Bewonersplatform Reningelst
Tussentijdse vergadering kerngroep
Dinsdag 10 mei 2011
Aanwezig: Wendy Derycke (lerares 5de leerjaar ‘De Zonnewijzer’), Glen Boeyaert, Rudy Deroo,
Frits Vandenbussche, Annelies Pil, Maria Malbrancke, Maria Lermytte, Eric Coopman, Antoine
Vandendriessche, Geert Rouseré, José Spetebroodt, Marc Colpaert.
Verontschuldigd: Wim Haest, Jan Kestelyn

Verslag
♦ Voorbereiding zwerfvuilactie zaterdag 28 mei 2011
• Samen met Vbs De Zonnewijzer organiseert het bewonersplatform Reningelst een tweede
zwerfvuilactie die net nog valt binnen de opruimactie van Ivvo rond ‘Mister Jekkes’
waardoor de school kans maakt op een gratis afvalspel.
• Er werd voor deze activiteit een gratis verzekering afgesloten bij de Provincie WestVlaanderen voor 80 deelnemers.
• Via diverse kanalen werd de zwerfvuilactie al gepromoot: Stadskrant, websites, kranten,
folders bij zelfstandigen en mail.
• De ouders van de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar worden aangesproken om, samen met
hun kinderen, zoveel mogelijk aan deze actie deel te nemen. Tijdens de open schooldag op
27 mei wordt de zwerfvuilactie met beachvlaggen aan de schoolpoort gepromoot.
• IVVO stelt ons een bakfiets, twee fietstrailers en vier beachvlaggen ter beschikking, alsook
20 fluojasjes en 20 paar handschoenen. Die worden op tijd geleverd en achteraf afgehaald
bij de ma van Marc. Frits haalt 8 prikstokken en de nodige pmd- en zwerfvuilzakken af bij
de milieudienst van de stad Poperinge.
• Alle opgehaalde vuilnis wordt tijdelijk gestockeerd op de hoeve van Jos Six.
Daar blijft het vuil een week liggen zodat de leerlingen van de school hun inspiratie kunnen
botvieren en met de gepaste voorwerpen iets in elkaar zullen knutselen.
Na een week zal alle vuilnis worden opgehaald door de technische dienst van de stad
Poperinge.
• Het kunstwerk dat Guido Gryson in elkaar knutselde na de vorige zwerfvuilactie, werd
samen met de kerngroep en juf Wendy op deze foto vereeuwigd door Paul Hoornaert.

• Dit kunstwerk zal binnenkort naar het containerpark worden gebracht waar het ofwel zal
worden ontmanteld of nog een tijdje dienst zal doen als ‘blikvanger’.
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We verzamelen om 13u30 aan de roepsteen in het dorpscentrum.
Van iedere deelnemer wordt verwacht dat hij of zij een fluo-vest en handschoenen draagt.
Een parcours wordt door vier groepen in lussen over het grondgebied van Reningelst
afgewerkt.
Iedere groep wordt begeleid door een auto met aanhangwagen om de zakken met vuilnis in
op te laden. De chauffeurs van dienst (Wim Haest, Dirk Deridder, Marc Colpaert en Geert
Rouseré) worden gevraagd de hoeve Six binnen te rijden via de Pastoorstraat en ze te
verlaten via de Baljuwstraat.
Hoewel de deelnemers voldoende zichtbaar zullen zijn, wordt toch gevraagd om extra
aandacht te hebben voor de veiligheid van de kinderen, vooral om en rond de
aanhangwagens! Tijdens de briefing vooraf wordt hier nog eens op gewezen.
Om het de leerlingen achteraf wat gemakkelijker te maken, ware het nuttig om
‘merkwaardige’ of ’bruikbare’ vondsten apart te houden, zodat achteraf niet teveel in al het
vuil moet worden rondgesnuffeld.
Na de actie, rond 16u, wordt iedereen verwacht in turnzaal van de school in de Baljuwstraat
voor een welverdiende warme chocomelk, koffie of fruitsap met lekkere zelfgebakken
cake! Maria Lermytte, Maria Malbrancke, Glen Boeyaert en juf Wendy zorgen voor de
cake.
Eric Coopman zorgt voor drank. Warme chocomelk wordt besteld en afgehaald bij Wannes
Verdonck door Leen Verdonck en koffie wordt in drie thermossen op voorhand
klaargemaakt door de Maria’s.
Het klaarzetten van tafels en stoelen gebeurt door juf Wendy samen met de kinderen van de
school. Wendy opent en sluit de school. De opkuis gebeurt door mensen van de kerngroep.
Ieder kind dat deelneemt, krijgt nadien een pin met logo Mister Jekkes opgespeld.

♦ Algemeen rond het bewonersplatform
• Momenteel heeft het bewonersplatform 978€ in kas. De aankoop van een laptop wordt
overwogen. Het is de bedoeling om tijdens de open bewonersvergaderingen de beamer van
’t stad te lenen om zo de vergaderingen illustratiever te laten verlopen.
• Om de vrouwelijke inbreng in de kerngroep nog wat uit te breiden worden bepaalde mensen
persoonlijk door Marc aangesproken of ze interesse hebben aan te sluiten.
• De brochure ‘Welkom in Reningelst’ zal door Glen nog digitaal aangepast worden en op de
websites van Reningelst en Poperinge de vorige editie vervangen.

♦ Agendapunten voor volgende open bewonersvergadering van 14 juni 2011.
• Eerst wordt de kinderopvang tijdens de vakantie behandeld. De samenwerking tussen Ibo
Hopsakee en speelplein ’t Noageltje wordt in de kijker gezet. Schepen Loes Vandromme en
speelpleinverantwoordelijke Leen Verdonck zullen normaal aanwezig zijn.
• Daarna komt de nieuwe sportzone in de Kriekstraat aan bod. Schepen Jurgen Vanlerberghe
en voorzitter van Sk Reningelst Danny Lesschaeve zijn uitgenodigd.
• Hierna volgen de antwoorden van het schepencollege op eerder gestelde vragen.
• Een zevental nieuwe vragen van bewoners worden aansluitend behandeld om door te
geven aan het schepencollege.
• Er is afgesproken om voortaan bijeen te komen met de kerngroep een maand voor elke
open bewonersvergadering om de agendapunten samen te stellen.

