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Bewonersplatform Reningelst 
Verslag open bewonersvergadering 
Dinsdag 10 december 2019, Rookop 

 

Gastsprekers  
 

 Christof Dejaegher, burgemeester en voorzitter van de intercommunale Gazelwest 

 Bart Beernaert, Coördinator van het pilootproject Fiber to the home Fluvius 

 Frank Praats, prospector, doet de huisbezoeken bij de klant om het product voor te 
stellen en te pijlen naar de interesse  

 Tom Lefever, projectleider aannemer Wagro 
 

Aanwezig:  Er waren 72 aanwezigen. 
 

Verontschuldigd:  Trees Debouvere 
 

 

1. Voorstelling van Fiber-to-the-home door Fluvius  
 
Onder ruime belangstelling werden door het panel vragen beantwoord die vooraf werden 
ingediend. Hiervoor werd een PowerPoint presentatie (zie link ‘PowerPoint Fluvius’ in onze 
mail) gebruikt als leidraad.   
  
Het BWP had graag eveneens de antwoorden op de gestelde vragen gekregen maar we 
kregen van Fluvius volgende reactie: 
 
“Wat de antwoorden op de vragen betreft, deze werden in de voorbereidingsfase door ons 
inderdaad in een werkdocument opgenomen om met de panelleden en de moderator tot een 
gestructureerde infosessie te komen. 
  
Dit document is echter niet bedoeld om in een verslag te worden opgenomen of op één of 
andere manier verspreid te worden. Bij de opmaak is daarmee ook geen rekening gehouden. 
In het algemeen wil Ik vermijden dat deze teksten misbruikt worden in een vergelijking met 
de officiële documenten van Fluvius en dat, als gevolg van tekstuele verschillen er ook 
uiteenlopende interpretaties gegeven worden aan beide teksten. Dat mag het resultaat niet 
zijn van deze infosessie. 
  
Indien er na de infosessie opnieuw vragen zouden rijzen, over nieuwe of oude thema’s 
kunnen de inwoners van Reningelst uiteraard nog steeds bij ons terecht via de voorziene 
kanalen van de website en de Stroomlijn. Wij staan hen graag te woord. “ 
 
In het voorjaar van 2020 wordt er ook nog een infosessie georganiseerd waarop de bewoners 
van alle aansluitbare woningen in Poperinge en Reningelst uitgenodigd worden. 
  
Ik hoop dat u begrip hebt voor mijn houding.” 
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Gezien Fluvius de antwoorden niet openbaar wil maken, kunnen we u die ook niet geven. 
 
Enkele opmerkingen willen we u wel meegeven: 
 

 Indien u tijdens het bezoek van de prospector uw naam en telefoonnummer hebt 
opgegeven wordt dit door Fluvius beschouwd als toestemming geven om 
glasvezelkabel te installeren in uw huis. Indien u zich die beslissing achteraf beklaagt 
zult u zelf contact moeten opnemen met Fluvius om de installatie af te zeggen. Er 
wordt dus geen schriftelijk contract opgemaakt. 

 

 De aansluiting tot 15 m van de straat is gratis zolang de aannemer nog aanwezig is op 
de werf (vermoedelijk tot het groot verlof 2020). Hierdoor hoeft u de 
aansluitingskosten van € 450,- niet te betalen. 
Indien uw huis meer als 15 m van de straat ligt moet u € 20,-/m betalen indien u de 
sleuf zelf delft of indien u een wachtbuis kunt gebruiken, indien de aannemer zelf de 
sleuf moet delven kost het dan € 80,-/m.  Deze kostprijs is vanaf de 16e meter wel te 
verstaan, de eerste 15 meter is sowieso gratis. 

 

 De huizen in de pas aangelegde Pastoorstraat en Kriekstraat zullen eveneens 
aangesloten worden, het stadsbestuur garandeert dat de voetpaden zullen hersteld 
worden in de oorspronkelijke staat. 

 

 Uw huidige abonnement van Telenet of Proximus kunt u voorlopig niet gebruiken via 
de nieuwe glasvezelkabel. 

 

 U kunt kiezen uit 6 providers die de glasvezelkabel zullen gebruiken. Laten we wel 
opmerken dat niet alle providers TV en/of telefonie aanbieden. We raden u aan u 
eerst goed te informeren voor u de overstap waagt. 
 

 Niet alle huizen uit de Fase 1 en 2 kunnen aangesloten worden op de glasvezelkabel. 
Vb: deel Lokerseweg en deel Diepestraat. 

 
Meer info op https://glasvezel.fluvius.be/ 

 
 
 

2. Dorpskernhernieuwing  
 
Dit punt hebben we niet kunnen behandelen omdat de presentatie van Fluvius wat 
uitgelopen is. 

We verwijzen naar de aparte mails die we hieromtrent rondsturen voor meer info. 

