
 

  

 

Verslag stedelijke milieuraad in zitting op  

28 maart 2018 

 

Stedelijke Milieuraad 

Secretariaat W.De Roolaan 90 
tel: 058/224451 fax 058/224455 

www.nieuwpoort.be 

e-mail: milieu@nieuwpoort.be 

 

1. Stemgerechtigde leden of vervangers: 

1.1. Aanwezig: Luc David (Natuurpunt Westkust), Geert Defruyt (Boerenbond), Hugo Demarcke 
(ACV), Chris Dumon (Natuurwerkgroep de Kerkuil), Bernard Florizoone (VOKA), Alain Maes 
(Natuurpunt Westkust), Filip Nuyttens (De strandwerkgroep), Luc Obin, Alain Pyliser, Marc Van 
Landtschoote (VAC), Anne Versteele (VOC). 

1.2. Later toegekomen:  

1.3. Verontschuldigd: An Gobert (LVZ), Steve Maenhout (Unizo), Van de Weghe Raymond. 

1.4. Afwezig: Maja Leye (Velt Westkust), Sharon Kesteloot (Natuurwerkgroep de Zeevonk), Johan 
Vandewynckel, Jean Pierre Vermeulen (WBE), Eline Vermote  

1.5. Vroeger weggegaan:  

Wettelijk voorzien 19 

Totaal vergadering 11 

 

2. Afvaardiging politiek partijen:  

2.1. Aanwezig: Slembrouck Sabine (NVA Nieuwpoort), Viaene Christiane (SP.A) 
 

2.2. Verontschuldigd: Christina Van Nieuwenhoven (CD&V Nieuwpoort) 

2.3. Afwezig:  

Wettelijk voorzien 3 

Totaal vergadering 2 

 

3. Afvaardiging leden of vervangers zonder stemrecht (deskundigen, inwoners) 

3.1. Aanwezig:  

3.2. Verontschuldigd: M.A. Loones (NME) 

3.3. Afwezig:  

Wettelijk voorzien 3 

Totaal vergadering 0 

 

Algemeen totaal (stemgerechtigde en niet stemgerechtigde) vergadering 13 

 
 

4. Secretaris:  

Aanwezig: An-Sofie Devloo 

 

5. Stadsbestuur:  

Aanwezig: Kris Vandecasteele, schepen milieu 

 
 

Aanvang: 20.00 uur  

Einde:      22.15 uur 
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Inleiding door de voorzitter  

 
Er wordt gevraagd of er opmerkingen waren bij het vorig verslag (18 januari 2018).  
Gezien er geen reacties zijn wordt dit verslag aangenomen. 

 

Agendapunten 

 

1. Paraderen met roofvogels 

 
1.1. Gegeven 

Er werd tijdens vorige milieuraden voorgesteld om een verbod in te voeren voor het 
paraderen met roofvogels.  Inspiratie werd daarbij gevonden in het politiereglement 
van stad Antwerpen.  
 

1.2. Stand van zaken 

Er werd een reglement voorgesteld maar Stad Nieuwpoort heeft dit reglement 
verdaagd omdat deze opgesteld zou worden voor één enkel geval op het grondgebied 
Nieuwpoort. Hier wordt voorgesteld om desbetreffende persoon aan te spreken en hem 
de gevolgen van het paraderen met roofvogels uit te leggen. 
 

1.3. Besluit 

Er wordt geen politiereglement opgesteld voor het paraderen met roofvogels. De 
milieuraad vraagt zich wel af wie deze persoon hierover zal aanspreken. 

 

2. Groeninbreng bij ruimtelijke ordening 

 
2.1. Gegeven 

In het verleden (2014) werden door de milieuraad een aantal voorstellen geformuleerd 

om Nieuwpoort meer duurzamer te maken naar de toekomst toe.  Daarbij werden een 
aantal groene accenten voorgesteld.  Deze voorstellen werden door het college van 
burgemeester en schepenen (dd. 31 maart 2014) uiteindelijk niet weerhouden. Gelet 
op de burgemeester wissel werd gevraagd om dit voorstel nog eens te willen 

herbekijken. 

