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STAD NIEUWPOORT  
 

 

BEKNOPT VERSLAG WIJKRAAD  

                                             SIMLI 

                                        03 maart 2020                                                      

Dit verslag is uitsluitend van informatieve aard en k.an 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. 

 

Aanwezig : Myngheer Eddy , voorzitter , Beerlandt Mark, De Bree Luc, 

Desaever René, , Florizoone Bernard, Patry Katrien,  
Vanden Broucke Geert , burgemeester  

MADOU Marcel , verslaggever 
Afwezig met melding : De Geest Lieven, Donck Patrick 
 

1. Goedkeuring verslag 17 december : geen opmerkingen  

2. Wijkverslag 17 december 2019 : update van de belangrijkste punten 

uit het verslag 

• Update punten vorig verslag, toelichting door de burgemeester 

o Snelheid en verkeersveiligheid in wijk :  

▪ er wordt gedacht aan de mogelijkheid om via 

allerhande maatregelen de wijk verkeersveiliger te 

maken, vooral sommige kruispunten zijn gevaarlijk 

en in het algemeen wordt er veel te snel gereden 

(mogelijke ingrepen zijn : fietsstraten, doorlopende 

straten, herinrichting van kruispunten, aanbrengen 

van verkeersremmers/versmallingen, aanbrengen 

van snelheidsbeperking op de grond alsook het 

gebruik van volle lijnen, enz... ). Wel dient er over 

gewaakt te worden dat de maatregelen een minimum 

aan overlast veroorzaken voor de bewoners en 

residenten. Dit zal verder worden uitgewerkt door de 

gemeente en een voorstel zal worden gedaan later dit 

jaar. 

▪ Ondertussen is het reeds voorzien om van de 

Louisweg (thv Ter Duinen) een fietsstraat te maken 

(dit betekent: max 30 km/u en fietsers hebben 

voorrang). 
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▪ werken Albert I laan: het kruispunt Crombezlaan-

Albert I laan zal tijdens de Paasvakantie terug open 

gaan.  

▪ werken Franslaan: ook de Franslaan zal terug open 

gaan. Dit zal het verkeer, en vooral sluipverkeer in de 

wijk, ten goede komen. 

o Staat wegen SIMLI : 2 dringende problemen: 

▪ de parkeerstroken in de Zeelaan dienen te worden 

heraangelegd. De plastieken ondergrond brokkelt 

reeds jaren af en brengt veel plastiek afval teweeg. 

Het is niet alleen gevaarlijk, maar ook geen zicht. De 

heraanleg zou moeten gebeuren in betonklinkers 

waartussen het gras kan groeien, net zoals dit op de 

heraangelegde Albert I laan zeer goed is gebeurd.  

▪ Het kruispunt van de Parnassiaweg met de Elisalaan 

ligt er zeer slecht bij (putten en afbrokkelende 

bestrating). Hier dienen zeer dringend herstellingen 

te woren uitgevoerd. De burgemeester neemt hiervan 

nota en zal de opdracht geven hier werk van te 

maken. (zie foto hieronder toestand wegdek) 

 

o Heraanleg Guido Gezelleplein 

▪ Zoals reeds gemeld in vorige wijkraden, moet het 

Guido Gezelleplein een heropwaardingen ondergaan. 

Het moet een fijne plek worden waar het terug 

aangenaam vertoeven is voor iedereen. 

▪ De burgemeester bevestigt dat men momenteel een 

plan van aanpak klaar heeft en een ontwerp is 

uitgewerkt. 

▪ Dit omvat onder andere : 

• Nieuwe wandelpaden 

• Een speeltuinen voor peuters, 
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• Een meer open zicht (cfr Maritiem Park) door 

de opkuis van kleine struiken  

• Nieuwe LED verlichting in het park + vuilbakken 

• Snoeien en/of wegnemen van te hoge bomen 

(Populieren) 

• Aanplanten van nieuwe, voor de wijk meer 

passende bomen  

• Petanque veld wordt behouden 

• ... 

▪ Er wordt gevraagd door de wijkraad om toch eens te 

kijken naar het bijgebouw met de bank (naast 

petanqueveld). Vandaag is dit een ‘donker hoekje’, 

dat niet altijd wordt benut door mensen met de beste 

bedoelingen. Misschien kan dit anders worden 

ingericht (bank wegnemen en langs andere zijde 

plaatsen, meer in het zicht, en bijgebouw afsluiten) 

▪ Dit plan zou kunnen uitgevoerd worden voor de 

zomer; maar de wijkraadleden raden aan dit pas te 

doen na de zomer (gezien ook einde juni de SIMLI 

brunch nog moet kunnen doorgaan) 

▪ De burgemeester zal het ontwerp doorsturen ter 

inzage voor de wijkraadleden. Eventueel kunnen er 

dan nog zaken worden bijgestuurd 

 

o Groencontainers 

▪ De wijkraadsleden vragen of het niet mogelijk is om 

de groencontainers die destijds werden geplaatst 

opnieuw te plaatsen op regelmatige tijdstippen. De 

burgemeester zal dit bekijken. 

 

3. Het meerjarenplan 2020-2025 Nieuwpoort, bevat ook de ingediende 

punten uit het meerjarenplan SIMLI. De voorstelling van het globale 

plan voor Nieuwpoort is voorzien op 25 maart aanstaande. 

