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STEDELIJKE ADVIESRAAD VOOR 
PERSONEN MET EEN HANDICAP 

 
 

 
 

Deze verslagen zijn uitsluitend van informatieve aard en kunnen geen enkele verbintenis vanwege 
het stadsbestuur Nieuwpoort tot stand brengen. Dit kan enkel via officieel ondertekende 
briefwisseling in overeenstemming met art.182 p ar.4 van het gemeentedecreet.  
Aan deze beknopte verslagen kunnen geen rechten ontleend worden. 

 

De toelichtingen betreffende juridische kwesties worden gegeven op basis van representatieve, 
originele als betwistbare uitspraken in geschillen. Voor alle duidelijkheid dient er aangestipt te 
worden dat wanneer soortgelijke gevallen aan de rechtbanken worden voorgelegd, ze niet per se 
altijd in dezelfde zin worden beoordeeld. Een uitspraak kan steeds worden beïnvloed door de plaats 
en het ogenblik van de feiten, de betrokken partijen, de pleidooien alsook de persoon van de rechter. 

 

20 maart 2018 

 VERSLAG VERGADERING  

plenaire vergadering 

 

 
Aanwezig:  

Vertegenwoordigers van de doelgroep:  

Ward D’Hulster, Luc Masschelein , Werner Moring.  

 

Vertegenwoordigers instellingen en verenigingen: 

Fernand Dasseville, Netwerkoverleg Provincie West-Vlaanderen  

Rosa D'Haene, Rode Kruis Vlaanderen 

Eric Vanlandschoot, Elora 

Jenny Desaegher, VFG 

Daniel Jonckheere, woon- en zorgcentrum Ten Anker 

Olivier Jurgen, zorgverblijfcentrum  Ter Duinen  

 

 

Niet stemgerechtigde aanwezigen:  

Geert Vanden Broucke, burgemeester 

Frans Lefevre, schepen sociale zaken - OCMW voorzitter 

Marcel Madou, secretaris 

 

Afwezig met melding: Janick Decroo, Ria Ternier, Ilse Cranskens, Emy De Waele, 

Hendrik Blomme, Gemma Verhue, Erwin Devriendt.  

 

 

1. Verslag vorige vergadering 

 

Het verslag van de vorige vergadering geeft geen aanleiding tot opmerkingen. 

 

2. Briefwisseling en behandelde dossiers :  

 

- Gunstig advies voor: 

Bouwen van terras  Albert I laan 128 en Kaai 34  

Bijkomende voorbehouden parkeerplaatsen in de Simli wijk 

 

- Ongunstig advies voor de volgende bijkomende voorbehouden parkeerplaatsen : 

Albert I-laan 101a, Zeedijk 4 en Willem De Roolaan 126. 
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3. Overzicht openbare werken: 

 

Aanspreekpunt: burgemeester 

 

Wegen  

- Victorlaan: er wordt onderhandeld met Agentschap Natuur en Bos, voor de 

heraanleg van de weg en het voorzien van een veilig fietspad. Er wordt eveneens 

onderhandeld met  Ter Duinen voor grondafstand in het licht van een Europees 

project aanleunend bij het ontwerp voor het fietspad. 

- Dienstweg Havengeul, Franslaan, Lombardsijdestraat: voltooiing voorzien eind 

juni, uitgevoerde werken zijn prima in verband met de toegankelijkheid. 

- Marktstraat, Oostendestraat, Potterstraat: werken zijn volop bezig, afwerking 

tegen bouwverlof.  

- Albert I laan, tussen Cardijnlaan en Elisalaan: de werken openbare 

nutsmaatschappijen zijn aangevat. In de diverse fasen worden er voorbehouden 

parkeerplaatsen voorzien. 

- Project Marktstraat, Oostendestraat en Potterstraat. 

Een doorlopende obstakelvrije zone, de vereiste voor het garanderen van een    

goede toegankelijkheid voor personen met een beperking, zal blijkbaar niet 

haalbaar zijn. Er wordt overleg gepleegd voor de inrichting van een belevingserf. 

(o.m. max. 20 km/u – absolute voorrang voor voetgangers en fietsers) De raad 

is unaniem akkoord met deze optie, het vermijdt in de toekomst een herhalende 

ontevredenheid over ontoegankelijkheid. Deze visie is ook toekomstgericht naar 

een steeds evoluerende terugdringing van autoverkeer ten gunste van fietsers 

en voetgangers. Tussen parking en openbaar vervoer op de Kaai wordt er een 

beleveniszone gecreëerd die uitkomt op de markt en het latere nieuwe 

administratief centrum.  

Indien een belevingserf niet uitvoerbaar blijkt, blijft de raad bij zijn vorig    

standpunt voor een doorlopende obstakelvrije zone van 1,50 meter zonder enige 

uitzonderingen. 

