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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 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. 

 

15 mei 2018 

 VERSLAG VERGADERING  

plenaire vergadering 

 

 
Aanwezig:  

Vertegenwoordigers van de doelgroep:  

Ward D’Hulster, Luc Masschelein, Gemma Verhue 

 

Vertegenwoordigers instellingen en verenigingen: 

Fernand Dasseville, Netwerkoverleg Provincie West-Vlaanderen  

Eric Vanlandschoot, Elora 

Jenny Desaegher, VFG 

Daniel Jonckheere, woon- en zorgcentrum Ten Anker 

Olivier Jurgen, zorgverblijfcentrum Ter Duinen  

Peter Brusselman, Licht en Liefde 

Hendrik Blomme, woon- en zorgcentrum De Zathe 

Janick Decroo,  Samana 

Ria Ternier, MS-Liga 

 

Niet stemgerechtigde aanwezigen:  

Geert Vanden Broucke, burgemeester 

Frans Lefevre, schepen sociale zaken - OCMW voorzitter 

Marcel Madou, secretaris 

 

Afwezig met melding: Rosa D'Haene Rode Kruis Vlaanderen, Ilse Cranskens Sociaal 

Huis, Emy De Waele, Werner Moring, Barbara Wyseure Preventiedienst. 

 

 

1. Verslag vorige vergadering: 

 

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

 

2. Briefwisseling en behandelde dossiers:  

 

2.1 Voorbehouden parkeerplaatsen 

 ongunstig advies werd verleend betreffende  

- de vraag voor bijkomende parkeerplaats aan het Lindenhof in de Canadalaan, 

geen individuele aanvraag. 
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- Extra voorbehouden parkeerplaats aan de bibliotheek wordt negatief 

geadviseerd. 

- bijkomende parkeerplaatsen in de Franslaan: bij de heraanleg worden in iedere 

fase diverse voorbehouden parkeerplaatsen voorzien. 

- Opheffen van voorbehouden parkeerplaats ter uitbreiding van de zoen- en 

zoenzone aan de Stella Maris wordt negatief geadviseerd. 

     Ter informatie: afdwingen behoorlijk gebruik van de voorbehouden parkeerplaatsen:  

door de politie werden in 2017 204 overtredingen vastgesteld 

 

2.2 Parkeren het is jammer dat geen uniforme parkeerregeling kon uitgewerkt worden 

over de gemeenten heen. 

  

2.3 De 5 meter parkeervrije zone ter hoogte van de zebrapaden wordt vaak niet 

nageleefd. De raad vraagt dat dit een aandachtspunt zou worden voor optreden door 

de politie en dat de aandacht daarop zou gevestigd worden o.m. door een bijdrage in 

het gemeentelijk informatieblad. Het zijn niet alleen in de 5m zone geparkeerde wagens 

die hinderend zijn, doch ook struiken in de plantsoenen kunnen het zicht verhinderen 

voor rolstoelgebruikers. (bijvoorbeeld in de Victorlaan) 

 

2.4 Ondanks diverse meldingen is er aan de werf in de Albert I laan 246 nog altijd geen 

drempelloze overgang naar het voetpad gemaakt. De adviesraad vraagt andermaal de 

gemeentelijke verordeningen betreffende het gebruik van het openbaar domein toe te 

passen. 

 

2.5 Wanneer er bij werken (zowel openbare als privé) kabels of afvoerleidingen over 

het openbaar domein gelegd worden moet men voor een veilige doorgang 

drempelbruggen aanbrengen. Er is wel een onderscheid van gebruik tussen die voor de 

rijweg als die voor fiets- en voetpaden. Nu gebruikt men ook de drempelbruggen die 

bestemd zijn voor het overrijden door auto’s op voor fiets- en voetpaden. Die 

drempelbruggen (+/- 10 cm hoog) zijn gevaarlijk voor fietsers en zijn niet te gebruiken 

voor rolstoelgebruikers. Daarom vraagt de adviesraad in de toekomst de regelgeving 

betreffende de hellingsgraad bij het overbruggen van drempels ook hier toe te passen. 

Dit zal nog eens schriftelijk gevraagd aan de bevoegde diensten met vermelding van de 

voorgeschreven maatvoeringen. 

 

3. Overzicht openbare werken: 

 

3.1. de omgevingswerken Ysara en de 2e fase van de heraanleg Franslaan worden 

voltooid vóór 30 juni e.k. 

