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           Verslag stedelijke adviesraad voor gezinsbeleid  

                            d.d. 18 april 2018 

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. 

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 perse 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. 

 
aanwezig :  

Ives Merlevede , voorzitter 
Kathleen Vanhooren, namens de Gezinsbond Ramskapelle 

Anne  Marie Gunst -Leniere , namens Kind en Gezin 
An Claes, oudervereniging Stella Maris 

 

Niet stemgerechtigde leden : 

Ilse Cranskens, namens het Sociaal Huis 
Mieke Mortier, politie Westkust 

Jos Decorte, schepen gezinsbeleid 

Marcel Madou, verslaggever 

 

1. Verslag vergadering 18 oktober 2017 
2. Feitelijke vereniging . gezinsraad Nieuwpoort Procedure 

opstarten  

3. Subsidies en financiële ondersteuning van vereniging en 
instellingen  actief in het middenveld “ gezinszorg “ 

4. Acties van het sociaal huis 

5. Memorandum in het licht van de verkiezingen 
 

1. Verslag vergadering 18 oktober 2017 

 
Het verslag wordt bij éénparigheid goedgekeurd 
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2.  Toestand  feitelijke vereniging . gezinsraad Nieuwpoort 

 
Het ledenbestand van de feitelijke vereniging Gezinsraad Nieuwpoort dient 

dringend aangevuld  te worden. Zo niet dient deze opgeheven te worden. 

Deze feitelijke vereniging werd opgericht teneinde de middelen ten 
gevolge van de werking van o.m. het initiatief Muziek Ludiek  te kunnen 

aanwenden voor ondersteuning de verenigingen in het middenveld 

gezinsbeleid . Een stedelijke adviesraad, hier in casu de gezinsraad kan 
immers geen eigen rechtspersoonlijkheid hebben en financiële 

handelingen verrichten. 

De volgende leden van de adviesraad zijn bereid vol lid te worden van de 

feitelijke vereniging  
Ives Merlevede   , Kathleen Vanhooren Anne Marie Gunst – Leniere, , An 

Claes Fernand Dasseville , Ilse Cranskens en Marcel Madou 

Marcel  stelt een ontwerp van statuten op en legt deze voor aan de 

kandidaat volle leden. 
De volgende stappen dienen ondernomen te worden : 

- goedkeuring van de statuten  
- aanstellen  van bestuursleden en volmachthouders 

- openen of aanpassen rekening bij bank instelling 
 

3. Subsidies en financiële ondersteuning van vereniging en 
instellingen  actief in het middenveld “ gezinszorg “ 

 

Als vereniging lid van de gezinsraad kan je jaarlijks aan de gemeente een 

subsidie aanvragen, in zoverre je niet gesubsidieerd wordt via de culturele 

raad, de jeugdraad of sportraad. Deze subsidie die toegekend wordt door 

het schepencollege , bedraagt : 
Bedrag basissubsidie socioculturele verenigingen + 10 euro per schijf van 

20 leden + 50 euro per open activiteit ( max. 2) . De aanvraag dient 
daartoe bij het schepencollege ingediend te worden vóór 15 oktober en 

dient betrekking te hebben op het werkingsjaar van 1 september t.e.m. 
31 augustus.  

Als vereniging lid van de gezinsraad kan je tevens voor een open activiteit 

een financiële ondersteuning aangevraagd worden aan de gezinsraad, dit 

ongeacht de subsidieringsbron. Deze tussenkomst dient aangevraagd te 

worden via het  bestuur  van de feitelijke vereniging  en bedraagt 
momenteel 75 euro per open activiteit. De  affiche en/of flyers dienen wel 

duidelijk te vermelden “met de steun van de  Gezinsraad Nieuwpoort“. 

Het reglement  van de feitelijke vereniging voorziet dat er per 
werkingsjaar 2 maal een extra financiële tussenkomst vanwege deze kan 

toegekend worden. 

De raad neemt kennis van de opgave van de stedelijke rekendienst van de 

toegekende subsidies gedurende het jaar 2017.  

