Bewonersplatform Reningelst
Verslag open bewonersvergadering
Dinsdag 11 december, Rookop
Aanwezig: Frits Vandenbussche, Jan Kestelyn, Glen Boeyaert, Geert Rousere, Willy Georges,
Danny Lefebvre, Luc Vanhee, Noël Vandelanotte, Winny Vandelanootte, Daniel Decaesteker,
Ritchie Vandemoortele, Chantal Emonet, Paul Verdonck, Roland Verlinde, Agnes Leniere,
Rosa Leniere, Patrick Deroo, Christophe Clauw, Trui Kesteloot, Johan Pil, Christine
Lesschaeve.
Verontschuldigd: Bavo Vanden Broeck, Bart Decrock, Christine Verdonck, Gunther Goudeseune,
Peter Colpaert.

1. Update planning dorpskernhernieuwing december 2018
- Pastoorstraat 1 (vanaf het waterzuiveringsstation tot aan de Kriekstraat) :
Water: af
Nutsvoorziening: af
Riolering: af
Wegenis: Momenteel bezig, tot eind feb 2019
- Kriekstraat:
Water: af
Nutsvoorziening: af
Riolering: Momenteel bezig, tot eind jan 2019
Wegenis: Begin dec 2018 tot eind april 2019
- Pastoorstraat 2 (vanaf Kriekstraat tot aan de kerk):
Water: af
Nutsvoorziening: af m.u.v. telenet + cabine voor pastorie: januari 2019
Riolering: Eind jan 2019 tot midden mrt 2019
Wegenis: Begin mrt 2019 tot eind juli 2019
- Baljuwstraat:
Water: af
Nutsvoorziening 1 (kant onpare huisnummers): Begin jan 2019 tot eind feb 2019
Riolering: Begin april 2019 tot midden juni 2019
Nutsvoorziening 2 (kant pare huisnummers): Mei 2019
Wegenis: Begin juni 2019 tot eind okt 2019
- Nedergraafstraat:
Nutsvoorziening 1 (kant onpare huisnummers): Begin feb 2019 tot eind mrt 2019
Riolering: Begin april 2019 tot eind juni 2019
Nutsvoorziening 2 (kant pare huisnummers): Begin juli 2019 tot eind aug 2019
Wegenis: Begin sept 2019 tot eind dec 2019
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- Reningelstplein:
Riolering: augustus 2019
Nutsvoorziening en Wegenis voorlopig nog niet ingepland
- Heuvellandseweg:
Voorlopig nog niets ingepland

Deze info is ook te vinden op de aparte bijlage ‘Planning Verslag 2018 12 11.xlsx’.

2. Nieuwe voorlopige verkeerssituatie in Belfroidstraat – Disbos en
Kuipersstraat tijdens de werken





Eénrichtingsverkeer in de Belfroidstraat (richting van de Sint-Pieterstraat naar
Reningelst toe)
Openstellen van de verbinding tussen Disbos en de Kuipersstraat waarbij het ook
hier éénrichtingsverkeer is (van Disbos naar Kuipersstraat en niet omgekeerd)
Het verkeer kan/mag wel in en uit de Kuipersstraat vanop de Baljuwstraat.
Er zal voor gezorgd worden dat de bewoners van de Preekheerstraat altijd weg
kunnen, via de Kriekstraat-Disbos of via Kriekstraat-Belfroidstraat (om dan af te
draaien in de Disbos aangezien de rest van de Belfroidstraat éénrichtingsverkeer is)

Om verkeer tussen Disbos en Kuipersstraat mogelijk te maken werd er verharding
aangelegd tussen het Disbos en de Kuipersstraat en werd de nodige signalisatie
aangebracht.
Op deze manier kunnen de bewoners van de Disbos het snelst weg naar het centrum (en
de handelszaken).
De mensen uit de Kuipersstraat kunnen hun gewoon traject volgen.
Richting Disbos moeten de bewoners de omweg maken, maar de Belfroidstraat is
éénrichting waardoor kruisend verkeer niet meer aan de orde is.
Blijkbaar wordt deze signalisatie niet altijd opgevolgd. De politie verbaliseerde reeds
27 personen.

