reservaties uitgehangen 
met daarop de naam van de vereniging, de verantwoordelijke en een 
telefoonnummer. Zo kunt u steeds achterhalen wie de huurder voor of achter u 
is, en kunt u deze contacteren om praktische zaken af te spreken. 

 

 In ieder lokaal van de Rookop vind je foto’s van hoe het materiaal moet gestapeld 
worden, een tekst met uitleg en er zijn lijnen op de grond geplakt zodat iedereen 
weet waar het materiaal terug moet geplaatst worden.  

 

 Bij het gebruik van de zaal kan iedere vereniging een meldingsfiche/checklist 
invullen (te vinden bij bus in Rookop). 
Inhoud :  
- Gegevens over de vereniging die de zaal gebruikt 
- Opmerkingen bij aankomst 
- Check bij vertrek (lichten controleren, tellen van materiaal en netheid van 

gebouw) 
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- Opmerkingen (alles op zijn plaats, zijn er ongewenste zaken gezien, zaken 
kapot, is alles gesloten…) Liever melden dat iets stuk is dan het kapot weg te 
zetten. 

Deze checklist wordt in een bus in het OC gedeponeerd. 
 

 Eenmaal per week wordt deze checklists door iemand van de technische dienst 
gecontroleerd en die zal dan actie ondernemen indien nodig. 
 

 Voor heel dringende zaken kunt u altijd terecht bij Mathias Breyne - dienst 
cultuur - 057 37 66 88. 
 

 Indien er stoelen moeten bijgehaald worden uit een ander lokaal kan dit, mits ze 
teruggezet worden en de vereniging over de juist badge beschikt.  Badges kunnen 
opgehaald worden in de dienst cultuur. 

 

 Het stadsbestuur voorziet nieuw poetsmateriaal, gelieve hiervoor goed te zorgen. 
 

 Openstaande vragen (zie ook rubriek 6: Nieuwe vragen van bewoners): 
 

- Okra en Badmintonclub De Pluyme vragen extra karretjes om zwaar materiaal 
te vervoeren en te stapelen. Podiumstukken moeten veel te hoog gestapeld 
worden. 

 
- Herschilderen parking mindervaliden. 

 
- Herstellingswerken aan de grote poort zijn in behandeling door de technische 

dienst. 
 

- Hoe lang kan men op voorhand reserveren? 
 Voor activiteitenreeksen start de reservatie op 1 januari van het 

voorafgaande jaar.  Dus voor 2019 was dit vanaf 1 januari 2018. 
 Voor éénmalige of jaarlijkse activiteiten (bvb. maaltijden, schoolfeest, 

activiteiten verenigingen): 1 dag na deze activiteit kan voor het volgend 
jaar gereserveerd worden. 

 Jammer genoeg is er geen voorrang voor Reningelstse verenigingen 
 

- Okra is nog steeds vragende partij om een bergruimte in de Rookop en deed 
hieromtrent een voorstel. 
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2. Toelichting door schepen Ben Desmytter i.v.m. UiTPAS Westhoek, 
Mobiele spelotheek, Taxicheques en Speelstraten. 

 

 UiTPAS Westhoek 
 

 Wat? 
Een spaar- en voordeelkaart voor vrije tijd, te gebruiken in de Westhoek 
(Poperinge, Ieper, Diksmuide en Zonnebeke) en eveneens bruikbaar in andere 
UiTPAS-regio’s. 
Deelnemen aan UiTPAS-activiteiten levert je punten op, deze punten kan je 
inleveren tegen interessante voordelen. Bij aankoop van je kaart geniet je van 
enkele welkomstvoordelen. 
Ieder gezinslid vanaf 3 jaar heeft een eigen kaart, die koop je éénmalig en is 
levenslang geldig. 
 
Volwassenen betalen € 5,- 
Kinderen en jongeren onder 18 jaar betalen € 2,- 
Mensen met een beperkt inkomen (via Sociaal Huis): gratis + 80% korting bij 
deelname aan UiTPAS-activiteiten.  
 
