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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 worden 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. 

 
 

21 maart 2018 

BEKNOPT VERSLAG VERGADERING  

 

 

aanwezig  
stemgerechtigde leden  
- Shoppinghandelaars , vertegenwoordigd door Carl Debruyne tevens voorzitter 
- Unizo Nieuwpoort , vertegenwoordigd  Steven Maenhout 
-  Noordvaart vzw  vertegenwoordigd door Karel Debouvry , 
-  Verenigd Nieuwpoort bad , vertegenwoordigd door Yves De Jonckheere 
 
niet stemgerechtigde leden 
- Greet Ardies -Vyncke , schepen economie en middenstand 
- Marcel Madou, , verslaggever 
 
Afwezig met melding  

- Horeca Nieuwpoort 
- Politie Westkust  
 

                                                 samenvatting                                                   
                                                

1. LER Nieuwpoort  f.v. kennisname afrekening nieuwjaarsreceptie = 

2. Voorstel LER  N ieuwpoort f.v. tot inrichen evenement “ Fin de saison” 

3. Voorstel deelname aan arrangement “ Vrijdag …. Visdag “ 

4. Toekennen van gemeentelijke award voor toerisme . 

5. Voorstellen i.v.m. Verkeer in de Middenstad 

6. Communicatie met de gemeente . meldpunt  

7. Kennisname aanstelling evenementen coördinator bij de gemeente.  

8. Varia   

 

1. LER Nieuwpoort  f.v. kennisname afrekening nieuwjaarsreceptie 

De eindafrekening van de nieuwjaarsreceptie voorgelegd door de f.v. LER Nieuwpoort geeft 

geen aanleiding tot opmerkingen . Het bestuur van de f.v. vraagt voor zover nodig aan de 

handelaarsbonden om zo spoedig mogelijk hun bijdragen te vereffenen, zodat kan 

overgegaan worden tot het betalen van de facturen. 

2. Inrichten “ fin de saison “ activiteit door LER Nieuwpoort  



Het voorstel van de f.v. LER Nieuwpoort voor het inrichten van een “ fin de saison “ activiteit 

wordt gunstig geadviseerd.  De handelaarsbonden zullen hun leden aftoetsen op interesse 

en deelname 

3. Voorstel deelname aan arrangement “ Vrijdag …. Visdag “ 

Gunstig voor deelname met de leden van de adviesraad. De voorzitter zal contact opnemen 

met de vismijn en de vzw Promovis Nieuwpoort.  

4. Toekennen van gemeentelijke award voor toerisme . 

De adviesraad verleent een gunstig advies voor dit initiatief  

5. Voorstellen i.v.m. Verkeer in de Middenstad 

Het voorstel om de parkeertijd in de Marktstraat en Oostedestraat te beperken tot 30 minuten 

wordt gunstig geadviseerd, evenals het invoeren van een belevingszone ( snelheid max. 20 

km/u- voorrang voor voetgangers en gelijkgestelden ) in de Marktstraat . 

Als flankerende maatregelen stelt de adviesraad voor om 

-  in de St Sebastiaanstraat éénrichtingsverkeer in te voeren van de De Roolaan, naar 

het Marktplein. En aldus te verhinderen dat de Marktstraat een doorstroomfunctie 

heeft  

- bewonersparkeren in te voeren in de Schipstraat (bewoners Schipstraat en 

Marktstraat hebben dit nu niet) 

-  verder in de Schipstraat blauwe zone hanteren.   

- parking Noordermetaal: een kant blauwe zone, andere kant bewonersparkeren. 

 

6. Communicatie met de gemeente . meldpunt  

De raad stelt voor op de gemeentelijke website een meldpunt  te voorzien. Dit kan zeker een 

betere  dienstverlening op maat van de burger meebrengen 

7. Kennisname aanstelling evenementen coördinator bij de gemeente.  

De raad neemt kennis dat Shana Poley aangesteld werd bij de stad als 

evenementencoördinator .Een lijst van de evenementen wordt meegegeven 

8. Varia 

Vraag of binnen een grote  blauwe zone ( bv gans de middenstad )   

bewonersparkeerplaatsen, parkeerplaatsen voor gehandicapten, beperking tot 30 minuten 

kunnen voorzien worden.  

Gezien door het college van burgemeester en schepenen op 3 april 2018 

 