Verschillende leden van de wijkraad SIMLI zullen aanwezig zijn. 

4. Guido Gezelleplein : zie update in punt 2 

5. Afvaleilanden 

• Pijnpunten zijn 

i. Properheid op en rondom de eilanden blijft een 

probleem (voor Guido Gezelleplein), en dit ondanks de  

bijna dagelijkse supervisie van iemand van de gemeente 

die afvaleilanden komt reinigen. 

ii. Vandalisme van het systeem (trekken tot het stuk is) 

iii. Sommigen zetten gewoon hun zak/afval naast de 

containers...met alle gevolgen vandien. De meeuwen en 
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soms de wind zorgen er voor dat alles her en der 

verspreid ligt, onder meer in de struiken van het Guido 

Gezelleplein. 

iv. Er komen ook zeer veel mensen uit andere gemeenten 

hun afval in de Nieuwpoortse afvaleilanden droppen. 

• Akties gemeentebestuur 

i. Properheid en misbruik wil men in de toekomst oplossen 

door de plaatsing van camera’s : onderzoek en project is 

lopend 

ii. Onderzoek of in de toekomst de afvaleilanden enkel 

kunnen gebruikt worden via kaart afgeleverd door de 

gemeente en/of ID kaart. Zo beperkt men het gebruik 

door mensen die in Nieuwpoort wonen of logeren 

(vakantie, 2de verblijf,...). Wordt verder uitgezocht 

iii. De tarieven gaan verhoogd worden in de toekomst, dit 

zou worden opgelegd door de overheid. Men moet 

aandachtig zijn dat het niet te duur wordt. 

 

6. Grup Kartuizenduinen : feedback uit overlegmoment (20 januari 

2020) vanwege Patrick Donck en Mark Beerlandt. Dit was een eerste 

participatiemoment. Daarna dienen nog het RUP en een 2de 

participatiemoment te worden ingelast. De gemeente maakt een 

evaluatie op omtrent de noodzakelijkheid van het verder zetten van 

de procedure. Enkele gedeeltelijke onteigeningen van achtertuinen 

worden mogelijks voorzien door het Vlaams Gewest. Verder zal het 

gebied worden ingericht met nieuwe paden, speeltuin, gedeelte voor 

grazende dieren. De burgemeester komt hier later dit jaar nog op 

terug.  

 

7. RUP SIMLI 2020 :  

• Doel is om het oorspronkelijke karakter van de SIMLI wijk 

maximaal te behouden (stijl, witte buitenmuren, zadeldak,...) 

Er zijn in het verleden heel wat andere bouwstijlen toegelaten 

waardoor in sommige straten het karakter is verdwenen. 

• Deze nieuwe RUP maakt sowieso vrijwel alle bouwintenties 

vergunningsplichtig. Maar het is niet omdat er een vergunning 

nodig is, dat de aanvraag niet zal worden goedgekeurd. De 

gemeente wil door het vergunningsplichtig karakter een goed 

zicht behouden op de veranderingen in de wijk. 

• De gemeente is momenteel het RUP SIMLI aan het afwerken 

en verfijnen. Er zullen wel aanpassingen gebeuren om “mee te 

zijn met de tijd” , bvb het mogen installeren van 

zonnepanalen zal in de toekomst wel worden opgenomen. 

• De burgemeester zal later dit jaar het nieuwe RUP voorleggen. 
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Data van de volgende SIMLI wijkraden : 

dinsdag 9 juni om 19u30 in Ysara  
dinsdag 29 september om 19u30 in Ysara  

dinsdag 17 november om 19u30 in het Sociaal Huis 

******************************************************* 

Feitelijke vereniging SIMLI (afzonderlijke entiteit in de schoot van de 

wijkraad Simili met eigen rechtspersoonlijkheid) 

• De feitelijke vereniging SIMLI stelt voor een SIMLI Brunch te 

organiseren voor alle inwoners van de wijk (vaste, 2de residenten) 

en dit op 28 juni aanstaande, op het Guido Gezelleplein.  

• De werkgroep daaromtrent onder leiding van de voorzitter komt 

bijeen op 7 april om 20u in het centrum Ysara 

• Ondertussen zal er gekeken worden voor: 

o Aanvraag van een veiligheidsplan bij de gemeente 

o Electro groep (via de gemeente) 

o Tenten en stoelen (via de gemeente) 

o WC faciliteiten (Eddy) 

o Een traiteur voor de catering (Eddy) 

o Opstellen van een uitnodiging om in elke brievenbus te steken 

tijdens de 2de week van de Paasvakantie (Eddy/Maarten) 

o Muziekband (via Feestneus) (Eddy) 

• De prijs voor de brunch wordt zo laag mogelijk gehouden, maar alle 

kosten dienen natuurlijk te worden gedekt. Uitnodigingskaartje 

alsook prijs worden definitief vastgelegd op overleg 7 april (adh 

offerte catering bedrijf) 

Aanvulling : Mededeling dienst Cultuur, stad Nieuwpoort  

Zoals je ongetwijfeld al in het nieuws hebt vernomen mag er niets van 
activiteiten doorgaan tot 19 april. Hierdoor zal ook centrum Ysara niet 

beschikbaar zijn tot deze datum.  


