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           Verslag stedelijke adviesraad voor gezinsbeleid  

                            d.d. 13 juni 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 
Marleen Cuffez, KVLV Ramskapelle  

An Claes, doelgroep 
 

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. Memorandum in het licht van de verkiezingen 

 
1. Verslag vergadering 18 april 2018 

 

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

De raad neemt kennis 

 dat voortaan de volgende personen deel uitmaken van de feitelijke  
vereniging “ Gezinsraad Nieuwpoort “ : 

- Kathleen Vanhooren 

- ILse Cranskens  
- An Claes 

- Ives Merlevede 

dat de volgende personen werden als bestuurder benoemd : 

- Claes An, Pottertraat 12 8620 Nieuwpoort 
- Cranskens Ilse, Haringhoek 41 8620 Nieuwpoort 

- Vanhooren Kathleen, Leistraat 36 8620 Nieuwpoort 

 

Het ledenbestand en bestuur van de feitelijke vereniging Gezinsraad 
Nieuwpoort diende dringend aangevuld  te worden. Zo niet diende deze 

opgeheven te worden.  
Deze feitelijke vereniging werd destijds 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 . Dank zij het aangepaste leden bestand en dito bestuur  kan 
deze ondersteuning verder gezet worden.  

 

3. Subsidies en financiële ondersteuning van vereniging en 

instellingen  actief in het middenveld “ gezinszorg “ 

 

De adviesraad verleent een gunstig advies betreffende de 
subsidieaanvraag aan de gemeente van de volgende instellingen : 

- vzw Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening,(Heli)  
- vzw Palliatieve Zorg Westhoek Oostende 

 
4. Memorandum 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  
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Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 

2018 wil de Gezinsraad 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 exhaustief, wel 

prioritair.  

- Bouwen aan een gemeente voor iedereen 

 Bij de ontwikkeling van onze vervoersregio oog voor de gezinnen 

en schoolgaande jeugd 

 Bij de heraanleg van straten en pleinen aandacht voor het 

integrale gebruik door iedereen, met bijzondere aandacht voor de 

schoolgaande jeugd en een passende inrichting van de 

schoolomgevingen 

 De gemeente dient in zijn totaal beleid in te spelen met een 

passende acties  naar de gezinnen toe  

 De gemeente dient voldoende ondersteuning te leveren aan de 

diensten en de adviesraad met het oog het verstrekken van 

betrouwbare informatie aan de burger  

 De gemeente dient zijn informatie verstrekking up-to-date te 

houden via de gemeentelijke website, etc….. 

 

- Respecteren van de keten van raadpleging en 

informatieverstrekking  

 

 Behoud van de stedelijke adviesraad gezinsbeleid 

 Ondersteuning van deze adviesraad door gemeentelijke dienst  

 Aanspreekpunt voor de adviesraad ingebed in de gemeentelijke 

structuur 

 Opname van gezinsbeleid in al zijn geledingen in het takenpakket 

van een lid van het college 

 

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

Gezinsraad aangesloten verenigingen en werd bekrachtigd door het 

bestuur van de adviesraad.  We nodigen de lokale politiek uit om een 

bezoek te brengen aan de website van de gemeente waar er diverse 

adviezen en verslagen terug te vinden zijn met meer details.  

  

5. UITFIFTE GEZINSBROCHURE .  

 

Schepen Jos Decorte drukt zijn tevredenheid uit over de Gezinsbrochure 

2018. Dat is pas duurzame ( goed geactualiseerde ) en bereikbare 

informatie. Meer dan één pluim voor de redactieploeg.  
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6. SPEELPLEIN LEISTRAAT.   

 
 

Op vraag van de dorpsraad werd destijds een clubhuisje (unit)op het 

speelplein ten behoeve van de plaatselijke jeugd van 12 jaar en ouder. 

Dit clubhuisje werd “ gekraakt”  door ongekenden en werd de deur 

voorzien van een ander slot . 

 De “ Gezinsbond Ramskapelle – St Joris “ vraagt aan de gemeente dat 

het nodige gedaan wordt om een einde te stellen aan het gebruik door 

vreemden en dat het bestaande slot vervangen wordt. 

7. Volgende vergadering: woensdag 21.11.18 om 19u30   

 

                                                     M. Madou; verslaggever 

 

College van burgemeester en schepenen d.d. 26 juni 2018 : gezien 

       

  

  