 

  

https://glasvezel.fluvius.be/
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3. Verslag inspraakvergadering meerjarenplanning op 17 september 2019 
 
Onlangs kregen we het verslag, opgemaakt door het stadsbestuur, van de 
inspraakvergadering over de meerjarenplanning. 
Zie de link naar ‘Inspraaktraject meerjarenplan’ in onze mail. 
 
 

4. Antwoorden schepencollege 
 
De vragen uit het verslag van de bijeenkomst van het bewonersplatform Reningelst van 
18/06 werden besproken in de zitting van het schepencollege op 26/08. 

Op 17/09 was er geen gewone vergadering, maar de inspraakavond over de 
meerjarenplanning.  Ook op de vergadering van 10/12 was er geen tijd meer om deze 
antwoorden te behandelen. 

Hierbij reeds de antwoorden op de vragen.  Driemaal is scheepsrecht, dus we gaan deze 
doornemen op de volgende vergadering van 17/03/2020. 

Vraag 
Dossier-

beheerder 
Antwoord 

Wat gebeurde en gebeurt er tijdens 
de dorpskernhernieuwing met alle 
lege, droge asbestwaterleidingen die 
in onbruik werden/worden gesteld? 

Openbare 
werken 

In eerste instantie willen we opmerken dat 
het gaat over vezelcementleidingen en geen 
asbestwaterleidingen. Er zijn geen 
gezondheidsrisico’s met vezelcement-
leidingen. 

Het is De Watergroep die eigenaar is van de 
waterleidingen en verantwoordelijk is voor 
het waterleidingnet en het verwijderen van 
de oude leidingen. 

Reeds sinds de aanvang van de werken in de 
doortocht Reningelst worden verlaten 
vezelcementwaterleidingen verwijderd uit 
de rioleringssleuven. De Watergroep staat in 
voor het correct verwijderen van de verlaten 
leidingen. Volgende werkafspraken zijn 
gemaakt op de werf: De Watergroep stelt 
een container ter beschikking. De aannemer 
moet de opgebroken vezelcement-leidingen 
in de container van De Watergroep leggen. 
De Watergroep voert de leidingen af en 
zorgt voor de verwerking. 

Voor gewestwegen kan het Agentschap 
Wegen en verkeer een verplaatsingsbevel 



4 
 

uitvaardigen en eisen dat de verlaten 
nutsleidingen worden verwijderd.  
Voor De Baljuwstraat en Heuvellandseweg 
zal AWV dit eisen van De Watergroep. 
Momenteel werden in de Baljuwstraat de 
uit dienst gestelde waterleidingen nog niet 
opgebroken. Dit zal gebeuren na opbraak 
van de riolering.  

Er wordt onderzocht of de stad dit ook voor 
gemeentewegen zou kunnen afdwingen. De 
nutsmaatschappijen weigeren tot op heden 
om de extra kosten voor het opbreken en 
verwijderen van hun verlaten leidingen op 
zich te nemen. De stad is ook vragende 
partij dat de uit dienst gestelde leidingen 
steeds worden opgebroken en verwijderd. 
De oude waterleidingen kunnen pas 
verwijderd worden nadat er een nieuwe 
waterleiding ligt en de bevoorrading van de 
woningen met water in orde is. 

In de Kriekstraat en de Nedergraafstraat 
lagen de waterleidingen in de rioleringssleuf 
en werden deze volledig verwijderd. 

In de Pastoorstraat werden de verlaten 
waterleidingen voor een groot gedeelte 
opgebroken. Ook bij iedere huisaansluiting 
werden de leidingen opgebroken en slechts 
een klein gedeelte van de leidingen heeft de 
Watergroep niet opgebroken in de 
Pastoorstraat. 

 

Voetweg 54 
Volgens info ingewonnen bij het 
gemeentebestuur van Heuvelland is 
op hun grondgebied alles geregeld 
en wachten ze op een actie van het 
Poperings stadsbestuur. Graag een 
stand van zaken. 

Openbare 
werken 

In tegenstelling tot in Heuvelland, zijn de 
inspanningen op Poperings grondgebied 
veel ingrijpender. De situatie is bijgevolg 
moeilijk te vergelijken. Voor de realisatie 
stellen er zich immers 2 problemen: 
- Akkoord eigenaars om strook grond te 

verkopen waar de voetweg wordt 
aangelegd. De eigenaars zijn voorlopig 
nog niet akkoord om hun grond te 
verkopen.  
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- De kostprijs voor de realisatie en de 
uitgaven voor de verwerving moeten 
beperkt blijven. 

Bij de opmaak van het meerjarenplan 
moeten de budgetten hiervoor voorzien 
worden. 
Overleg met Provinciebestuur hierover is 
noodzakelijk. De Grote Beek is een 
waterloop in hun beheer. Voor het 
onderhoud van de beek heeft het 
provinciebestuur een werkzone van 5 m. 
 
Voorlopig worden geen stappen 
ondernomen in dit dossier. Er wordt 
gewacht op de goedkeuring meerjarenplan 
en op het standpunt van de provincie. 
 

