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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering : 
 
Het verslag van de open vergadering d.d. 13 maart 2018 geeft aanleiding tot 
opmerking : aan de tramhalte werden de afvalkorven geplaatst door de gemeente  
i.p.v. De Lijn 
 
2  Actuele aandachtspunten: 
 
2.1 Blue Flag Internationaal kwaliteitslabel voor duurzaam toerisme en duurzame 
recreatie 
 
De wijkraad houdt eraan de burgemeester, het gemeentebestuur en de gemeentelijke 
diensten te feliciteren met het bekomen van de “Blauwe Vlag “ voor de badplaats.  
De volgende  jachthavens Koninklijke Yacht Club Nieuwpoort en de VVW Nieuwpoort 
hebben de Blauwe Vlag gekregen voor dit jaar : 
 

Stranden, badplaatsen,  jachthavens worden gehonoreerd met Blue Flag op basis 
dat ze zich onderscheiden zich op het vlak van bewustmaking en educatie, 
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waterkwaliteit milieu- en duurzaamheidsmanagement en veiligheid, dienstverlening 
en toegankelijkheid. 
 
 
2.2  Vroegere aandachtspunten: 
 
- In- en uitrit gebouwencomplex Lombardsijdestraat. : toestand zal nagezien worden 
door com. Oyen in overleg met dhr. Posseniers 
 - Vlaanderenstraat : snelheidsindicator werd op heden geplaatst… 
 - Tramhaltes: afvalkorven en zitbanken : aandringen bij De Lijn op plaatsing  

-  Simili  :feestdagen en zondagen geen lawaai gras of/en werken. .Stad van zaken 
voor invoeren reglement (cfr Koksijde)   
 - Zeedijk: op deze is het verkeersstatuur “ voetgangerszone” van toepassing. De n te 
leven snelheidsnorm is “ stapvoets”  
-  Huisvuilophaling Zeedijk : aanbeveling gebruik van de minicontainerparken. . 
Medewerking is te vragen aan de immo-agentschappen , de  syndici .en de vastte 
bewoners  
- dubbel richting fietsverkeer in de Albert I laan , stand van zaken opvragen bij de 
betrokken diensten ( gemeentelijke en gewestelijke 
 
3. Nieuwe aandachtspunten :      
                                  
3.1  Bekendmaking tijdelijke  verkeersmaatregelen 
 
Bewoners en tweedeverblijvers werden blijkbaar  niet op de hoogte gebracht van de 
lentebraderie. Zij wisten dus niet dat ze niet in of uit hun garage konden rijden.  
 
Antwoord:   gemeentelijke Evenementen coördinator  Shana Poley   
Er werd aan de organisatie (VNB) gevraagd om een infobrief te bezorgen aan de 
mensen die een moeilijke doorgang zouden ondervinden tijdens de braderi.e.We 
zullen er op toezien dat ze dit tijdens de Bernardusfeesten zeker naleven                             
   

3.2  Zone 30 Franslaan :  
 

mogelijkheid zal onderzocht om deze regeling trapsgewijze  
in te voeren op basis van de vordering van de werken 
 
3.3  Zone 30 Albert I laan  
 
Vragen stand van zaken betrokken diensten ( gemeentelijk en gewestelijk)  
 
3.4  Bouwwerken Nieuwlandplein  
 
onzorgvuldige (vergunde ?) bezetting van het openbaar domein . Wijkpolitie doet het 
nodige 
 
3.5  Verwijderen zwerfvuil oevers van de havengeul. 

 
.Alhoewel het zwerfvuil naar aanleiding van bijzondere acties ( bv zwerfvuilactie 
17.03.18) geruimd wordt is er geen tussentijds onderhoud. 



Deze vraag wordt overgemaakt aan de beheerder van de waterloop ( dienst 
maritieme dienstverlening en kust ) 
3.6  Voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap. 
 
De plaatselijke regeling ( geen vrijstelling van parkeergeld), doch wel voldoende  
voorbehouden parking buiten de betaalzone) werd opgemaakt en ingevoerd in 
overleg met de stedelijke adviesraad voor personen met een handicap. De 
werkgroep binnen deze raad adviseert tevens de bijkomende aanvragen voor 
voorbehouden parkings en de opheffing ervan waar nodig. Net zoals voor het 
gewoon parkeren betreurt men dat er geen uniforme regeling over de ganse politie 
zone is.  
afdwingen behoorlijk gebruik :  
door de politie werden dit jaar reeds 204 overtredingen vastgesteld 
 
3.7  Varia 

- Slechte toestand Veurnestraat – mogelijkheid tot tussentijds herstel wordt  
            bekeken . 

- Aanpassing van sturing verkeerslichten naar aanleiding van de werken 
kruispunt  Albert I laan – Cardijnlaan –gevraagde  aanpassing niet wenselijk 
zal weliswaar de doorstroming bevorderen, doch dergelijke maatregelen 
werken vaak ongevallen in de hand. 

- Herstel van papiercontainer in de Lefebvrestraat liet op zich wachten. 
Afspraken gemaakt met de firma belast met onderhoud teneinde dit te 
vermijden in de toekomst 

- Gevraagd wordt de paaltjes op het Leopoldplein een verfbeurt te geven 
 
 
                                                                         De verslaggever, 
 
                                                                          Marcel Madou 
 
 
. 


