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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. 

 

                                                   20 november 2018  

 VERSLAG VERGADERING  

plenaire vergadering 

 

 

Aanwezig:  

Vertegenwoordigers van de doelgroep:  

Emy De Waele, Ward D’Hulster, Luc Masschelein, Werner Moring 

 

Vertegenwoordigers instellingen en verenigingen: 

Fernand Dasseville, Netwerkoverleg Provincie West-Vlaanderen  

Rosa D'Haene, Rode Kruis Vlaanderen 

Peter Brusselmans, Licht en liefde 

Janick Decroo, Samana 

Daniel Jonckheere, woon- en zorgcentrum Ten Anker 

 

Niet stemgerechtigde aanwezigen:  

Frans Lefevre, schepen sociale zaken - OCMW voorzitter 

Marcel Madou, secretaris 

 

Afwezig met melding: Ilse Cranskens Sociaal Huis, Barbara Wyseure 

Preventiedienst, Ria Ternier MS Liga, Eric Vanlandschoot Elora, Jurgen 

Ollevier Ter Duinen. 

 

1. Verslag vorige vergadering: 

 

Het verslag van de vorige vergadering geeft geen aanleiding tot 

opmerkingen. 

 

2. Briefwisseling en behandelde dossiers:  

 

2.1. Parkeren  
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- aanvraag voorbehouden parkeerplaats Albert I laan 79f: negatief advies 

wegens eigen garage  

- 3 klachten werden behandeld betreffende parkeerboetes 

- volgende problemen werden gesignaleerd betreffende de voorbehouden 

parkeerplaatsen:  

* permanent bezetten (met kaart)  

(Kan dit in de toekomst zo blijven, steeds meer klachten daarover en diverse 

suggesties van personen met een handicap om overal betalen in te voeren 

of op zijn minst beperking in tijd indien wettelijk mogelijk.)  

* gebruik van fotokopie van kaart, betrokkene werd gewezen op de 

richtlijnen bij de uitreiking van een parkeerkaart.  

  

2.2. adviezen  

 

 Franslaan 30: positief voor plaatsen toegankelijk handelsterras volgens 

ingediend plan 

 Subsidies: gunstig voor Havenzate Veurne en Samana Nieuwpoort, 

ongunstig advies voor de 4 Klavers uit Landegem  

 Bezoekerscentrum Westfront: de twee voorbehouden 

parkeerplaatsen aan de Sluizen worden verwijderd (onveilig) en 

vervangen door 5 dito parkeerplaatsen op de parking Langebrug, dit 

na plaatselijk overleg met onder meer Inter en Toerisme Vlaanderen.  

 

2.3. allerlei 

 

- De raad vraagt: 

 De lift in het vismijngebouw/ zaal Iseland is meerdere malen buiten 

dienst, het gebruik ervan wordt dan ook soms afgeraden door de 

organisators van evenementen, de raad vraagt om de lift te 

vervangen gezien de blijvende moeilijkheden met de huidige lift.  

(De twee liften worden vervangen januari 2019, aanbesteding is 

gebeurd. Waarom wordt de adviesraad niet op de hoogte gebracht 

van dergelijke beslissingen?) 

 Strandmatten: de dienst verantwoordelijk voor het plaatsen van die 

matten dient er over te waken dat er geen beschadigde 

strandmatten geplaatst worden, er waren een aantal klachten over 

gescheurde matten. 

 De weg van de wandelpromenade naar Ysara te verharden.(Er zal 

een bovenlaag voorlopige in beton voorzien worden.) 

 Om het niveauverschil ter hoogte van de in- en uitrit van de 

parkeergarage Promenade (kant Ysara) aan te duiden met noppen.  

 De voorbehouden parkeerplaats Lombardsijdelaan 5 te voorzien van 

de nodige signalisatie, dit werd reeds gevraagd eind maand juni.  

 

3.  Openbare werken: 

 

- werken Franslaan: werken vorderen volgens schema, de 

voorbehouden parkeerplaatsen zijn aangeduid op het werkplan. 
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- werken kruispunt Langestraat, Marktstraat en Oostendestraat. Tegen 

eind december zal er een toegankelijke doorgang zijn voorzien, 

verdere afwerking hangt af van de weersomstandigheden. De 

zebrapaden (oversteek Langestraat) worden in de looplijn van het 

winkelerf voorzien.  

 

- Albert I laan, tussen J. Cardijnlaan en Louisweg (kruispunt inbegrepen, 

kant Havengeul) einde voorzien tegen juli 2019. Er worden 3 

voorbehouden parkeerplaatsen voorzien (3) waarvan één bij de 

tramhalte. De huidige verkeersomlegging blijft van toepassing 

gedurende de ganse duur van de werken.  