Is er al meer info over de timing 
voor de 2e Fase van de 
dorpskernhernieuwing? 
Het BWP is van mening dat de 2e 
Fase best zo snel mogelijk komt na 
de 1e Fase en liefst aansluitend. 
 

Openbare 
werken 

Op 1 juli 2019 was er een voorbereidende 
vergadering. Op 5 september is er terug 
overleg met Studiebureau, Aquafin en AWV.  
AWV heeft reeds een omgevingsvergunning 
voor de volledige werken. (dus de fase 1 en 
de fase 2) 
Aan de stad werden rioolsubsidies 
toegekend voor fase 1 en 2. 
 
Voor de aanleg van rioleringen langs 
gewestwegen bestaat er een regeling dat 
Aquafin de werken uitvoert. (wordt lokaal 
pact 5 genoemd). Door die regeling is het 
project haalbaar. 
Voor de fase 2 langs de gewestwegen is 
door de VMM nog geen opdracht aan 
Aquafin gegeven. Aan de VMM is door de 
stad de vraag gesteld om de werken van 
fase 2 op te dragen aan Aquafin. 
Het gaat over de N304 (Baljuwstraat), N373 
(Lokerseweg), Vlamertingseweg en 
Clyttesteenweg. 
 
Voor de fase 2 moet het ontwerpdossier 
(aanbestedingsdossier) opgemaakt worden 
door het studiebureau Sweco.  Het bestek 
moet opgemaakt worden rekening houdend 
met de nieuwste versie van het typebestek 
250 (versie 4.1)  Hierdoor zal het bestek pas 
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midden november afgeleverd worden door 
Sweco. 
Sweco heeft van AWV de opdracht gekregen 
om het plan voor de grondverwervingen op 
te maken. Ook moet het studiebureau aan 
AWV de gegevens bezorgen voor de opmaak 
sloopopvolgingsplan en de uitvoering van 
het grondonderzoek (milieu-hygiënisch 
onderzoek). 
 
We hopen dat AWV de aanbesteding van de 
werken in het voorjaar 2020 kan 
organiseren. De uitvoering zou in dit geval 
kunnen starten na het zomerverlof 2020. 
 
Het is een complex dossiers met veel 
partners. Men is in elk geval al bezig met de 
uitwerking van de fase 2. 
 

 

 

5. Nieuwe vragen van bewoners  
 

(*) is een vraag voor het stadsbestuur 
 

- Strooiplan.(*) 
Is er deze winter opnieuw een aangepast strooiplan n.a.v. de huidige werken voor de 
dorpskernhernieuwing?  Bijvoorbeeld aandacht voor de drukke Sint-Pietersstraat, 
Belfroidstraat, doorgang Disbos-Kuipersstraat. 
 

- Brandweerarsenaal Reningelst.(*) 
o Wat is de nieuwe bestemming van dit gebouw?  
o In het arsenaal was een koelkist aanwezig die naar verluidt toebehoorde aan het 

voormalig ontmoetingscentrum in de patronagezaal.  Kan deze in de Rookop 
geplaatst worden? 

 
- Onderhoud OC Rookop. 

Verschillende defecten werden gemeld: 
o De slechte werking van de urinoirs in de mannentoiletten werd reeds meermaals 

gemeld.  Graag een degelijke aanpak van het probleem en geen lokale 
ontstopping. (*) 

o Het uurwerk in de Polyvalente zaal werkt niet meer. (*) 
o De automatische buitenverlichting aan de ingang werkt niet meer. (*) 
o Graag een nieuwe voetmat aan de inkom van de Rookop. (*) 
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o De onderste rij akoestische panelen hebben hun beste tijd gehad, alsook één van 
de beschermroosters moet vervangen worden. 
Dit werd in het verleden al meermaals door het BWP aangekaart.  Onlangs 
werden we echter op de hoogte gesteld dat dit binnen afzienbare tijd eindelijk 
zou aangepakt worden.  
 

- Er werd gevraagd om de bladkorf in de Kuipersstraat meer centraal te plaatsen. 
Dit werd reeds door het BWP overgemaakt aan de stadsdiensten en dit zou nu in orde 
moeten zijn. 
 

- In het ontwerp-investeringsprogramma 2019-2023 van Aquafin is de Ouderdom 
opgenomen. 
Is er al meer bekend over de eventuele uitvoering? (*) 

 
 

6. Varia: 
 
De nieuwjaarsreceptie gaat door op zondag 12 januari  2020 om 10u30. 
 
 

7. Volgende vergaderingen 
 

Volgende vergadering gaat door op dinsdag 17 maart 2020. 
Indien de agenda’s van de betrokken personen het toelaat, zou het stadsbestuur de 
gemaakte keuzes en de te nemen acties i.v.m. de meerjarenplanning in Reningelst komen 
toelichten. 

 