Te koop bij: onthaal stadhuis, Sociaal Huis, dienst Cultuur, bibliotheek, LDC De 
Bres, Sport- en Recreatiebad De Kouter en sporthallen. 
Vergeet je identiteitskaart niet! 
 

 Voor meer details zie :  
https://www.uitindewesthoek.be/uitpas 

 
 

 Mobiele Stokpop 
 
Het Concept van de Mobiele Stokpop (=gratis speel-o-theek) werd aangepast. 

 
Meer info: mobielestokpop@poperinge.be of 057 33 20 83. 

 
Er zijn nu drie mogelijkheden: 
 
 Lenen van (klein) speelgoed door particulieren: bibliotheek 

 
Uitlenen van puzzels, gezelschapsspelletjes, constructiespelen, fijne 
motoriekspelen en fantasiespelen. 
Gratis voor iedere Poperingenaar. 
Reserveren kan online of in de bib. 

 
 Lenen van (groot) speelgoed door particulieren: ruilwinkel De Rupse 

De Rupse vind je in de Ieperstraat 157 te Poperinge. 
Grove motoriek (gocarts, buitenspeelgoed, reuzespelen…) 
Gratis voor iedere Poperingenaar 

https://www.uitindewesthoek.be/uitpas
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Vooraf reserveren verplicht. 
Max. vijf stuks waarvan max. twee gocarts 
Organisaties en verenigingen kunnen tot tien stuks ontlenen 
Voor max. vier weken (gocarts max. twee weken) 
Afhalen en terugbrengen gebeurt in de ruilwinkel. 

 
 Uitlenen van speelgoed voor Poperingse verenigingen, organisaties, scholen, 

comités, speelstraten…: Speelbus 
 

Speelbus = bus gevuld met allerlei speelgoed 
Inzetten op openbare evenementen 
Enkel de gereden kilometers van de bus dienen betaald te worden 
Voor elke Poperingse vereniging, school, comité… 
Vooraf reserveren is verplicht 
Ten vroegste drie maanden en ten laatste twee weken op voorhand 
Max. voor één week 
Checklist ter controle 
Eerste woensdag van de maand: Speelbus in Bellewijk 
 
 

 Speelstraten 
 

 Wat? 
 

Speelstraat = straat die afgesloten is voor het verkeer gedurende een 
bepaalde periode 
Voorbehouden voor spelende kinderen en buurtbewoners 
Speelgoed beschikbaar (bijv. Speelbus) 
Tijdens vakantieperiodes (paas-, zomer- en herfstvakantie) 
Min. vier weken voor datum aanvragen bij Jeugddienst 
 

 Wanneer? 
 

Tussen 13u30 en max. 21u. 
Tijdens herfst-, kerst- en krokusvakantie: één vaste dag per week 
Tijdens paasvakantie: aansluitende periode van max. drie dagen of één vaste 
dag per week 
Tijdens zomerperiode (20 juni t.e.m. 20 september): aansluitende periode van 
max. drie dagen of één vaste dag per week in juli en augustus 

 
 Voorwaarden: 

 
Woonstraat, geen belangrijke verbindings- of hoofdweg. 
Snelheidsbeperking van 50 km/uur 
Omliggende straten blijven bereikbaar 
2/3 van bewoners moet akkoord zijn 
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Min. drie buurtbewoners die zich verantwoordelijk stellen voor de organisatie 
van de speelstraat (aanspreekpunt) 
Speelstraat wordt tijdelijk afgesloten door plaatsen van hekken en 
verkeersbord C3 met onderbord ‘speelstraat’ 

 
 Hoe werkt het? 

 
Indienen van aanvraagformulier bij Jeugddienst 
Bijvoegen van bewonersenquête 
College bekijkt of er aan alle voorwaarden voldaan is 
Schriftelijke beslissing 
Afsprakennota opmaken 

 
 

 Taxicheques 
 
Werd oorspronkelijk gelanceerd aan de kust. 
Forum Jeugd bereidt een lancering voor in de Westhoek. 
 