 
2.2. Stand van zaken 

Er werden diverse gemeentes/steden gecontacteerd om na te gaan hoe zij deze 
groeninbreng geïntegreerd hebben. Hieruit bleek dat een verordening niet het ideale 
scenario is want elke verkaveling en terrein is anders. Als er gewerkt wordt met een 
verordening dan moeten alle opgelegde criteria in de aanvraag aanwezig zijn ook al is 
dit niet mogelijk op het terrein. 

 
2.3. Besluit 

De milieuraad wil dit punt actueel houden om aan te tonen dat de groeninbreng een 
meerwaarde geeft aan de Stad Nieuwpoort. De milieuraad vraagt aan de bevoegde 
diensten bij de vergunning voor bedrijfsgebouwen en verkavelingen toch maximaal 
rekening te willen houden met onze voorstellen. 

  



 

3. Strandmachine  
 

3.1. Gegeven 
Er werd in oktober door een lid van de milieuraad bij een strandreinigingsbeurt foto’s 

genomen van het materiaal die in de containers lag en het was hoofdzakelijk allemaal 

zand en organische materiaal en in een heel kleine hoeveelheid wat plastiekafval.  De 

vraag is of dit niet gewoon kan opgelost worden door mankracht want achter de 

machine liepen dan nog eens 3 gemeentearbeiders om het overige op te ruimen.  Deze 

vraag werd intussen overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen. 

3.2. Besluit 
Het is onbekend waarom het strand machinaal gereinigd werd in oktober. De 
milieuraad hoopt dat dit een eenmalige gebeurtenis was. 

 

4. Voederen van meeuwen 
 

4.1. Gegeven 
Er wordt ondanks het voederverbod voor meeuwen nog steeds voedsel gegeven aan de 
dieren o.a. op de locatie Loodswezenplein en staketsel. 
  

4.2. Stand van zaken 

Aangezien het voederen van meeuwen verboden is enerzijds voor het welzijn van het 

dier zelf maar ook om overlast voor de mensen te voorkomen. Het kan trouwens beboet 

worden. 

4.3. Besluit 

Extra sensibilisering dringt zich op. We vragen om op deze locaties een infobord te 

plaatsen en het thema zal aan bod gebracht worden in de zomereditie van het 

Infomagazine “Nieuwpoort uw stad” om de toeristen te informeren. 

5. Hagen en struikgewassen rond SIMLI 3 
 

De struikgewassen en hagen hangen over het voetpad waardoor de doorgang bemoeilijkt 
wordt. Momenteel onderhoudt de Stad Nieuwpoort deze hagen en struikgewassen om 
de veiligheid te kunnen garanderen van haar inwoners en bezoekers. 

 
6. Zeehondenponton in jachthaven (MDK) of Kreek van Lombardsijde (ANB) 

 

6.1. Gegeven  
De zeehonden die op het strand of op de slibway liggen worden meer en meer lastig 
gevallen door mensen waardoor het dier niet kan rusten en noodgedwongen terug in 
zee moet. Hiervoor wordt voorgesteld om een zeehondenponton te plaatsen in de 
jachthaven of in de Kreek van Lombardsijde. 
 

6.2. Stand van zaken 
Momenteel werd de dienst preventie al gecontacteerd om op de slibways in de haven 
een duidelijke grens aan te geven tot hoe ver mensen het dier kunnen benaderen. Dit 
zou men doen aan de hand van een geschilderde lijn met de tekst “STOP ZEEHONDEN 

RUSTPLAATS”. Momenteel wordt hiervoor toestemming gevraagd aan MDK. 
Een ander mogelijkheid is om een levensechte foto van een groep zeehonden te 
plaatsen zodat mensen een realistische selfie kunnen maken met de dieren zonder ze 

te hinderen. 
 

6.3. Besluit 
We wachten op het antwoord van MDK en bekijken de optie van de foto verder. 

 



7. Verwildering van de bloem/plantenperken  
 

7.1. Gegeven 

Momenteel zijn de bloemen en plantenperken in een verwilderde staat door de 
aanwezigheid van uitschieters van de Nieuwpoortse roos.  
 

