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Sommige gegevens in deze brochure zullen tijdelijk niet overeenstemmen 

met de maatregelen die genomen zijn wegens de coronavirus, daarom is 
het aangewezen volgende website te raadplegen: 

 
www.nieuwpoort.be/nieuwpoort/view/nl/nieuwpoort/inwoner/maatregelen

coronavirus  
 

 

 
Wat betreft het assistentieproject Zon, Zee … Zorgeloos kan je de 

mogelijkheden in de diverse partnergemeenten raadplegen op:  
 

www.inter.vlaanderen/projecten/zon-zee-zorgeloos  
 

 
 

 
 

 

http://www.nieuwpoort.be/nieuwpoort/view/nl/nieuwpoort/inwoner/maatregelencoronavirus
http://www.nieuwpoort.be/nieuwpoort/view/nl/nieuwpoort/inwoner/maatregelencoronavirus
http://www.inter.vlaanderen/projecten/zon-zee-zorgeloos
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TOEGANKELIJK NIEUWPOORT 

 

Nieuwpoort is een stad om van te genieten. Met alle zintuigen. Historische 

monumenten, pareltjes in het groen, charmante plekken bij het 

alomtegenwoordige water, prachtig zandstrand, brede Zeedijk. De 

wandelpromenade langs de Havengeul brengt je van de zee naar het 

historische hart van Nieuwpoort met authentieke vissershaven en boeiend 

oorlogsverleden. Onderweg kom je voorbij het prachtige natuurreservaat De 

IJzermonding. De stad kent veel lekkere en gastvrije adresjes voor een snelle 

hap, een uitgebreid gastronomisch diner en een zalig verblijf. Elke 

levensgenieter vindt zijn gading in Nieuwpoort. 

Alles ligt binnen eenieders bereik.  

Ook iets oudere toeristen, vakantiegangers met een tijdelijke of permanente 

beperking of mensen die nood hebben aan extra comfort of zorg kunnen met 

een gerust hart Nieuwpoort bezoeken. 

Als bestuur hebben we een ruim aanbod voorbehouden parkeerplaatsen 

voorzien voor mensen met een fysieke beperking die gebruik maken van een 

geldige parkeerkaart. Ik vraag hiervoor deze parkeerplaatsen met respect te 

gebruiken. 

Deze brochure biedt je alle informatie om een bezoek aan Nieuwpoort voor te 

bereiden. Je leest alles over toegankelijke accommodatie, vervoer, 

voorbehouden parkeerplaatsen, recreatie en sociale zorg. De informatie is 

gebaseerd op objectief deskundig onderzoek ter plaatse. Voor meer specifieke 

informatie kan je het gedetailleerde rapport bekijken op www.toevla.be 

Deze handige brochure kwam tot stand in samenwerking met Inter, Stad 

Nieuwpoort en de Adviesraad voor Mensen met een Handicap. De inhoud 

ervan kan je ook raadplegen op de website www.toegankelijknieuwpoort.be 

 

Frans Lefevre 
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MOBILITEIT en BEREIKBAARHEID 
 

1. MEER MOBIEL – IEDEREEN OP WEG 

 
  

Op www.meermobiel.be ontdek je alles over toegankelijk 
en aangepast vervoer in Vlaanderen en Brussel. 

 
 

 
 

2. OPENBAAR VERVOER 
 

- TREIN   (NMBS) 

 

Op de website van de NMBS vind je op de pagina 
www.reizigersmetbeperktemobiliteit alle informatie over reserveren, 

assistentie en faciliteiten.  
 

  
Dichts bijgelegen treinstations voor Nieuwpoort: 
De Panne en Oostende (combinatie van trein en kusttram) 

Koksijde (combinatie van trein en autobus) NMBS: tel. 02 528 28 28  

 

- BUS EN BELBUS  (De Lijn) 

 

Alle informatie van de belbus vind je op  
www.delijn.be/nl/belbus   

 

 
Reservatie toegankelijke belbus: Belbuscentrale 

tel. 059 56 52 56 (geen belbusvoorzieningen op grondgebied 

Nieuwpoort) 
 

- KUSTTRAM  (De Lijn) 

 
Op de website van de Kusttram www.delijn.be/nl/kusttram vind je 

algemene info over deze tramlijn. Je vindt er ook terug welke haltes 
toegankelijk zijn. 