Blijkbaar werden niet alle aanvragen, o.m. een advies van de gezinsraad 

verder behandeld en uitbetaald. 
In samenwerking met het bestuur van de feitelijke vereniging wordt 

daaromtrent een nota opgesteld . 
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4. . Acties van het sociaal huis (rapportering door Ilse Cranskens) 
 

De adviesraad neemt kennis  van het verslag van het Lokaal Overleg 

Opvoedingsondersteuning  van 30 maart 2018 in bijlage  
 

5. Memorandum in het licht van de verkiezingen 

De Gezinsraad is uitgegroeid tot een vaste waarde in het verstrekken van 

adviezen in het kader van het middenveld van het gezinsbeleid naar het 

lokale bestuur   Het is tevens : 

- een kader voor het college om  de voorstellen met betrekking tot 

beleid voor een middenveld  te toetsen aan de ervaringen en 
inzichten van de medespelers in dit veld  

- een informatie-ontvang-platform nopens de genomen beleidsacties 

en dito opties  
- permanent evaluatie platform t.o.v. de genomen beleidsacties en 

dito opties  

 

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 

2018 zal de Gezinsraad aan de lokale politieke partijen een aantal 

prioriteiten overmaken om hun verkiezingsprogramma en dus het latere 

beleid in de juiste richting te laten evolueren.  Deze opsomming is niet 

volledig, wel prioritair. Deze lijst van prioriteiten wordt  opgemaakt door 

de secretaris op basis van de zittingsverslagen.  

Dit memorandum kwam tot stand na meervoudige bevraging van de bij de 

Gezinsraad aangesloten verenigingen en wordt ter  bekrachtiging 

voorgelegd aan aan de eerstvolgende zitting van de adviesraad.   

We nodigen de lokale politiek uit om een bezoek te brengen aan de 

website van de gemeente waar de verslagen terug te vinden zijn van de 

gezinsraad met meer details.  

6. Procedure vernieuwen adviesraden en dorps- en wijkraden : 
 

Bij het aflopen van de legislatuur van gemeenteraad worden alle 

adviesraden die geen onderdeel vormen van een procedure opgelegd door 

de hogere overheid opgeheven  

De procedure voor het al dan niet opstarten van de nieuwe raden verloopt 

als volgt :  

 * Besluit gemeenteraad tot instellen  

*.Besluit college van burgemeester en college starten procedure voor 

samenstelling 
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* Voorstel van het college aan de gemeenteraad voor benoeming van de 

leden 

* Benoeming van de leden door de gemeenteraad. 

* Installatievergadering : collectief of per adviesraad  

De verslaggever,                                                           De voorzitter, 

Madou Marcel                                                                Ives Merlevede 

Gezien door het college van burgemeester en schepenen in zitting op 8 

mei 2018 
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VERSLAG LOKAAL OVERLEG OPVOEDINGSONDERSTEUNING (LOO)  

Vrijdag 30 maart 2018 

  

Aanwezig:  

Wesley De Vlaeminck, Atheneum; Dayle Kindt, CLW Westhoek; Eline 

Vanthournout, De Nieuwe Poort; Jeroen Hillewaere, Stella Maris; Didier 

Rogge, BS De Vierboete; Els Haghedooren, CAW; Edith De Witte, Kind en 

Gezin; Evelyne De Pauw, bibliotheek; Jolien Depondt, OCMW; Ilona 

Evrard, project Domino; Jos Decorte, schepen gezinsbeleid; Shana Poley, 

jeugddienst, opvoedingscoördinator; Ilse Cranskens, Infopunt Welzijn, 

opvoedingscoördinator  

  

Verontschuldigd/afwezig:  

Ann Peel, De Pagaaier; Wendy Samyn, CLB Westhoek; Peter Leuridan, 

vzw Elora; Rik Vermeersch, Sint-Bernarduscollege; Nicolas Vermote, 

ouderraad De Vierboete, Eva Beyens, oudervereniging Stella Maris; Karine 

Goens, oudervereniging De Pagaaier; Marie Ange Loones, kinderboerderij; 

Phaedra Eggermont, dienst Preventie; Els Degrande, Gezinsbond 

Ramskapelle; VCLB; Gezinsbond Nieuwpoort; sportdienst; dienst Cultuur  

Rondje van de tafel  

  

1. Te gast  

Michèle Baeyaert van (W)INtegratie: project Elke dag Nederlands Het 

project omvat drie acties, waarbij anderstaligen gestimuleerd worden om 

Nederlands te oefenen:  

- Het ABC-kaffee: Er wordt op een informele manier via 

‘praatmaatjes’ (vrijwilligers) over een bepaald thema gepraat. Vorming 

Plus zorgt voor begeleidend materiaal en inspiratie. In Nieuwpoort gaat dit 

door op dinsdagnamiddag in de City, Valkestraat, ook tijdens de 

vakanties.  

