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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 :  

Frederic Plaetevoet , wijkagent politie Westkust 

Barbara Wyseure, stedelijke preventiedienst 

Marcel Madou, verslaggever 

 

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

opmerkingen.   

2 Marktstraat  

Ondanks het feit dat de herinrichting bijzonder geslaagd is, doen er zich 

de volgende feiten voor : 

- Het inrijden van de garages maakt meerdere maneuvers noodzakelijk 

- Het parkeren en stationeren wordt op sommige plaatsen verhinderd door 

bloembakken door particulieren geplaatst. Deze werden gesommeerd deze 

te verwijderen  

3. Kaai – zone 30 – parkeren en stationeren : 

Advies verkeersommissie   



- Gevraagd wordt aan de overheid dat de zone 30 zal in te trekken op de 

Kaai. Er wordt een voorstel gedaan aan AWV om een nieuw zebrapad 

aan te leggen ter hoogte van de Oostendestraat. 

- Ventweg Kaai .Deze werd besproken in de verkeerscommissie dd. 15 juni 

2018.Het onderstaande werd beslist: 

- Voor de parkeerproblematiek zal de politie verhoogd toezicht houden. 

-   De laad- en loszones zijn voorzien in de zijstraten van de Ventweg Kaai.  

De Kaai werd ontworpen als wandelpromenade.  

De wijkraad vraagt een laad-en loszone te voorzien in de omgeving van de 

Nordex. 

-   Er zal een groter verkeersbord C1 worden geplaatst ter hoogte van de 

Valkestraat zodat dit duidelijker wordt. 

4. Ankerstraat – verkeer  

De nodige maatregelen werden genomen teneinde doorgaand 

tweerichtingsverkeer te verhinderen. 

5. Beluik Kokstraat : 

Het beluikje is eigendom van de kerkfabriek OLV parochie. De gemeente 

doet het nodige teneinde parkeren te verhinderen 

6. Bouwvoorschiften middenstad :  

De adviesraad vraagt dat de gemeente de nodige maatregelen zou nemen 

teneinde het permanent bewonen in de middenstad aan te moedigen  

7. Geparkeerde voertuigen – bedeling  

Soms worden berichtjes o.m. voor verkoop van auto’s onder de ruitenwissers 

aangebracht, daarbij wordt soms schade aangebracht. Er kan enkel 

opgetreden worden door de politie na klacht en opgave van vermoedelijke 

daders. Het is in ieder geval wenselijk dat de politie in kennis gesteld wordt 

van dergelijke acties. 

8. Toezicht op gebruik en toestand openbaar domein  

De raad drukt zijn tevredenheid uit betreffende de werking van de stedelijke 

preventiedienst en van de recent aangesteld toezichter op het gebruik van 

het openbaar domein. Wel is het wenselijk dat kleine schadegevallen en 

mankementen  vlugger hersteld. 

9. 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. ……….. 

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 . 

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

gemeenteraad  

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

                                      De verslaggever, 

 

                                       Marcel Madou  

Gezien door het college van burgemeester en schepenen in zitting op 23 

oktober 2018 

 

 

 

 

 

 

 