 

3.2. de werken in het stadscentrum zullen gedeeltelijk voltooid zijn. Markstraat, 

Oostendestraat en Potterstraat zullen tegen begin juli  beperkt opengesteld worden voor 

het verkeer. (uitharding betegeling straatgedeelten) 

 

3.3. de plannen van het jeugdhuis en de uitbreiding van het sportcomplex worden 

opgemaakt op basis van integrale toegankelijkheid.   

 

4. Verkeersregelingen:  

 

De Marktstraat krijgt het statuut van een belevingsstraat, dit houdt in 

- Snelheidsbeperking tot 20 km/u 

- Voorrang van zachte weggebruikers (voetgangers, rolstoelen en fietsen zowel op 

eigen kracht als met aandrijving) op andere (gemotoriseerde voertuigen)  

- Opgelet: belevingsstraat is geen vrijgeleide voor onbeperkt bezetten van 

openbaar domein 

Ook zal de mogelijkheid onderzocht worden om dit systeem op andere plaatsen in de 

middenstad in te voeren. 

Gelet op de geplande  snelheidsbeperking van 20 km/u in deze belevingszone stelt de 

adviesraad voor in de binnenstad *  zone 30 in te voeren.  Zo vermijdt men een bruuske 

overgang van 50km per uur naar 20 km per uur en maakt men terwijl vele cruciale 
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punten in de binnenstad minder gevaarlijk. (bv. schoolomgevingen, omgeving De Zathe 

…) 

* zone binnenstad: voorstel gebied omgrensd door de  Astridlaan – Kaai (ventweg) – 

Koning Elisabethlaan – Coppieterstraat – O.L. vrouwstraat.  

 

5. Zon, Zee, Zorgeloos:  

  

De aanwervingsprocedure voor het personeel is goed verlopen, uiteindelijk zijn er dit 

jaar 9 assistenten waarvan 4 nieuwe. De uurroosters worden opgemaakt door de 

sportdienst. Alle jobstudenten, ook die van de andere ZZZ -partnergemeenten, krijgen 

een opleiding van Inter die doorgaat op 30 juni in Nieuwpoort. (deels op het strand aan 

de unit, deels in het vakantiecentrum Barkentijn)   

 

6. Wandelingen:  

 

Vier toegankelijke wandelingen werden voorgesteld. Op twee plaatsen in de Cardijnlaan 

dienen nog de drempelplaten aangebracht te worden. Vanaf heden zijn de wandelingen 

in PDF formaat te vinden op www.toegankelijknieuwpoort onder de rubriek recreatie / 

fietsen en wandelen.  

 

7. Memorandum verkiezingen: 

 

Het ontwerp van het memorandum werd aangereikt door Inter. Na vragen in de vorige 

zittingen van de adviesraad, de ontvangen opmerkingen en na inventarisatie van de 

verslagen van deze legislatuur werden de diverse punten gecodeerd met een kleurcode. 

 

Dit voorstel van memorandum werd aan de hand van een power-point-presentatie 

besproken op deze vergadering.  

 

Na enkele aanpassingen werd het memorandum goedgekeurd. De voorzitter zal dit 

memorandum met een begeleidende brief begin juni sturen aan alle voorzitters van de 

politieke partijen die opkomen bij de volgende gemeenteverkiezingen. 

 

Alle leden van de adviesraad krijgen een brief en het memorandum toegestuurd met de 

vraag bij contacten met verkiezingskandidaten hen te wijzen op de noodzaak van een 

degelijk beleid voor personen met een beperking tijdens de volgende legislatuur. 

 

 

8. Blauwe vlag:  

 

De stad Nieuwpoort krijgt, als enige kustgemeente, zaterdag 19 mei de Blauwe vlag 

toegekend voor onder meer zijn toegankelijk strand. Het is vijftien jaar geleden dat een 

kustplaats deze onderscheiding toegekend kreeg.  

 

9. Varia: 

 

Communicatie Knelpunt: 

 

Het communicatienetwerk van de huisartsen-wachtpost is niet te gebruiken door 

slechthorenden. Daardoor is deze post niet bereik- en bruikbaar voor hen. 

Hulpverleningszone Westhoek (brandweer – ambulance) is niet bereikbaar via SMS 

oproepen zoals in sommige andere zones.  

 

 

  

 

Data volgende vergaderingen  

 

18 september en 20 november  

 

http://www.toegankelijknieuwpoort/