- ABC@werk: Michèle zoekt nog plaatsen waar anderstaligen op 

regelmatige basis vrijwilligerswerk kunnen doen, om zo hun Nederlands 

bij te werken. De VDAB voorziet een opleiding voor taalcoaches op de 

werkvloer. Stella Maris, BS De Vierboete, het Atheneum en CLW Westhoek 

zijn alvast bereid hieraan mee te werken, waarvoor dank J. - Keurmerk: 

Handelaars, organisaties en diensten kunnen via een keurmerk duidelijk 

maken dat anderstaligen er Nederlands mogen oefenen, zonder dat er 

meteen op een andere taal wordt overgeschakeld. Binnenkort organiseert 
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Michèle een eerste actieweek, inclusief mysterieshoppers, een 

klantenkaart, persaandacht, enz.  

  

2. Financiële tussenkomst voor scholen  

De Nieuwpoortse scholen kunnen nog steeds een tussenkomst van 800 

EUR per kalenderjaar aanvragen als ze iets organiseren in kader van 

opvoedingsondersteuning (in ruime zin), bedoeld voor kinderen, jongeren, 

leerkrachten, ouders, enz. Scholen kunnen ook samenwerken en zo de 

kosten delen.   

In 2017 hebben enkel de secundaire scholen hier gebruik van gemaakt.   

Eind dit jaar komt er een evaluatie, met het oog op de nieuwe legislatuur. 

Mogelijke opties:  

• De huidige werking wordt behouden. Dan is het echt wel nodig dat 

ook de basisscholen hiervan gebruik maken, eventueel via de 

ouderverenigingen? (NB:  

De voorzitters van de ouderverenigingen waren uitgenodigd, maar 

konden niet aanwezig zijn.)  

• Het voorziene budget blijft behouden, maar ook andere organisaties 

kunnen een aanvraag indienen. Afstemming met de gezinsraad 

(voorzien ook een subsidie) is dan wel nodig.   

• OONIE organiseert zelf een aantal activiteiten en lezingen, de 

tussenkomst verdwijnt. Dit zouden we zelf een minder goede 

evolutie vinden, gezien scholen een groter bereik hebben en de 

tussenkomst kunnen inzetten voor specifieke noden.  

  

Bemerking basisscholen:  

Binnen het LOP (overlegplatform basisscholen) werd besproken om via 

deze tussenkomst sociale vaardigheidstrainingen te organiseren. Hier is 

grote nood aan, maar daarnaast is het ook belangrijk om de ouders en 

leerkrachten te versterken (zie ook bezorgdheid 3.1.).  

3. Info Huis van het Kind  

3.1. Evaluatie en subsidiëring  

Vanuit de overheid wordt steeds meer verwezen naar de Huizen van het 

Kind (cfr. decreet Lokaal Sociaal Beleid, samenwerkingsverbanden 

Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp en eerstelijnszones, hervorming 

kinderbijslag). Minister Vandeurzen wil dat er tegen eind 2019 in elke 

Vlaamse gemeente een Huis is. Daarvoor wordt een nieuwe erkennings- 

en subsidieronde uitgeschreven. Nieuwpoort heeft een erkenning, maar 

ontvangt nog geen subsidies. Het gaat om een bedrag van ongeveer 

3.000 EUR per jaar. We zullen aan het CBS voorstellen om een dossier in 

te dienen.   
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Binnenkort zou elk Huis van het Kind een ‘toolbox’ ontvangen, dat dient 

om de huidige werking te evalueren, een beter zicht te krijgen op lokale 

noden en onderling af te stemmen wie wat (binnen de verschillende 

levensdomeinen) opneemt. OONIE wil de toolbox later dit jaar via een 

aparte werkgroep toepassen. Een uitnodiging volgt, maar wie zeker 

interesse heeft, mag dit al laten weten: oonie@nieuwpoort.be.  