Doel: jongeren (16 t.e.m. 25 jaar) veilig laten uitgaan 
Pakket van zes taxicheques voor 10 euro (taxiritten ter waarde van 30 euro) 
Geïnteresseerde taxibedrijven ondertekenden een charter 
Aangekochte cheques zijn een schooljaar geldig 
Geldig op elke weekenddag, in elke vakantieperiode en op feestdagen tussen 20 
en 7 uur. 

 

 
3. Herinrichting kerkhof 
 

Volgens schepen Ben Desmyter start de vergroening van de begraafplaats eind augustus 
zoals eerder bevestigd. 
Er zullen lindebomen worden aangeplant in het najaar naast de nieuwe kerkhofmuur. 
 

4. Antwoorden schepencollege 
 

Sinds de bijeenkomst van het bewonersplatform Reningelst van 19 september 2017 

werden geen vragen meer gesteld aan het schepencollege. 

De laatste antwoorden vindt u in het vorige verslag van de infovergadering van 

22/03/2018. 
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5. Dorpskernhernieuwing  
 

De Watergroep  heeft reeds nieuwe leidingen en aansluitingen uitgevoerd in de 
Pastoorstraat en de Baljuwstraat. 
 
De werken voor de andere nutsvoorzieningen zijn nog niet gestart. 
 
De grote wegeniswerken zouden starten na het bouwverlof (half augustus). 
 
Donderdag 21 juni was er een coördinatievergadering met aannemers, AWV en Aquafin 
en daarna ook nutsmaatschappijen waarin alle nodige afspraken werden gemaakt. 
 
Op woensdag 4 juli organiseert het BWP een extra informatievergadering om 20h in de 
Rookop waar de planning en de inhoud van de werken zal voorgesteld worden door de 
betrokken aannemers en opdrachtgevers.  

 

6. Nieuwe vragen van bewoners  
 

(*) is een vraag voor het stadsbestuur 
  

 OKRA-Reningelst vraagt om een extra wand met deur te plaatsen in OC Rookop 
(bar) om zo extra berging te creëren.(*) 
 
Deze vraag werd reeds begin februari gesteld aan Matthias Breyne van de dienst Cultuur. 
 

 Extra Wagentje in Rookop(*) 
 

Okra en badmintonclub de Pluyme vragen extra wagentjes om o.a. de 
podiumelementen te verplaatsen (vraag reeds gesteld aan Matthias in januari). 

 

 Parkeerplaats minder validen aan Rookop(*) 
 

De parkeerplaats voor minder validen (vraag eind 2016) werd nog steeds niet 
herschilderd. 
 

 Grote poort in Zaal Rookop  
 

Er is steeds veel tocht aan de grote poort bij veel wind.   
Herstellingswerken aan de grote poort zijn in behandeling door de technische dienst. 
 

 De Vlamertingseweg werd een vijftal jaar geleden (2013) grondig hersteld. Spijtig te 
moeten vaststellen dat er opnieuw op verschillende plaatsen barsten en 
verzakkingen zijn ontstaan(*).   
 
Zijn er plannen hieromtrent? 
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 De Ouderdomseweg is over haar hele lengte van de Ouderdom tot de Europalaan in 
slechte staat(*)  
 
Wordt deze binnenkort ook aangepakt? 
 

 De snelheid op de Busseboom(*) 
 

Er werd ook aangegeven dat er terug veel te snel gereden wordt over de busseboom 
nu de borden van 70 km/u zijn weggenomen (gezien 70 km/u nu sowieso de norm is).  
Kan hier eventueel het signalisatiewagentje geplaatst worden?  Of eventueel andere 
maatregelen in overleg met de bewoners? 

 

 Veegbeurten(*) 
 
Er zou na de tweede veegbeurt (begin februari) een evaluatie gebeuren.  Wat was de 
uitkomst hiervan? Is er een oplossing voor de reeds aangehaalde opmerkingen 
(straten met beurtelings parkeren, geen even/oneven zijden in de wijken)?   
 
