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Overlegvergadering bewonersplatform Reningelst  

 
Thema ‘Voorzieningen, vrije tijd, sociaal leefklimaat en toerisme’  

 
Woensdag 10 februari 2010 
 

 
Aanwezig: Marleen Baelde (schepen van cultuur en seniorenbeleid), Loes Vandromme 
(schepen van jeugd- en gezinsbeleid), Bart Wemaere (beleidscoördinator vrije tijd / 
cultuurbeleidscoördinator), Tommy Porte (Jeugdconsulent), José Spetebroodt 
(bewonersplatform), Maria Lermytte (bewonersplatform), Stefaan Kempynck 
(communicatieambtenaar) en Katrien Laga (projectmedewerkster bewonersplatforms) 
 

Verontschuldigd: Jurgen Vanlerberghe (schepen van sport, toerisme en inspraak) en 
Rebecca Vandemaele (dorpsdienst Nestor) 
 

 

 

INLEIDING 

 

Wat vooraf ging aan deze overlegvergadering 
 

• Opstart bewonersplatform Reningelst – voorjaar 2008 
 
• Vragenlijst DORP inZICHT - bewonersbevraging om beter zicht te krijgen op wat 

er leeft en beweegt in het dorp 
 
• Stadsbestuur nam de beslissing om vanuit de resultaten van de vragenlijst samen 

verder te werken aan een dorpsontwikkelingsplan.  
 

Bewoners hebben via de vragenlijst hun stem laten horen … nu is het tijd om de 
resultaten in overleg met het stadsbestuur en de stadsdiensten verder te 
analyseren om over te kunnen gaan tot concrete actievoorstellen voor de 
toekomst van het dorp, 

 
• Wat is een dorpsontwikkelingsplan? � zie nota in bijlage bij agenda en verslag 

 
 
BESPREKING VAN HET THEMA VOORZIENINGEN, VRIJE TIJD, SOCIAAL 

LEEFKLIMAAT EN TOERISME 

 
1. Commerciële voorzieningen 

 
Omtrent het winkelaanbod in het dorp besluit het bewonersplatform dat dit een private 
aangelegenheid is en dat vanuit het stadsbestuur of vanuit de bewoners hier weinig 
initiatief kan worden genomen.  

 
Via een project van Unizo Westhoek “Verhogen van leefbaarheid van ondernemingen en 
rurale kernen door creativiteit zelfreflexie en concrete actie” zal het winkelaanbod van 
Reningelst onder de loupe worden genomen. Via dit project wil men de handelaars in 
landelijke kernen ondersteunen om afstemming te zoeken bij de specifieke 
eigenschappen van ondernemingen in landelijke kernen. Reningelst werd als landelijke 
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kern ook geselecteerd binnen dit project. Meer info zal vanuit Unizo Westhoek toegelicht 
worden aan bewonersplatform van Reningelst.  

 
Timing van dit project: september 2009 - augustus 2010 
Dorpen: Roesbrugge-Haringe, Proven, Watou en Reningelst 
 
2. Openbare voorzieningen 

 
• Mobiele ambtenaar 

 
Deze functie bestaat eigenlijk niet meer aangezien hier heel weinig gebruik wordt 
van gemaakt.  
Het is wel zo dat de ambtenaar burgerlijke stand een afspraak kan maken met 
burger om langs te gaan, bv. voor paspoort, indien dit niet mogelijk is voor de 
burger zelf. Dit gebeurt echter heel weinig.  

 
• Postpunt 

 

De aanwezigheid van een postpunt in Reningelst wordt door de bewoners positief 
onthaald.  

 
• Kinderopvang 

 

o In 2009 werden twee jobstudenten aangeworven voor een betere kwaliteit van 
de speelpleinwerking in een aantal dorpen. Deze inzet wordt naar de toekomst 
toe verder ingezet.  

 
o Voor de overige schoolvakanties is het zo dat er omwille van mogelijkheden 

voor personeelsinzet geopteerd wordt om de speelpleinwerking en 
kinderopvang te centraliseren in het centrum van Poperinge. Ook kinderen uit 
de dorpen kunnen hier terecht.   