 

    
Alle haltes in Nieuwpoort: Nieuwpoort-stad – Cardijnlaan – Ysermonde – 

Nieuwpoort-bad en Zonnebloem, zijn rolstoeltoegankelijk.  

De Lijninfo: tel. 070 220 200  

http://www.meermobiel.be/
http://www.reizigersmetbeperktemobiliteit/
http://www.delijn.be/nl/belbus/belbus-west-vlaanderen
http://www.delijn.be/nl/belbus/belbus-west-vlaanderen
http://www.delijn.be/nl/kusttram
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3. AANGEPAST VERVOER 
 

              Op www.meermobiel.be vind je alle informatie over 
aangepast vervoer, mindermobielencentrales, taxi- en 

ziekenvervoer. 
In de databank kun je zoeken welke vervoeraanbieders 

bij jou in de buurt actief zijn.  
Heb je meer hulp nodig om je rit te reserveren of een 

mobiliteitsvraag op te lossen? Contacteer dan de 
Mobiliteitencentrale Aangepast Vervoer (MAV)  tel. 0800 99028 

www.mav.info.be   
     

 
 

 

tel. 0475 42 67 19 elke werkdag van 08.30 u 

tot 11.45 u. 

stephanie.vandenbussche@nieuwpoort.be     

 

 
   

   Rolstoeltaxi: Taxi MNC  
   www.taximnc.be  info@taximnc.be   

   centrale MNC    tel. 0475 68 03 11 
 

       

4. VOORBEHOUDEN PARKEERPLAATSEN 
 

Met een parkeerkaart voor personen met een handicap mag je parkeren 
op voorbehouden parkeerplaatsen. De kaart is persoonlijk en mag 

alleen gebruikt worden als je zelf in het voertuig zit, als chauffeur of als 
passagier. De originele kaart (geen fotokopie) moet duidelijk zichtbaar 

op het dashboard liggen met het rolstoelsymbool naar boven.  
 

Meer info over de parkeerkaart vind je op de website van de FOD 
Sociale Zekerheid  www.vlaanderen.be/parkeerkaart-voor-personen-

met-een-handicap      
 

Elke gemeente beslist zelf waar er voorbehouden parkeerplaatsen 
worden aangelegd en als deze betalend zijn of niet.  

www.nieuwpoort.be/nieuwpoort/view/nl/nieuwpoort/inwoner/wonen/op

enbare_werken_en_verkeer/parkeren 
 

 
Op www.navigeerenparkeer.be vind je het overzicht van alle 
voorbehouden parkeerplaatsen in West-Vlaanderen. In het geoloket kan 

je zoeken op gemeente, ligging, afmetingen en ondergrond. Je kunt de 
locatie ook importeren in je gps. 

http://www.meermobiel.be/
http://www.mav.info.be/
mailto:stephanie.vandenbussche@nieuwpoort.be
http://www.taximnc.be/
mailto:info@taximnc.be
http://www.vlaanderen.be/parkeerkaart-voor-personen-met-een-handicap
http://www.vlaanderen.be/parkeerkaart-voor-personen-met-een-handicap
http://www.nieuwpoort.be/nieuwpoort/view/nl/nieuwpoort/inwoner/wonen/openbare_werken_en_verkeer/parkeren
http://www.nieuwpoort.be/nieuwpoort/view/nl/nieuwpoort/inwoner/wonen/openbare_werken_en_verkeer/parkeren
http://www.navigeerenparkeer.be/
http://www.mindermobielencentrale.be/
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In de zones betalend parkeren  

in Nieuwpoort zijn alleen de 
voorbehouden parkeerplaatsen 

voor personen met een 
handicap gratis.  