7.2. Stand van zaken 

Momenteel worden de bloemen en plantenperken stelselmatig heringeplant met 
onderhoudsvriendelijke planten. 
 

8. Statiegeldalliantie  
 

Stad Nieuwpoort heeft zich aangesloten tot de statiegeldalliantie omdat er uit de 
zwerfvuilacties blijkt dat plastic flessen en blikken de grote boosdoeners zijn. De 
statiegeldalliantie vraagt aan de regering om statiegeld te heffen op blikken en plastic 
flessen. Hierdoor willen we een groot deel van het zwerfvuil terugdringen.  

 

9. Varia 
 

9.1. Benzine-/oliegeur aan Toevluchtweg 

Tijdens een brandweeroefening werd er in de Toevluchtweg een benzine- of oliegeur 
waargenomen. De milieuambtenaar zal ter plaatse de toestand gaan peilen. 
 

9.2. Vrijlopen van honden op het strand 

Op het openbaar domein en op het strand is het verboden om honden zonder leiband te 
laten lopen. In de zomer is het verboden om met uw hond het strand te betreden van 15 
juni tot 15 september. Dit wordt weergegeven aan de hand van borden. 
Bij de heraanleg van het Maritiem park is een vrijloopweide voorzien. 
Op het strand van de gemeente Lombardsijde, vanaf de grens met Nieuwpoort tot aan de 
bewaakte strandzone Crystal Palace gelden soepele regels en mag de hond er het ganse 
jaar op het strand, ook zonder leiband. 
Op het strand tussen surfclub Windekind en de de Fairybankhelling in Oostduinkerke mag 
je ook het ganse jaar door met de hond op het strand maar wel aangelijnd. 
 

9.3. Schorreopkuis 31 maart 

Op 31 maart 2018 organiseert Natuurpunt Westkust in samenwerking met ANB en de 
Stad Nieuwpoort de jaarlijkse Schorreopkuis in het natuurreservaat De IJzermonding. 
Iedereen is welkom om deel te namen aan deze actie. Er wordt om 9u afgesproken aan 
de parking op het eind van de Halvemaanstraat. 
 

9.4. Plannen Kattensas – Loodswezenplein 

Alle huidige bedrijven moeten tegen 2020 op een andere locatie gevestigd zijn. Het is de 
bedoeling om dit terrein gebouwenvrij te maken. De nieuwe inplanting is momenteel nog 
niet gekend. 
 

9.5. Plannen Koolhofput 

De goedgekeurde plannen van de Koolhofput zullen besproken worden in de volgende 
vargadering. 
 

9.6. Stormvloedkering 

De stalen kering roteert tussen twee gietstalen assen die verankerd zijn in een betonnen 
landhoofd. De twee landhoofden zijn verbonden met de oevers van de IJzer. 
In parkeerstand ligt de kering verdiept geparkeerd in een betonnen drempel op de bodem 
van de IJzer. Bij een voorspelde stormvloed of voor een proefsluiting wordt de kering 90 
graden geroteerd naar de kerende positie. Voor onderhoud kan de kering naar de 
onderhoudspositie van 180 graden geroteerd worden. In de drie standen (parkeren, keren 
en onderhoud) kan de stormvloedkering vergrendeld en ontgrendeld worden met behulp 
van een afstandsbediening. 
Aan beide zijden wordt de stormvloedkering voorzien van een bewegingsmechanisme 
zodat in één ononderbroken beweging van parkeerstand tot keringsstand of 



onderhoudsstand geroteerd kan worden. Ook als maar één van beide 
bewegingsmechanismen in werking is, kan de kering nog steeds bij elke mogelijke 
waterstand van parkeerstand naar de kerende positie geroteerd worden. 
 

9.7. Plannen loodswezen  
MDK heeft een concessie uitgeschreven voor de helft van het gebouw. Hierdoor krijgt 
het gebouw gedeeltelijk een nieuwe functie. Momenteel is nog niet bekend welke 
functie er gevestigd wordt. 

 
 

 
 
 
  De Secretaris,       De Voorzitter, 
  An-Sofie Devloo      Alain Maes 