 
Verantwoording keuzes personeelsinzet: tussen 7 en 7.30 u. 10 kinderen > 1 
persoon volstaat (tot 14 ki./persoon), anders overal 1 persoon inzetten in elk 
dorp, vaak maar voor 1 of 2 kinderen. 
 

o In Reningelst zijn er relatief snel al twee verantwoordelijken aangesteld voor 
buitenschoolse kinderopvang waardoor er 28 kinderen kunnen opgevangen 
worden.  

 
• Aanbod thuiszorgdiensten 
 

o Op vlak van bekendmakingen van thuiszorgdiensten speelt de stedelijke 
adviesraad voor senioren een belangrijke rol. Heel wat diensten stellen 
immers hun werking via deze adviesraad voor of zorgen via deze weg voor 
communicatie in het dorp. Het lijkt dan ook aangewezen om de communicatie 
tussen de leden van deze adviesraden vanuit Reningelst en het 
bewonersplatform te optimaliseren. 

 
Voor Reningelst zijn volgende bewoners lid van de adviesraad voor senioren: 
Gerard Marent en Gerard Spenninck.  
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� De samenwerking met de stedelijke adviesraden is trouwens een algemene 
aanbeveling. Op die manier kan reeds heel wat informatie van en naar het 
dorp extra ondersteund worden.  
� lijst van adviesraden wordt opgemaakt en bezorgd aan alle 
bewonersplatforms.  

 
o Vanuit het OCMW is er een folder ter beschikking van de thuiszorgdiensten. Deze 

folder kan eventueel ook aangevraagd worden om in de winkels en in openbare 
diensten in het dorp ter beschikking te leggen. 

 
o Vanuit dorpsdienst Nestor wordt er ook regelmatig via de vrijwilligers 

gecommuniceerd over de mogelijkheden aan thuiszorgdiensten.  
 
• Sorteermogelijkheden  
 

o Vraag om zoveel als mogelijk te sensibiliseren en extra controle door de wijkagent 
op het aanmaken van stookvuurtjes. 

 
• Openbaar toilet 
 

o 65% van de bewoners heeft nood aan een openbaar toilet.  
o Voorstellen van locatie: Reningelstplein of berging kapel van de oude brouwerij  
 
o Aanvullingen en bemerkingen van bestuur, stadsdiensten en partners: 
 

- Twijfel bij schepenen en diensten of deze nood wel realistisch is. Volgens de 
diensten zijn er een aantal voorzieningen die eerder van belang zijn voor 
toeristen, zoals een dorpsonthaalpunt, veilige fietspaden, enz. eerder dan te 
investeren in een openbaar toilet. Naar onderhoud brengt een openbaar toilet 
ook heel wat werk met zich mee.  

- Vraag wordt ook gesteld of een openbaar toilet niet zou tegenstand vormen 
voor de lokale horeca?  

- Kritische vraag is daarnaast ook: Kan bewoner deze nood eigenlijk wel zelf 
inschatten? Vraag kan gesteld worden aan winkeliers en locale horecazaken of 
er wel degelijk behoefte is. 

- Naar de toekomst toe bestaat de mogelijkheid ook dat er in de site van de 
oude brouwerij toeristische accommodatie wordt voorzien. Indien wenselijk 
kan daar dan de koppeling voor openbaar toilet worden gemaakt.  

 
� Vanuit de kosten-baten analyse lijkt het eerder aangewezen om niet te opteren 
voor een openbaar toilet.  

 
 
• Ontmoetingscentrum Rookop 

 
o Accommodatie: vraag naar warm waterkraan of verlengsnoer zal bekeken 

worden. Voorstel word ook wel geformuleerd dat verenigingen zelf een kabel 
kunnen aansluiten aan de gewone waterkraan om warm water te verkrijgen of 
men kan ook water opwarmen indien nodig. Kosten – baten zullen hier dus wel 
nog eerst eens afgewogen worden alvorens de beslissing.  

 
o De huurprijzen werden recent aangepast in functie van de grootte van de zalen. 