Bezorgdheden die nu al gesignaleerd worden:  

- Stijging van de drugsproblematiek in Nieuwpoort.  

- Kinderen die moeilijk gedrag stellen en dit op steeds jongere leeftijd. 

Ouders zijn niet sterk genoeg om grenzen te stellen. Te hoge 

verwachtingen op dat vlak naar leerkrachten toe. Stop 4–7 is een goede 

training, maar erg duur om hier te organiseren. Het vraagt daarenboven 

grote betrokkenheid van de ouders (10 namiddagen aanwezig zijn) en 

leerkrachten (5 voormiddagen), wat niet altijd evident is.   

- Dalend geboortecijfer - hoog percentage kansarme geboortes – aandeel 

actieve bevolking: zijn er beleidsmatig geen acties mogelijk om jonge 

gezinnen aan te trekken?   

  

3.2. Vorming   

In samenwerking met het OCMW en Domino organiseren we vanaf dit 

najaar of begin volgend jaar vormingsmomenten voor ouders met jonge 

kinderen (door Kind en Gezin) en ouders met pubers (door externe 

organisaties).   

Het OCMW heeft alvast eind vorig jaar aan 21 gezinnen gevraagd welke 

thema’s zij belangrijk vinden 

Noden die door de leden ervaren worden:   

- Gameverslaving bij kinderen, jongeren, maar ook bij jonge ouders! 

Invloed ervan op gedrag en schoolse prestaties.  

- Hieraan gelinkt: het belang van voldoende slaap, grenzen durven stellen 

als ouder.  

- De impact van sociale media, problemen rond sexting.  

Andere ervaren noden, interessante sprekers en organisaties 

mogen altijd doorgegeven worden via oonie@nieuwpoort.be.  

  

3.3. Week van de Opvoeding 2018  

Het thema dit jaar is ‘Opvoeden is samenspel’: “De wereld is groot en we 

maken er allemaal samen deel van uit. Kinderen laten opgroeien tot echte 

wereldburgers, betekent dat we hen van jongs af aan een stem geven en 

hen de superdiverse kleurrijke wereld waarin we leven, laten mee-maken. 

 Door te leren luisteren, verantwoordelijkheid te delen en respect te 

hebben voor ieders eigenheid, draagt ieder zijn steentje bij aan een 
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warme en begripvolle wereld waarin we niet naast, maar met elkaar 

leven.”  

De week loopt van 16 tot 23 mei, maar OONIE koppelt het aan Picknick in 

het Park op zondag 27 mei 2018.  Daar worden een paar multiculturele 

activiteiten voorzien: beschilderen van handen met henna, dot-painting en 

Afrikaanse dans.  

Voor wie in die periode zelf een activiteit wil organiseren: op 

www.expoo.be vind je veel inspiratie. Voor scholen (laatste graad basis + 

secundair) is er ook www.schoolzonderracisme.be/.   

Wie iets organiseert: graag tijdig laten weten, dan helpen we het 

bekendmaken via de OONIE-zuilen.  

  

3.4. Gezinsgids  

Bedankt voor wie de vorige editie heeft nagekeken en nodige wijzigingen 

heeft doorgegeven. Het is nog even wachten op een nieuwe editie, die 

wordt uitbesteed.  

3.5. Boekstart  

In 2017 werden via het consultatiebureau van Kind en Gezin 72 

babypakketten (aan 6 maanden) en 56 peuterbonnen (aan 15 maanden) 

verdeeld. Met die bon kunnen ouders in de bibliotheek een tas met 2 

nieuwe boekjes afhalen. Er werden slechts 18 bonnen omgeruild. Ook in 

andere gemeenten ligt het bereik aan 15 maanden lager dan verwacht.  

Welke acties worden ondernomen?  

- Iedereen Leest vraagt aan de bibliotheken om volgend jaar een 

‘Boekstartdag’ te houden tijdens de Week van de Opvoeding 

(opendeurmoment voor jonge gezinnen).   

- De dienst Bevolking verstuurt bij elke geboorte een brief met info 

rond de geboortepremie. Sinds vorig jaar wordt ook de flyer van Boekstart 

meegestuurd.  - De onthaalouders en crèches hebben elk een 

voorbeeldpakketje ontvangen, met de vraag ouders hieraan te 

herinneren.  