3. Antwoorden schepencollege
De vragen in het verslag van de bijeenkomst van het bewonersplatform Reningelst
van 18 september 2018 werden nog niet besproken in een zitting van het
schepencollege.
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4. Nieuwe vragen van bewoners
(*) is een vraag voor het stadsbestuur
 Uitbreiding internet in de oude pastorie(*)
De speelpleinwerking trad dit jaar op vraag van de stad toe tot de UITPAS. Om de
‘Uitpassen’ te kunnen scannen is internet vereist, maar deze is ter plaatse niet voor
handen.
In de bibliotheek en de kinderopvang is er internet maar niet te gebruiken door de
speelpleinwerking en de Chiro. De speelpleinwerking wenst internet in de keuken
beneden, de Chiro kan internet gebruiken in hun vergaderlokaal boven (onder het
dak).
Het gebruik van de UITPAS staat of valt met het gebruik van internet en de Chiro kan
ook zijn werking verbeteren door het gebruik van internet.
Gezien er reeds internet in het gebouw aanwezig is kan het geen zo’n probleem zijn
om beide lokalen eveneens van internet te voorzien.
 Problemen in OC Rookop
Het BWP kreeg vanwege de Badmintonclub De Pluyme volgende
vragen/opmerkingen:
- Er is nog steeds een lek in het dak van de polyvalente zaal van de Rookop. (*)
Waar? Juist boven de blauwe aflijning van het badmintonveld, tegenover de
rechterkant van de grote schuifpoort.
Begin december is een badmintonlid hierdoor uitgegleden en heeft zich nogal
ernstig bezeerd.
- De onderste rijen van de akoestische isolatiepanelen in de Rookop zien er
erbarmelijk uit. Diverse onderste beschermingsnetten zijn los en wachten al
weken (jaren ?) op herstelling. Grondig nazicht of vervanging is wenselijk. (*)
Ondertussen kunnen we melden dat er 3 transportwagentjes zijn in de Rookop, voor o.a.
podiumelementen te verplaatsen.

- De podium-elementen kunnen best in drie i.p.v. twee stapels op de daarvoor
voorziene karretjes geladen worden.
Anders kunnen de stapels niet door de deuropening van de berging gerold
worden.
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- Waarom kunnen de kleine doelen van het zaalvoetbal niet aan de muur van de
berging geborgen worden, zoals debadmintonclub voorstelde? (*)
- Krijgen de gebruikers van Rookop binnenkort meer info over het
‘oorlogsspektakel’ dat in april 2019 in Rookop doorgaat?
Het spektakel is een musical i.s.m. Gone West en gaat door op 17, 18, 19 ,20 en 22
april in de zaal Rookop. Er zal een tribune geplaatst worden voor 300 personen.
Wanneer die zal geplaatst worden is nog niet bekend. Best eens afspreken met de
plaatselijke toneelvereniging.
- Af en toe lekt er een waterleiding tussen de waterverwarmer en de herendouches:
in de berging nabij de hoek waar de 6 badmintonstaanders uitrusten. (*)
 Okra vraagt een degelijke berging om hun drank en materieel weg te bergen. (*)
Het BWP beschikt voor het ogenblik over volgende info:
Na een gezamenlijk bezoek aan OC Rookop op 14/11/2018 door de dienst Cultuur en
de Okra werd volgende afgesproken:
Er komt een kast, gemaakt door de technische dienst van de stad, aan de linkerzijde
van de ruimte. (De bewuste ruimte bevindt zich bij het binnenkomen van de bar,
direct rechts.)
Deze kast vervangt de twee huidige kasten. Deze worden niet hergebruikt in deze
ruimte of ergens anders in OC Rookop.
Daarnaast wordt er gekeken (onder voorbehoud of dit qua afmetingen zal lukken) of
er op de plaats waar nu kast drie staat (lage kast rechts) een bakhouder kan komen,
waar er plaats zou zijn voor enkele bakken te stapelen (tot zo hoog mogelijk, tot aan
de helling).
Deze kast zal de derde kast vervangen. Deze derde kast mag nergens anders
hergebruikt worden binnen OC Rookop.
De timing zou voorjaar 2019 zijn.
Daarnaast zal de dienst cultuur de andere kasten bekijken (keuken). D.w.z. dat ze de
gebruikers zal bevragen of alle kasten wel gebruikt worden, en in welke mate. Indien
er hier veranderingen kunnen plaatsvinden, kan er gekeken worden om ook hier
extra kastruimte te geven aan de OKRA. Maar dit kan enkel na overleg met de dienst
cultuur.
Vraag is of alle partijen zich kunnen vinden met deze oplossing.
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 Zoetendaalstraat.(*)
In de Zoetendaalstraat hangen op een aantal plaatsen de takken van bomen of
struiken voor een stuk over de weg. Met als gevolg dat vrachtwagens en ander zwaar
materiaal van de straatboord moeten rijden om schade, veroorzaakt door de takken,
te vermijden. Met nog meer schade aan het wegdek tot gevolg.
Dit is vooral het geval ter hoogte van het huisnummer 1.
Voor de bomenrij aan de kant van het huis werd de eigenaar reeds gecontacteerd.
Wie is verantwoordelijk voor de struiken/begroeiing aan de overzijde? Is dit de
wegbeheerder of de eigenaar/pachter van de aanpalende landbouwgrond?

5. Varia
-

Vraag naar onderhoud schrijnwerk Rookop (sept. 2017):
Dit wordt ingepland in het budgetjaar 2019.

-

Vraag naar stand van zaken herinrichting Kerkhof (juni 2016):
Werken zouden uitgevoerd worden in maart 2019.

6. Volgende vergaderingen
 Nieuwjaarsreceptie op zondag 13 januari om 10h30.
 Vergaderingen in 2019 (onder voorbehoud reservatie Rookop):
-

19 maart
18 juni
17 september
10 december
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