Bij het verhuur van de zalen in het ontmoetingscentra wordt door het 
stadsbestuur ook de afweging gemaakt in functie van de leefbaarheid van de 
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privé horecazaken. Feit dat sommige groepen eerder gebruik maken van privé 
zalen voor bestuursvergadering hoeft toch niet negatief te zijn. Integendeel, 
binding met het dorp wordt hierbij juist sterk beoogd. Ook bij de prijsbepaling 
voor de huur van de zaal voor een maaltijd wordt deze overweging mee 
opgenomen.  

 
o Wat betreft verschil in huurprijzen tussen verenigingen en particulieren is het 

effectief zo dat erkende verenigingen van stad Poperinge de zaal goedkoper 
kunnen huren dan een niet erkende vereniging of een particulier initiatief.  

 

o Vraag naar openbare internet-aansluiting: In 2010 wordt er een draadloze 
verbinding voorzien in alle ontmoetingscentra om de badges te kunnen opladen. 
Hierbij zou er dus wel een mogelijkheid zijn om internet iets te verzwaren zodat 
hotspots kunnen gecreëerd worden. eventueel ook gekoppeld aan 
dorpsonthaalpunt 

 
o Wat betreft de tevredenheid van OC Rookop, dit kan gerust bevraagd worden via 

cultuurraad en het beheersorgaan  van het gemeenschapscentrum van Stad 
Poperinge, niet nodig via aparte vragenlijst. Ook hier lijkt het dus aangewezen om 
voldoende te communiceren met de bestaande adviesraden.  
Voor Reningelst zijn Bert Lemahieu en Danny Lefebvre vertegenwoordigd in het 
beheersorgaan van het gemeenschapscentrum. Daarnaast heeft ook elke 
verenigingen zijn afvaardiging in de cultuurraad.  

 
3. Infovoorzieningen 

 

• Omtrent de diverse communicatiekanalen besluit de groep dat dit belangrijk is om 
weten maar dat dit niet noodzakelijk een bepaalde actie of initiatief oproept. 
Belangrijk om zoveel als mogelijk deze communicatiekanalen te benutten. 

 
• De vernieuwde website van Reningelst omvat heel wat belangrijk informatie en is ook 

een belangrijk communicatiemiddel. Misschien eens navragen aan webontwikkelaar of 
de website sinds de opstart reeds meer bekeken wordt ev. ook frequentie na de 
vragenlijst.  

 
• Belangrijk om de website up to date te houden, m.a.w. belangrijk dat alle 

verenigingen zoveel als mogelijk informatie doorgeven aan de verantwoordelijke voor 
de website. 

 

4. Lokaal bestuur - inspraak 

 
• Vanuit de werking van het bewonersplatform staat overleg met het lokaal bestuur 

centraal op de agenda. Op dit vlak wordt dus naar het stadsbestuur toe het belang 
aangeduid van overleg en communicatie met de bewoners.  

 

• Communicatie vanuit het bewonersplatform naar het dorp toe is ook uiterst 
belangrijk. Op dit vlak wil het bewonersplatform de werking gekend maken en 
houden bij de bewoners. Het boeken van kleine successen is hierbij een belangrijk 
aandachtspunt voor de toekomstige werking van het bewonersplatform. Op die 
manier kan men de bewoners geregeld informeren over de stand van zaken van de 
werking en gerealiseerde projecten.  
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5. Vrije tijd 

 
 

• Aanbod aan verenigingsleven bekend in het dorp 

 

o Via de engagementslijst die bij de vragenlijst werd toegevoegd kregen de 
inwoners een overzicht van de lokale verenigingen en kreeg men de kans om 
informatie op te vragen over deze vereniging. Elke vereniging kreeg dan de 
contactgegevens van de bewoners die meer informatie wensten over de 
betreffende vereniging. Bij diverse verenigingen werd dit positief onthaald en 
aantal verenigingen hebben zelf nieuwe leden door dit initiatief.  

 

o Tijdens de open bewonersbijeenkomst op 15 mei 2009 werd een 
verenigingenbeurs georganiseerd. Op die manier konden alle inwoners kennis 
maken met de diverse verenigingen van Reningelst. 

 
• Sportaanbod 

 

o Omtrent de vraag naar uitbreiding van het sportaanbod lijkt het evident dat de 
aanleg van het nieuwe sportterrein hier voor groot deel aan tegemoet zal 
komen.  

o Zorgen voor informatiedoorstroming omtrent de aanleg van het sportterrein is 
dus wel belangrijk.  