       

Gebouwen: 

             

Nieuw jeugd- en sportcentrum. In tegenstelling tot vroeger dienen thans de vereiste 

normen van toegankelijkheid opgenomen in het  voorontwerp. Vanaf deze fase wordt 

het toegankelijkheidsbureau Inter ingeschakeld. 

   

Parken: 

- Uitbreiden van Maritiem park : nieuwe wegen zijn aangelegd, 100% 

toegankelijk. 

- Mauritspark voor de heraanleg van de wegen is men in de fase van 

aanbesteding. Het wordt een zelfde uitvoering als in het Maritiem park. 

 

4. Parkeer + Zorg  

  

Het voorstel van de adviesraad werd na bijwerking door het Sociaal Huis goedgekeurd 

door de gemeenteraad. Momenteel is het “zorgstatuut” (parkeren voor garage) al 

toegekend aan 13 plaatsen en 8 zorgverstrekkers zijn ingestapt in het systeem. De 

mogelijkheden van het “zorgstatuut” zullen toegelicht worden op de dorps- en 

wijkraden.  

 

5. Wandelingen  

 

Wandeling 1 ( Ter Duinen – Havengeul – Zeedijk – Ter Duinen ) werden op punt gesteld 

evenals wandeling 2 (Ter Duinen- Kinderboerderij ) . Ook de ontwerpen voor de 

wandelingen vertrekkende vanuit het zorgcentrum Ten Anker (wandelingen 3 en 4) zijn 

klaar. Voor de definitieve uitvoering is het nog wachten op het wegwerken van twee 

obstakels door de technische dienst. Voor drie wandelingen vanuit De Zathe is een 

voorlopig tracé uitgewerkt. 
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6.  Zon, Zee … Zorgeloos 

 

- Er hebben zich een achttal kandidaten aangeboden. Op 14 april worden zij 

uitgenodigd voor een screening. Zoals vorige jaren wordt dan een voorstel tot 

aanstelling overgemaakt aan het stadsbestuur. 

- Om dit schitterend initiatief zijn waarde te laten behouden werd er een 

ontwerpcharter opgemaakt met de plichten en rechten van de deelnemende 

kustgemeenten. Dit ontwerp is door alle partners nagezien en goedgekeurd. Het 

is de bedoeling het charter te laten ondertekenen door de gemeentelijke 

vertegenwoordigers van de kustgemeenten op een officieel moment. De regie 

daarvan is in handen van Inter. 

- Er wordt gevraagd nieuwe matten te plaatsen aan de voorzieningen van ZZZ. 

- Vraag naar een mogelijkheid van een extra lange parkeerplaats te voorzien  voor 

voertuigen van zorgcentra die  mensen met beperking vervoeren. Voorstel is die 

te voorzien op de parking aan de Louisweg. Een officiële aanvraag zal verstuurd 

worden. 

 

7. Memorandum verkiezingen  

 

Er werden een aantal voorstellen ingediend. Vooral de invulling van verantwoordelijken 

voor het gehandicaptenbeleid wordt een belangrijke vereiste. Ook wordt er gevraagd  

dat de functie van toegankelijkheidsambtenaar ingevoerd wordt. Deze persoon wordt 

het aanspreekpunt voor zowel interne diensten als de contactpersoon voor externe 

organisaties zoals Inter, toegankelijk Vlaanderen enz. 

Op de volgende vergadering wordt het ontwerp van het memorandum voorgesteld. 

 

 

8. Brochure en website “toegankelijk Nieuwpoort” 

 

De nieuwe editie (april 2018) is klaar, ook de website wordt eerstdaags aangepast. 

Dank aan iedereen die eraan hebben meegewerkt en/of nuttige informatie hebben 

doorgegeven. In 1998 werd de eerste editie van deze brochure aangemaakt. Reeds 20 

jaar lang verzamelt de adviesraad alle nuttige informatie over de toegankelijkheid in 

Nieuwpoort en bundelt die in een brochure. Blijkbaar geen overbodige informatie  want 

ieder jaar komen een 800 exemplaren in handen van personen met een beperking. Dit 

ondanks de gelijknamige website die werd aangemaakt in 2004.   

 

9. Knelpunten 

 

- Op de Zeedijk hindert de bezetting door bouwwerken (o.m. bronbemaling) de 

vlotte doorgang. Nazicht en aanpassing is wenselijk 

- Onverantwoorde snelheden in de E. Coppieterstraat door sommige roekeloze 

chauffeurs, controle gewenst. 

- Niet toegelaten misgebruik van de wandelpaden in de Jachthavenwijk door 

moto’s en zelfs auto’s. 

 

 

 

Data volgende vergaderingen  

 

 15 mei, 18 september en 20 november  

 

 


