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In dit beknopt verslag  worden enkel die onderwerpen en aandachtspunten opgenomen eigen aan de wijk   en die kaderen 
binnen de  doelstellingen vastgelegd in  de statuten van de dorps- en wijkraden  bij  gemeenteraadsbesluit d.d. 21 januari 2013. 

Dit verslag is uitsluitend van informatieve aard en kan geen enkele verbintenis vanwege het stadsbestuur Nieuwpoort tot stand 
brengen. Dit kan enkel via officieel ondertekende briefwisseling overeenkomstig art.182 p ar.4 van het gemeentedecreet.Aan dit 
beknopt verslag kunnen geen rechten ontleend worden. 

 
Aanwezig:  
Stemgerechtigde leden  

Hugo Peperstraete (voorzitter), 
An Berwouts, De Meester Daniel,, Wim Knecht,  Jan  Linders   , Gilbert Possenier, Claudine 
Smekens Annie Vanlerberghe 

niet stemgerechtigde leden : 
Thierry Luyten ,Piet Mispelaere, politie Westkust 
Geert Vanden Broucke , burgemeester 
Marcel Madou, secretaris wijkraad 

afwezig met melding : 
         Luc Paeme, o/voorzitter Gustaaf Duym, , Hendrik Ramboer, Godelieve Schamp Carine Michils  , 
                                                                                                                                             
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering : 
 
Het verslag van de open vergadering d.d. 19 december 2017 geeft geen aanleiding tot opmerkingen .  

 
2. ontslag  De wijkraad neemt kennis van het ontslag van dhr. Gustaaf Duym   
 
3. nieuwe leden  De raad  neemt  van de aanstelling van dhr. Willy Muys – dhr. Edmond  Vander Biest 
door de gemeenteraad als lid van de wijkraad 
. 
.4. Openbare werken stand van zaken : 
       - Albert 1 laan handelscentrum -ijzeren platen boomspiegels werd hersteld – meegaande 
met het aanleggen van een kabel voor de kerstverlichting wordt het voetpad  heraangelegd 
 
                   - Albert I laan, tussen J. Cardjinlaan en Louisweg  -  de voltooiing van deze fase is 
voorzien voor eind 2018 
         
       - Franslaan : einddatum totaal project : 2020 
          
       - Ysara  - Dienstwe g havengeul – Lombardsijdestrtaat  omgevingswerken – eind datum 1 
juli 2015 
        - Nieuwlandplein:de werken voor  de ondergrondse garages starten in 2018 
 
       -   Leopoldplein .afvalbekken worden geplaatst  
       -  Tramhaltes:afvalkorven en zitbanken werden geplaatst door de LIJN  



                 - Hurlebise : dakwerken zijn voorzien in 2018 , de werf wordt zo spoedig voorzien van een 
passende afsluiting  
 
                    - Gasboetes hondenpoep, worden uitgeschreven door politie Westkust , daartoe 
aangeduide ambtenaren van de milieudienst en van de technische dienst  en de 

gemeenschapswachten (herkenbaar aan het paarse uniform) 
 
       -Simili:feestdagen en zondagen geen lawaai gras of/en werken . Mogelijkheid wordt 
onderzocht dit op te nemen in een reglement zoals in de gemeente Koksijde 
: 
                    - Zeedijk: scheiding  fiets- en wandelverkeer : door betere aanduiding van de zones en 
voorlichting  
                     - Doorgangen over tramspoorbedding . De LIJN heeft een negatief advies verleend. De 
bestaande doorgangen zijn blijkbaar voldoende beveiligd gelet op het ( gelukkig) gering aantal 
ongevallen. 
            - Fietsen Albert 1 laan: dubbele richting  ; is gevraagd aan het Vlaams 
Gewest, beheerder van de weg  
        
5 . Procedure vernieuwen dorps- en wijkraden : 
 
Bij het aflopen van de legislatuur van  gemeenteraad worden de dorps- en wijkraden ontbonden, 
evenals alle adviesraden die geen onderdeel vormen van een procedure opgelegd door de hogere 
overheid . 
 
De procedure voor het al dan niet opstarten van de nieuwe raden verloopt als volgt : 

- Besluit gemeenteraad tot instellen , dit ken gepaard gaan met nieuwe geografische 
omschrijving van de wijken.   

- Besluit college van burgemeester en college starten procedure voor samenstelling 
- Voorstel van het college aan de gemeenteraad voor benoeming van de  leden 
- Benoeming van de leden door de gemeenteraad. 
- Installatievergadering : collectief of per adviesraad  

 
 

  
College van burgemeester en schepenen d.d. 27 maart 2018 :gezien 
 
 