- (W)Integratie bekijkt samen met de bibliotheek wat de brugfiguren 

hierin kunnen opnemen.  

- Tenslotte wil de bibliotheek ervoor zorgen dat ook ouders met heel 

jonge kindjes zich welkom voelen. Zo wordt er een veilig speelhoekje voor 

baby’s ingericht, een verzorgingskussen in de toiletten voorzien, enz. 

Hopelijk is alles klaar tegen de voorleesweek in november. Dan zal er nl. 

in samenwerking met de Gezinsbond Ramskapelle – St.-Joris een 

gezinsactiviteit georganiseerd worden.    

  

http://www.expoo.be/
http://www.expoo.be/
http://www.schoolzonderracisme.be/
http://www.schoolzonderracisme.be/
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3.6. Kleuterparticipatie  

De Vlaamse overheid voorziet al jaren een gratis pakket 'Voor het eerst 

naar school’, met een brochure vol tips, een vertelplaat en 

beloningsstickers. OONIE heeft ze een tijdje via de infozuilen aangeboden, 

maar dat was geen succes. Ook de kleuterscholen verdelen die, bv. bij 

een inschrijving of kennismakingsdag. Onder impuls van (W)INtegratie 

werd nu beslist om het pakket via de dienst Bevolking te versturen, 

samen met de brief en scholenbrochure aan twee jaar. Op die manier 

krijgen alle gezinnen de informatie.  

  

3.7. OONIE-infozuilen  

De infozuilen werden vorig jaar vernieuwd. Door het overlijden van 

schepen FilliaertVanlandschoot werd geen persmoment georganiseerd, 

zoals eigenlijk voorzien was. Op 12 locaties staat nu een infozuil of -rek 

met gratis folders. De jeugddienst probeert die regelmatig aan te vullen of 

te vervangen, maar geef tussenin gerust een seintje als er een nieuwe 

voorraad nodig is. Wie ergens een nieuwe, interessant folder heeft 

gezien, mag dat altijd doorgeven.   

3.8. Problemen website  

Er zijn sinds vorig jaar problemen met de website: enkel de eerste pagina 

van het Huis van het Kind is zichtbaar, de onderliggende pagina’s niet. 

Daar is de info enkel nog via de zoekfunctie te raadplegen. Het is wachten 

op een geheel nieuwe website voor  

Nieuwpoort. Wie iets voor kinderen, jongeren, gezinnen organiseert mag 

het ons wel nog altijd bezorgen voor verspreiding via de OONIE-zuilen.  

4. Kinderarmoede  

4.1. Domino  

Via de subsidies voor bestrijding kinderarmoede worden volgende acties 

georganiseerd: - Tweedehandswinkel: Toegankelijk via de voordeelpas 

met code of op doorverwijzing door Kind en Gezin. Er zijn momenteel 35 

leden, waarvan 18 gezinnen met enkel kinderen die nog te jong zijn voor 

de voordeelpas.  

- Baby- en peuterpakketten: Op doorverwijzing door het OCMW of 

Kind en gezin. In 2017 werden 15 pakketten verdeeld.  

- Paasfeest: Een laagdrempelige gratis gezinsactiviteit, altijd een 

groot succes. - Financiële ondersteuning project Stuwkracht: Extra 

ondersteuning voor leerlingen van het Centrum Leren en Werken op vlak 

van attitudetraining, sollicitatietraining, enz. Vorig schooljaar werden 19 

leerlingen begeleid, waarvan 11 tewerkgesteld konden worden.   
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4.2. Domino+  

Naast Domino werd een tweede subsidie verkregen, specifiek om de 

participatie van kwetsbare kinderen en jongeren binnen sport en 

jeugdwerk te bevorderen. Die subsidie loopt tot eind 2019 en wordt 

gebruikt voor:  

- Busvervoer naar/van het jeugdcentrum voor speelpleinwerking en 

sportkampen - Kleuterdans: Er werden al 2 reeksen georganiseerd, in 

samenwerking met studenten kinderzorg van het Atheneum. Dit wordt 

volgend schooljaar herhaald.  

- Kleuterkamp in de paasvakantie: Ook al 2 keer georganiseerd, beide 

keren volzet (16 plaatsjes). Een mix van sport en spel, dit keer ook 

kinderyoga, koken, enz.  