  

- Pieter Deswartelaan, tussen Sluizen en Langestraat wordt 

heraangelegd in 2019 

 

- Prins Mauritspark, heraanleg wandelpaden in de loop van 2019  

 

4. Aandachts- en pijnpunten 

 

- Oversteken trambedding: diverse aanrijdingen of bijna-aanrijdingen 

met de tram gebeurden op de hoek van Kaai en de Astridlaan. 

Mogelijks komt dat door de te snelle wisseling van de verkeerslichten in 

coördinatie met de signalisatie voor de Lijn. Gevraagd wordt dat dit 

nagezien wordt door de verkeersdienst politie en aangekaart bij 

Vlaams Gewest en de Lijn op de stedelijke verkeersommissie.  

 

- Het niet respecteren van de normen bij het bezetten van het 

openbaar domein door handelszaken, aannemers, etc. Permanent 

toezicht en afdwinging is wenselijk.  

 

5. Toekomst adviesraad  

 

Gevraagd wordt aan de gemeenteraad en het college van burgemeester 

en schepenen om de adviesraad voor personen met een handicap te 

behouden in de komende legislatuur. Deze raad is immers een: 

-  toetsingskader voor het college om de voorstellen met betrekking tot 

beleid voor een doelgroep te toetsen aan de ervaringen en inzichten 

van leden van die doelgroep. 

-   Informatie- en uitwisselingsplatform voor de genomen beleidsacties 

en permanent evaluatieplatform t.o.v. de genomen beleidsacties en 

opties.  

- Aldus kan deze raad zowel functioneren in het kader van de actieve 

als passieve openbaarheid. 

 

6. Procedure vernieuwen adviesraden: 

Gemeenteraadsbesluit 21 juni 2007 houdende algemeen reglement op de 

adviesraden schrijft onder meer voor  

Art.2 Een adviesraad wordt ingesteld voor de duur van een gemeentelijke 

legislatuur. ……….. 
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Art.3 Nadat de gemeenteraad beslist heeft tot het instellen van een 

adviesraad gaat het college van burgemeester en schepenen over tot de 

oproep tot het indienen van kandidaturen vertegenwoordigers van de 

actoren in het betrokken middenveld en van de doelgroep  

Art.8. De samenstelling van de adviesraad gebeurt bij besluit van de 

gemeenteraad  

Art.9. De adviesraad kiest uit zijn leden een voorzitter 

 

- De voorzitter zal in een brief vragen de adviesraad te behouden tijdens 

de komende legislatuur. 

- Is deze beslissing positief dan wordt een oproep naar leden zowel uit 

de doelgroep als uit middenveld gepubliceerd in de editie 

Nieuwpoort, Uw Stad en in de lokale pers. 

- De voorzitter brieft de huidige leden over het verloop van de 

procedure en over de lopende zaken en dit tot de aanstelling van een 

nieuw bestuur. 

 

7. Slotwoord van de voorzitter: 

 

Zes jaar hebben we samengewerkt aan het toegankelijkheidsbeleid. In die 

jaren hebben we mooie zaken kunnen realiseren  

- wat betreft de inrichting is de toegankelijkheid van het openbaar domein  

fel verbeterd, denken we maar aan de huidige drempelloze uitvoering bij 

het vernieuwen van straten en pleinen.  

- Zon, Zee … Zorgeloos evolueerde in de laatste zes jaar van 556 gebruikers 

naar een recordaantal van 1672 gebruikers deze zomer. 

- Parkeer en zorg, waarbij zorgverstrekkers tijdelijk op een inrit van een 

garage kunnen parkeren, kent een stijgend succes. 

- De samenwerking tussen de adviesraad, het stadsbestuur en Inter is nog 

steeds een veel aangehaald voorbeeld. In een nieuwe uitgave van 

”Toegankelijk Toerisme Vlaanderen” zal Nieuwpoort er tweemaal in vermeld 

worden, namelijk voor de betrouwbaarheid van de geboden informatie 

over de toegankelijkheid via de website en de brochure “Toegankelijk 

Nieuwpoort” en het reeds aangehaalde succes van Zon, Zee… Zorgeloos 

dat voor een deel te wijten is aan de geboden inlichtingen en 

doorverwijzingen door de Toeristische Dienst op de badplaats. 

 

Natuurlijk zijn er nog problemen die dringend een oplossing vergen, waarvan 

het bezetten van het openbaar domein veruit de grootste miserie is, dit 

ondanks het bestaan van duidelijke gemeentelijke verordeningen. Spijtig 

want daardoor wordt een gedeelte van de inspanningen naar een 

toegankelijk Nieuwpoort teniet gedaan. 

 

Voor uw medewerking, uw aanwezigheid en inzet tijdens de vergaderingen 

wens ik oprecht te danken.  

 

8. Drink: 

 

Schepen Frans Lefevre dankt op zijn beurt de aanwezige leden met een 

woordje, een hapje en een drankje. 