 

 
 

LIJST VAN VOORBEHOUDEN PARKEERPLAATSEN juni 2020                                      
  

Plan Straat - Huisnummer(s) – “Benaming” Aantal   

 NIEUWPOORT - STAD (stadsplan blz. 33)  
H3 Albert I laan  parking  “Handelskaai” 2 

F3 Albert I laan 71 parking “WZC Ten Anker”   1 

F3 Albert I laan 10-62-64G 1-1-1 

H3 Astridlaan 11-12-42  1-1-1 

H3 Astridlaan 103 parking “Sociaal Huis” 1 

I5 Brugse Steenweg  “Ramscappelle Road Military Cemetery”          1 

I3 Canadalaan 8-10 parking  “Serviceflats D’ Arke”  1-2 

G2 Dudenhofenlaan 2B  parking “Sportpark” 1 

I3 Duinkerkestraat 3-33  1-1 

I3 Emiel Coppietersstraat 108-118 2 

J4 Gasstraat overzijde nr. 48 1 

I3 Hendrik Geeraertplein  parking “Stadhuis – rolstoellift” 2 

I3 Hoogstraat 2 “Cultuurhuis”  49-52-53-57 1-1-1-1 

H4 Ieperstraat 4 -  20  1-1 

G3 Jozef Cardijnlaan parking “Kinderboerderij De Lenspolder” 1 

H3 Juul Filliaertweg 41 parking “ Federale Overheidsdienst Financiën” 2 

J3 Justus van Clichthovenstraat 101-127-129 1-1-1 

H4 Kaaiplein parking Vismijn 4 

H4  Kaaiplein parking Langebrug “Bezoekerscentrum Westfront” 5 

H3 Kaaistraat 4  1 

H3 Kokstraat 18  “Bibliotheek”  en 27-53-68 1-1-1-1 

I5 Koningin Elisabethlaan (overkant nr. 4) 1 

I4 Langestraat 76A-121   1-1 

H2 Leopold II laan (overkant nr. 9)  “Kaartershuisje” 1 

I4 Marktstraat 24  1 

F5 Nieuwe Jachthavenweg parking (ter hoogte van ponton U) 2 

J4 Nijverheidstraat 1  2 

I3 Onze Lieve Vrouwstraat  49B werken -51 1-1 

I4 Oostendestraat 5   1 

F4 Oude Jachthaven 4 

J3 Oude Veurnevaart 70-72-78 parking 1-1-1 

H3 Parklaan 22  “Leopold II Park”  1 

H4 Pieter Deswartelaan 1– 33A 1 - 1 

J3 Pieter Braeckelaan 11-13-14-26  1-1-1-1 

H3 Recollettenstraat   14-64-70                  1-1-2 

G4 Robert Orlentpromenade parking “Sea Star” 1 

I4 Schipstraatstraat 1-32-50 1-1-1 

I4 Schipstraat /Arsenaalstraat parking 3 

I4 Sint-Jacobstraat 5 1 

I3 Sint-Sebastiaanstraat “Stadshallen” 1 



8 

 

I3 Sint-Sebastiaanstraat “Kinderopvang de Marientjes” 1 

H2 Stuiverwijk 4a  1 

J3 Theo Goedhuysplein 23 - 39  1-1 

K5 Toevluchtweg 2 parking “Begraafplaats” 2 

B4 Valkestraat 16 ”Theaterzaal de City”  1 

J4 Willem De Roolaan 72 “School Stella Maris” 1 

I3 Willem De Roolaan 66 - 79 2 

I2 Witte Brigadelaan overzijde nr. 137 parking 1 

   

                              RAMSKAPELLE                            

 Hemmestraat 8-18 1-1 

 Molenstraat “Randparking” parking 1 

 Ramskapellestraat “Oude Pastorie en Kerk” (naast bushalte) 1 

       NIEUWPOORT - BAD (stadsplan blz. 34)  