 

• Vraag naar speelplein 

 

Omtrent de vraag naar speelplein kan volgens het bewonersplatform best de 
koppeling gemaakt worden met de speelpleinwerking. Het is namelijk niet 
duidelijk of het speelplein openbaar toegankelijk is op alle tijdstippen. Informatie 
hieromtrent zal opgevraagd worden bij de verantwoordelijke voor de 
speelpleinwerking. 

 

• Verenigingsleven op maat van het dorp 

 

Belangrijk om vinger aan de pols te houden omtrent wat er leeft en beweegt op 
vlak van vrije tijdsactiviteiten in het dorp. Is het aanbod voldoende, zijn er 
tekorten? In overleg met de lokale verenigingen kan hier in de toekomst verder 
aan gewerkt worden. 

 
 
• Aanvullingen en bemerkingen van bestuur, stadsdiensten en partners 

 

o Jeugdconsulent heeft zelf nog nooit iets opgevangen over de nood aan een 
jeugdhuis. Het lijkt de jeugdconsulent dan ook interessant om deze vragen uit 
de vragenlijst nog eens extra te kruisen met leeftijd om na te gaan welke 
leeftijdsgroep juist welke voorziening vraagt.   

 

o Reningelst kent zo’n 35 verenigingen in het dorp dus er is wel degelijk een 
bloeiend verenigingsleven in het dorp.  

 

o Wat betreft sportaanbod komt er dus binnenkort een volledig nieuwe 
sportaccommodatie 
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o Vraag naar speelplein: momenteel is het speelplein aan de bibliotheek niet 
openbaar. Reden hiervoor is voornamelijk nood aan sociale controle en 
monitoren.   

 

Jeugddienst heeft zelf al overwogen om speelplein openbaar toegankelijk te 
maken,maar dit moest dan overal in de dorpen gebeuren en soms zou dit 
problemen geven op vlak gebrek aan sociale controle en vandalisme (bv. 
Proven) 

 
De jeugddienst is er zich echter wel van bewust dat een openbaar speelterrein 
in een dorp, zeker zo’n groot dorp als Reningelst, mogelijk moet zijn. De 
discussie omtrent openbaarheid van speelpleinen wordt binnenkort hernomen 
in kader van het nieuwe jeugdbeleidsplan.  
 
Bij de dorpskernvernieuwing zal deze vraag ook mee opgenomen worden 
zodat mogelijkheden  voor openbare groen- of speelzone kunnen bekeken 
worden.  

 
o Krantje met de zomeractiviteiten van de jeugddienst zullen dit jaar huis-aan-

huis verdeeld worden.   
 
6. Sociaal leefklimaat 

 
• Onthaal nieuwe inwoners 

 
Bewonersplatforms kunnen eventueel een brochure op maat van het dorp opmaken 
om dan tijdens de onthaaldag van nieuwe inwoners te bezorgen aan de nieuwe 
inwoners uit het dorp.  
 
Tijdens deze onthaaldag krijgen de inwoners namelijk enkel een algemene 
infobrochure met informatie over de stadsdiensten, het bestuur enz.  
 
Een brochure met informatie over dorpsspecifieke handelszaken, diensten enz. lijkt 
wel interessant.  
 

• Voorstel wordt geformuleerd om een lijst te maken van alle stedelijke adviesraden en 
welke personen van Reningelst daarin vertegenwoordigd zijn.  

 
7. Toerisme 

 
• Samen met de dorpskernvernieuwing zal e rook een toeristisch dorpsonthaalpunt 

voorzien worden voor Reningelst. Dit dorpsonthaalpunt bestaat voornamelijk uit 
een zitbank en pic-nicbank met een informatiepaneel waarbij alle belangrijke 
toeristische informatie van het dorp vermeld staat.   

 
• Wat betreft de aankoop van hoeve- en streekproducten lijkt het interessant om 

mee te geven dat er een website bestaat, www.hoeveprodukten.be waar je per 
gemeente locaties kunt opzoeken waar men dergelijke producten verkoopt. Ook 
de werkgroep Fairtrade promoot deze producten 

 
• Momenteel is Westtoer bezig met een actualisering van de bestaande 

wandelwegen.  


