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TOELICHTING BIJ DE AGENDAPUNTEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING 
D.D. 26 APRIL 2018 - 19.30 U - RAADZAAL 

 

OPENBARE ZITTING 

1. POLITIEVERORDENING INZAKE HET PRIVATIEF GEBRUIK VAN HET OPENBAAR DOMEIN. 
 
Naar aanleiding van de heraanleg van de Marktstraat dient de politieverordening op het privatief 
gebruik van het openbaar domein aangepast.   
 
2. GOEDKEURING BNIP ‘LENTEBRADERIE’ OP 5 MEI EN 6 MEI 2018. 
 
Aan de raad wordt gevraagd het Bijzonder Nood- en Interventieplan opgemaakt voor het grootschalig 
evenement ‘Lentebraderie’ dat doorgaat te Nieuwpoort-Bad op 5 mei 2018 en 6 mei 2018 goed te 
keuren. 
 
3. VERKOOP LICHTEN EN ZICHTEN VILLA HURLEBISE 
 
Aan de raad wordt gevraagd de verkoop inzake lichten en zichten ten voordele van het perceel Albert 
I laan 108 op Villa Hurlebise voor een bedrag van165.000 EUR aan n.v. Nico Albert I laan 164 bus 
205 8620 Nieuwpoort goed te keuren.
 
4. DVV WESTHOEK - ALGEMENE VERGADERING 10 APRIL 2018 
 
Aan de raad wordt gevraagd de agenda van de algemene vergadering van de Dienstverlenende 
Vereniging Westhoek dd. 10 april 2018 goed te keuren. 
 
5. JAARREKENING 2017 VAN DE PROTESTANTSE BAPTISTENKERK BETHEL 
 
Aan de raad wordt gevraagd de jaarrekening 2017 van de Protestantse Baptistenkerk Bethel gunstig 
te adviseren. De gemeentelijke toelage ten bedrage van € 19.913,84 waarvan 42,2% ten laste van de 
stad Nieuwpoort nl. € 8.443,47 werd niet overschreden. 
 
6. W.V.I. ALGEMENE VERGADERING DD. 24  MEI 2018. 
 
Aan de raad wordt ter goedkeuring de agendapunten voorgelegd van de algemene vergadering van 
de WVI dd. 24 mei 2018 om 18 u 30. 
 
 
7. I.W.V.A. ALGEMENE VERGADERING DD. 18 MEI 2018. 
 
Aan de raad worden ter goedkeuring de agendapunten voorgelegd van de Algemene Vergadering van 
de IWVA op 18 mei 2018. De heren Bert Gunst en Frans Lefevre alsook mevr. Greet Ardies-Vyncke 
en mevr. Karin Debruyne-Vancoillie worden voorgesteld als afgevaardigden van de stad Nieuwpoort 
op deze vergadering. 
 
 
8. LEVEREN EN PLAATSEN SFEERVERLICHTING ALBERT I LAAN (TUSSEN HENDRIKAPLEIN 
EN KINDERLAAN) 
 
Er wordt voorgesteld om de bestaande sfeerverlichtingsmasten type ‘Mirage’ in de Albert I laan tussen 
het Hendrikplein en de Kinderlaan te vervangen door nieuwe sfeerverlichtingsmasten. Hiertoe werd 
een mast ontworpen die bestaat uit een inox koker 200x200 mm, bovengrondse lengte 8 m, RAL 9010 
met 2 ingebouwde LED-spots, met de tekst en logo Nieuwpoort. 
 
 
9. VOORONTWERP GEMEENTELIJK RUP NIEUWPOORT STADSCENTRUM: VOORLOPIGE 
AANVAARDING. 
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De gemeenteraad heeft op 26 mei 2016 de W.V.I., Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge aangeduid als 
urbanist tot het opmaken van het Gemeentelijk RUP Nieuwpoort Stadscentrum. 
Het voorontwerp RUP werd opgemaakt en aangepast aan de opmerkingen van de plenaire 
vergadering van 27 oktober 2017. 
Gevraagd wordt aan de gemeenteraad om het voorontwerp RUP voorlopig te aanvaarden.  
 
10. AANVAARDING SCHENKING PIANO AAN MUZIEKACADEMIE. 
 
Aan de raad wordt gevraagd om de schenking van een piano aan de muziekacademie goed te 
keuren. 
 
11. WESTHOEKACADEMIE: VESTIGINGSPLAATS NIEUWPOORT. 
 
Aan de raad wordt gevraagd om de overeenkomst ‘interlokale vereniging deeltijds kunstonderwijs’ die 
van Nieuwpoort een vestigingsplaats maakt binnen de Westhoekacademie goed te keuren. 
 
12. SUBSIDIEREGLEMENT KERMISSEN. 
 
De kermis in Nieuwpoort kent reeds een aantal jaren een terugval. Door de standgelden die de stad 
aan de kermisuitbaters vraagt af te schaffen hoopt de stad de kermis een stimulans te geven. In de 
praktijk blijft de belasting behouden maar betaalt de stad het betaalde bedrag terug onder de vorm 
van een subsidie wanneer de foorkramer effectief aanwezig is op de kermis. Op die manier is de stad 
verzekerd van de aanwezigheid van de attractie.  

 
 


