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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. 

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 201 

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  

Stemgerechtigde leden :  
Marc Desmedt, voorzitter 

Richard Bendels, Joseph Dumon, Erwin Pelgrim, Werner Moring ,  

Niet stemgerechtigde aanwezigen :  

Geert Vandenbroucke, burgemeester 

Frederid Plaetevoet , wijkagent politie Westkust 

Marcel Madou, verslaggever 
 

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

opmerkingen.   

2 Werken Marktstraat en omgeving ( openbare en private werken) 

Opnieuw heeft de wijkraad vastgesteld dat de slordigheid van sommige 

aannemers een overmaat aan hinder en zelfs gevaarlijke toestanden heeft 

meegebracht.  

De hoeveelheid aannemers en opdrachtgevers is één van de oorzaken, 

doch de werfverantwoordelijken dienen niet te wachten op toezicht of 

opmerkingen van de gemeentelijke overheid om de voorschriften na te 

leven. 

3. Kaai – zone 30 – parkeren en stationeren : 

De wijkraad wenst dat de problematiek   laden en lossen, voetgangers-

oversteken, zone 30 op de Kaai,  op de agenda geplaatst wordt van de 

eerstvolgende zitting van de verkeerscommissie. De wijkraad vraagt dat 



het verslag van deze commissie eveneens op de gemeentelijke website 

geplaatst wordt.  

4. Ankerstraat – verkeer  

Gezien de zeer goede preventie maatregelen genomen door de 

burgemeester betreft het gedeelte ankerstraat 

Tegen ongeoorloofd wagenverkeer derden tussen schipstraat en 

marktstaat; dient een  bijkomend paaltje geplaatst te worden tot 

beschermen zwakke weggebruikers (dus in totaal 2 paaltjes). 
Preventie maatregel was en is absoluut noodzakelijk: tot beschermen 

zwakke weggebruikers voetgangers, kinderwagens, fietsers in twee weg 

verkeer op locatie  

 
Gezien regelmatig aan hoge snelheid wagens derden continu in dit te 

kleine straat(tje) voetpad rijden of zware motorrijtuigen in kruisverkeer.  

En aldus schade veroorzaken reeds gemeld ook aan de gevels bewoners . 

 
Deze goede preventiemaatregelen genomen door de burgemeester zijn 

essentieel gezien de doorgang op deze locatie anker straatje slechts een" 
veredelend voetpad "is van 2.44 meter bij de ingang schipstraat -

Ankerstraat en 2,65 bij de uitgang in de marktstraat. 

Gezien het massale kruisverkeer fietsen, voetgangers ,kinderwagens (en 

zeker de vrijdag tijdens de markt) 

 
Ook werd gevraagd geen fietsen te plaatsen gezien de bekende te smalle 
doorgang.  

 
Gevraagd wordt de problematiek van de Ankerstraat te plaatsen op de 

agenda van de eerstvolgende verkeerscommissie 
 

5. Avond-, kunst en rommelmarkten  : 

De raad vraagt dan ook opnieuw dat de deelnemers aan de avond- en 

rommelmarkten op zijn minst in kennis zouden gesteld worden door de 

organisatoren van de reglementeringen en de verplichtingen  ( ook wat 

betreft afvalopruiming, en parkeren van wagens binnen de perimeter) en 

dat er voldoende toezicht is. 

6. Diversen  : 

- Gevraagd wordt  de zitbank terug te plaatsen in het garagebeluik van de 

Kokstraat  

- Ook wordt gevraagd dit beluikje van passende aanplantingen , evenals 

het Ankerstraatje 

- datum volgende vergadering : 23 oktober om 18u in het cultuurhuis “’ t 

Kasteeltje 



 

 

7. Marktstraat en omliggende : 

De belevingsstraat Marktstraat wordt officieel geopend op zaterdag 23 juni  

De aanleunende kruispunten en straatgedeelten  worden waar nodig van 

een tijdelijke verharding voorzien. 

                                                     De verslaggever, 

 

                                                      Marcel Madou 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 


