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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   
Aan deze beknopte verslagen kunnen geen rechten ontleend worden. 

 
 

                                                   19 november 2019 

                                      Verslag plenaire vergadering 

 

 

Aanwezig:  

Vertegenwoordigers van de doelgroep:  
Ward D’Hulster, Werner Moring  

Vertegenwoordigers instellingen en verenigingen: 

Peter Brusselmans, Licht en liefde 
Fernand Dasseville, Netwerkoverleg Provincie West-Vlaanderen  
Janick Decroo, Samana 

Rosa D'Haene, Rode Kruis Vlaanderen 
Ria Ternier, MS Liga 

Jurgen Ollevier, Ter Duinen 

Eric Vanlandschoot, Elora 
Niet stemgerechtigde aanwezigen:  

Frans Lefevre, schepen toegankelijkheid 
Dirk Bonje, politie Westkust  
Marcel Madou, verslaggever 
Afwezig met melding: 

Luc Masschelein, Gemma Verhue, Emy De Waele, Daniel Jonckheere Ten 

Anker, Jenny Desaegher VFG, Ilse Cranskens Sociaal Huis. 
 

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

opmerkingen 

 
2. Briefwisseling en lopende zaken :  

Aanvragen voorbehouden parkeerplaats.  

Astridlaan 30 - negatief advies (3 voorbehouden plaatsen in omgeving)  
Pelikaanstraat 11 – negatief advies (woning met garage).  

Er wordt van gedachten gewisseld over de noodzaak om de 

toekenningsvoorwaarden aan te passen en een aanvraagformulier op te 

maken. Het aanvraagformulier dient voldoende gegevens te geven voor 

evaluatie doch het persoonlijk contact met de aanvrager is belangrijk.  

De voorstellen van de raad worden opgenomen in een voorstel van 
toekenningsvoorwaarden en een aanvraagformulier. 
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Klachten i.v.m. betalend parkeren: 2  

 

Centrum Isara:  
De deuren worden nagezien, nu zijn ze moeilijk te openen voor personen 

met een handicap.  

 

Gebruik obstakeloverbruggingen 

Gevraagd wordt aan de gemeente om toe te zien op het juiste gebruik 

van de passende overbruggingen van obstakels (kabels, etc..) blauwe op 
de fietspaden, geel / zwarte voor de rijweg. Beide modellen werden 

aangekocht door de stad Nieuwpoort. Voorstel van de adviesraad om het 

gebruik van dezelfde overbruggingen op te leggen bij private 

bouwwerken. Nu worden er meestal gevaarlijke (slibgevaar) en 
ontoegankelijke toepassingen gebruikt. 

 

Aanvraag subsidies 
Via email raadpleging bij de leden van de raad werd een gunstig advies  

verleend betreffende de subsidieaanvragen van Samana en Elora. 

Er wordt van gedachten gewisseld of  bij ongunstig advies dit dient 
onderbouwd te worden. Besluit: Geen dwingende noodzaak doch wel 

aanbevolen in het kader van een transparant beleid.  

 

Openbare werken – stand van zaken  
- werken Albert I laan : kruispunt Victorlaan , open vóór kerstvakantie 
                                   Kruispunt Louisweg , open vóór zomervakantie  

- werken Franslaan: voltooid vóór paasvakantie  

- werken P. Deswartelaan  (incl.  kruispunt Langestraat) voltooid  
voorjaar 2020.  

- werken heraanleg Meeuwenlaan: starten na de bouwwerken Infinity.   
- ontwerp heraanleg Oude Veurnevaart: dossier werd verwezen naar de 
   verkeerscommissie 

 

Terrassen in parkeerzones 
Er zullen geen terrassen meer mogen  geplaatst worden in de 

parkeerzones langs de gewestweg Albert I laan. De adviesraad merkt op 

dat een verscherpt toezicht op het gebruik van het voetpad nodig zal zijn. 

 
Vaste terrassen: opvolgen stedenbouwkundige verordening 

Vaak beperkt zich het opvolgen van de bepalingen vermeld in de 

stedenbouwkundige verordening (art.5. Alle terrassen dienen 
toegankelijk te zijn volgens de geldende normen inzake 

toegankelijkheid*. De schuine toegang moet voorzien zijn binnen de 

vergunde constructie van het terras.* Vlaamse Stedenbouwkundige 
verordening Toegankelijkheid afd. III Bepalingen met betrekking tot 

niveauverschillen art. 18. A) enkel bij de opmaak van in te dienen 

plannen. Nu worden meermaals de terrassen niet uitgevoerd volgens de 
ingediende plannen en dit vooral in verband met de maximale 

drempelhoogte van 2 cm of de combinatie van een drempel van 2cm en 

een helling die te stijl  is.  
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Gevraagd wordt dat er meer opvolging zou geschieden door de gemeente 

bij het uitvoeren van de werken zodat er tijdig kan ingegrepen worden. 

Advies: de opvolging meedelen aan de bouwheer en/of architect. 
 

Dovenactie Veurne – Westkust verslag 

Mevr. Janick Decroo, doelgroep ervaringsdeskundige, doet de nodige 

stappen teneinde meer inzicht te geven in de problematiek en de 

hulpmiddelen. Dit naar aanleiding van het bezoek van een delegatie van 

Dovenactie Veurne. Het is de bedoeling daar waar nodig de voorzieningen 
voor personen met een auditieve handicap uit te breiden. De adviesraad 

zal contact houden met Dovenactie Veurne.  

 

Meerjarenplan voor adviesraden: doelstellingen adviesraad: 
De doelstellingen van de gehandicaptenraad kunnen als volgt samen- 

gevat worden: 

- verbeteren van de mobiliteitsvoorziening voor de Minder Mobielen 
Centrale en het vervoer van rolstoelgebruikers in het algemeen (Sociaal 

Huis, wzc de Zathe) door aankoop van aangepast voertuig voor het 

vervoer van personen in rolstoel.  
- verder uitbouwen van infrastructuur en middelen in het kader van het 

assistentieproject Zon, Zee… Zorgeloos. Vernieuwen bestaande 

strandrolstoelen en uitbreiden aanbod.  

- inrichten van een openbaar toilet in Nieuwpoort Stad. 
 
Inter: convenant en charter : 

Vraag wordt herhaald om het convenant te vernieuwen en het charter te 

ondertekenen. 
 

Nieuwe website stad Nieuwpoort:  
Samenwerking adviesraad en dienst communicatie. De gegevensinvoer  
in verband met toegankelijkheid die vermeld wordt gestoeld op de 

brochure  “Toegankelijk Nieuwpoort“. De brochure zal ook in de toekomst 

blijven bestaan.   
 

Taaladvies Vlaamse overheid (taaltelefoon): 

“personen met een handicap” of “personen met een beperking“ wat wordt het ?  

Het taaladvies opteert voor “ met een handicap”, opdat dit begrip een hogere 

positieve waarde heeft dan “met een beperking “ 
Waarvan akte. In bijlage het antwoord dat de voorzitter kreeg op zijn vraag aan 

Taaladvies Vlaamse Overheid. 

 

Bevraging mobiliteit Nieuwpoort : 

De formulieren daaromtrent kunnen bekomen worden bij de dienst toerisme.  
Opmerking vanuit der raad: Goed bedoeld maar andermaal stelt men geen 

vragen die gericht zijn aan de doelgroep van de adviesraad. 

 

 

Data vergaderingen in 2020: 

 
21 januari - 19 mei - 15 september - 17 november 

 

 