Voor de laatste veegbeurt in mei werd geen mail gestuurd vanuit de stadsdiensten 
om aan te kondigen.  Was dit een vergetelheid of valt deze vorm van aankondigen 
sowieso weg? 
 

 Onthardingsinstallatie(*) 
 

Nu er werken bezig zijn aan de nutsvoorzieningen, is er mogelijkheid om een centrale 
onthardingsinstallatie te installeren?  (Reningelst heeft hard water) 
 
n.v.d.r.: 
Op de website van de Watergroep vinden we terug dat er momenteel 1 installatie in 
West Vlaanderen (Kortrijk) is en 1 in aanbouw (Waarmaarde).  
 
Vanuit de stadsdiensten zijn er geen plannen/mogelijkheden tot groepsaankoop.   
Zulke initiatieven zijn wel te vinden op het internet. 
 

 Voetweg 54(*) 
 
Wat is de stand van zaken omtrent voetweg 54?  Er werd aangehaald dat er een 
probleem was met Heuvelland, maar we hebben met het Heuvellandse 
gemeentebestuur contact opgenomen en volgens hen zijn er in Heuvelland 
hieromtrent geen problemen en is Poperinge de blokkerende factor.  
Wanneer komt er eindelijk schot in deze zaak en krijgt de burger een stand van zaken 
zoals eerder beloofd? 
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 Nieuwe banken op het speelplein in Pastoorstraat(*) 
 
Zowel de speelpleinwerking als de buitenschoolse opvangen wensen terug banken op 
het speelplein in de Pastoorstraat.  Liefst verplaatsbaar, maar vast is ook goed. 
 

 Werfkeet Bentein staat voor spiegel voor verkeer vanuit Heuvellandseweg(*) 
 
Voor het verkeer komende vanuit de Heuvellandseweg is het zicht in de spiegel op de 
Baljuwstraat volledig ontnomen door de werfkeet.   
Is er een mogelijkheid om deze gevaarlijke situatie aan te pakken? 
 
Door de hoogdringendheid werd hiervoor werd reeds een mail gestuurd naar het 
stadsbestuur op 18 juni met enkele voorstellen.  Tot nu toe kregen we hierop geen 
reactie, alsook geen verbetering van de situatie. 

 

 Slechte staat Sint-Pietersstraat 
 

De Sint-Pieterstraat bevindt zich eveneens in slechte staat maar volgens schepen 
Desmytter zal met de herstelling gewacht worden tot de dorpskernhernieuwing is 
afgewerkt. Deze weg zal gebruikt worden als omleidingsweg en zal nog meer 
beschadigd worden. 
 

 Patronagezaal in Pastoorstraat(*) 
 
Het gebouw, en in het bijzonder de ramen en schrijnwerk zijn in zeer slechte staat. 
Schepen Ben Desmytter lichtte reeds toe dat dit geen eigendom is van de stad maar 
dat deze wordt gehuurd. 
 

 Kan er een veegbeurt georganiseerd worden na de doortocht van de rally? 
 

Na de doortoch van de rally (KP Dikkebus) zijn steeds verschillende stukken van de 
weg bedekt met aarde en grind door het couperen. 
 
Deze vraag werd reeds gesteld los van het verslag door de hoogdringendheid en de 
veegbeurt werd reeds uitgevoerd. 
 

 Herziening Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) 
 

Een deel van de aanwezigen heeft zijn bezorgdheid geuit n.a.v. de geplande 
zoekzones voor nieuwe woongelegenheden.   
Het openbaar onderzoek voor deze herziening loopt nog t.e.m. 7 juli. 
 
Op woensdag 4 juli wenst de burgemeester hierover extra toelichting te komen geven. 
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7. Volgende vergaderingen 
 

 Infovergadering  i.v.m. wegeniswerken  op woensdag 04/07/2018 om 20h in de 
Rookop. 

 18/09/2018 om 20h in de Rookop 