- Extra subsidie voor verenigingen: Wie de voordeelpas helpt 

bekendmaken en andere inspanningen doet om de doelgroep te 

bereiken, kan een aanvraag indienen. 6 verenigingen kregen een 

tussenkomst (voetbal had te laat ingediend).  

- Opmaak verenigingenbrochure: een overzichtelijke brochure van het 

bestaande aanbod voor kinderen en jongeren.  

- Jaarlijks een gratis infoavond voor verenigingen.  

4. Info leden LOO  

4.1. CAW  

- Evaluatie weerbaarheidstraining:  

Het CAW organiseert al jaren in Veurne en Poperinge gratis Rots en 

Water-trainingen voor de eerste graad secundair. In het najaar van 2017 

ging er voor het eerst een training door in het Sociaal Huis van 

Nieuwpoort. Er waren 6 inschrijvingen. Dit najaar wordt het herhaald. De 

scholen krijgen voor de zomervakantie de nodige info. Er wordt gevraagd 

om de ouders van mogelijke kandidaten daarover aan te spreken, ook de 

basisscholen voor die leerlingen die momenteel in het zesde (of vijfde voor 

overstap naar 1B) zitten. Mits akkoord van de ouders mogen ook hun 

contactgegevens aan het CAW bezorgd worden, zodat de begeleiders de 

werking persoonlijk kunnen uitleggen. Dit kan de drempel verlagen, zeker 

bij gezinnen die anders moeilijk zelf de stap zouden zetten.  

- Stand van zaken uitvalsbasis aan de kust (zie vorig verslag):   

Het CAW verhuist naar een nieuwe stek in Veurne. De werken hebben 

echter vertraging opgelopen. Er zijn momenteel geen plannen voor een 

antennepunt of iets dergelijks in de kustgemeenten. Voor cliënten die 

moeilijk in Veurne geraken wordt zo veel mogelijk een oplossing gezocht, 

door aan huis te gaan of gebruik te maken van een lokaal in de buurt (bv. 

in het Sociaal Huis).  

4.2. Jeugddienst  

- Nieuwe jeugdconsulent(e):  
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Het was Shana haar laatste deelname aan het overleg, gezien ze intern 

een andere functie heeft opgenomen (evenementencoördinator). Er is een 

sollicitatieprocedure lopende voor haar vervanging als jeugdconsulente en 

opvoedingscoördinator. Shana, namens iedereen bedankt voor je inzet de 

voorbije jaren!  

- Stand van zaken nieuw jeugdcentrum:  

De plannen voor de bouw van een nieuw jeugd- en sportcentrum werden 

goedgekeurd.  

Normaal gezien starten de werken in april 2019 en zullen die minstens 

twee jaar duren. Het biedt kansen om het bestaande aanbod uit te 

breiden, nieuwe verenigingen en sporten aan te trekken, enz.    

- Drugsproblematiek:  

Ook andere jeugddiensten aan de kust zijn bezorgd over de 

drugsproblematiek in onze regio. Er wordt gekeken of een gezamenlijke 

aanpak nodig en mogelijk is.  

4.3. Rondvraag leden  

- Infopunt Welzijn Sociaal Huis:   

Project Parkeer plus Zorg: Iedereen met een eigen garage of oprit kan in 

het Sociaal Huis gratis een P+Z-sticker afhalen, om aan te geven dat 

zorgverstrekkers daar tijdens hun huisbezoek mogen parkeren.   

Vergeten vermelden tijdens het overleg, maar elke 4e maandag van de 

maand, van 16 tot 17.30 u. kan je nu in het Sociaal Huis ook terecht voor 

gratis juridisch advies, zonder afspraak, bedoeld voor alle inwoners (en 

alle personeelsleden van stad en OCMW).   

- BS De Vierboete:   

De directeur is op zoek naar organisaties die het lerarenkorps kunnen 

versterken rond het aanscherpen van sociale vaardigheden bij kinderen, 

hoe om te gaan met moeilijk gedrag, enz. Tips mogen naar 

oonie@nieuwpoort.be gestuurd worden, dan geven wij het door 

(ook aan eventueel andere geïnteresseerden). 