C4 Albert I laan 74 “Floreal” 2 

C4 Albert I laan 80-81-103B-107 1-1-1-1 

B4 Albert I laan 126 “Barkentijn”  2 

B3 Albert I laan 164-177-181-186 1-1-1-1 

B2 Albert I laan 222-249-261-291-295 1-1-1-1-1 

B1 Albert I laan 315-317 1-1 

B1 Albert I laan 340 2 

B2 Benjaminstraat - Hoek Franslaan 1 

B4 Brabantstraat 9 1 

B4 Brabantstraat - Hoek Franslaan 1 

B3 Elisalaan 24-40-50 1-1-1 

B3 Franslaan 23-35D-41-56-70-55  1-1-1-1-1-1 

B2 Franslaan 77-86-94-98-100-132 1-1-1-1-1-1 

B2 Franslaan – Sint Bernardusplein ”Kerk” 1 

B1 Franslaan 99c-150  1-1 

B1 Franslaan 109-152-156-166 1-2-1-1 

B1 Franslaan 121-168-172-123-133 1-1-1-1-1 

B3 Goethalsstraat 11-17 1-1 

   C3 Guido Gezelleplein  parking 4  

B4 Hendrikaplein “Dienst Toerisme” parking 4 

B2 Henegouwenstraat - Hoek Franslaan  1 

B2 Henegouwenstraat 4-14 1-1 

B3 IJzerstraat 1- 11 1-1  

B1 Kinderlaan 2 1 

B3 Lefebvrestraat 12 1 

B3 Lefebvrestraat – Hoek Franslaan 1 

B4 Lombardsijdestraat 5B-7K-10  1-1-1 

C1 Louisweg “Polderpark” ter hoogte van 531-535 1-1 

D4 Louisweg “Wandelpromenade”  parking 2X5 

B3 Parnassiaweg 4 1 

B2 Sint Bernardusplein parking 1 

B3 Veurnestraat 5 1 

B3 Veurnestraat - Hoek Franslaan 1 

B1 Vlaanderenstraat - Hoek Franslaan   Vlaanderenstraat 6 1-1 

B4 Zeedijk 4 2 
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   Parking Partners 
 

Parking Promenade, Dienstweg Havengeul bij Centrum Ysara:   
8 voorbehouden parkeerplaatsen  

 
 

Parkeerreglement:  
www.nieuwpoort.be/nieuwpoort/view/nl/nieuwpoort/inwoner/wonen/ope

nbare_werken_en_verkeer/parkeren 
 

In de zones betalend parkeren in Nieuwpoort zijn alleen de 
voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap 

gratis. 
 

Voorwaarden: 

 - de originele* parkeerkaart moet goed zichtbaar geplaatst zijn aan de 
voorruit van de auto. (* geen fotokopie) 

- de houder van de parkeerkaart moet aanwezig zijn hetzij als 
bestuurder, hetzij als passagier. 

 
 

  Een parkeerplaats voor personen met een handicap is 

aangeduid met het wettelijke verkeersbord E9a en al of niet 
aangevuld met een blauwe markering of rolstoellogo op de 

grond. 
 

 

       
 

Geldig gebruik van een parkeerkaart voor personen met een 

handicap 

Wie mag op de voorbehouden parkeerplaatsen zijn auto 

parkeren? 

 

De houder van de kaart die zelf met de auto rijdt of de chauffeur van de 
auto die op dat moment een persoon vervoert die houder is van een  

http://www.nieuwpoort.be/nieuwpoort/view/nl/nieuwpoort/inwoner/wonen/openbare_werken_en_verkeer/parkeren
http://www.nieuwpoort.be/nieuwpoort/view/nl/nieuwpoort/inwoner/wonen/openbare_werken_en_verkeer/parkeren
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parkeerkaart voor personen met een handicap. De persoon vermeld op 
de parkeerkaart moet in het voertuig aanwezig zijn hetzij als bestuurder 

hetzij als passagier. Deze voorwaarde is ook van toepassing in alle 
andere gevallen wanneer men de voorbehouden parkeerkaart gebruikt, 

bv. in een blauwe zone. 
 

Wat bij misbruik van de voorbehouden parkeerkaart? 
 

De chauffeur van een auto die de voorbehouden parkeerkaart ten 

onrechte gebruikt, pleegt een verkeersovertreding van de tweede graad, 
die bestraft wordt met een onmiddellijke inning van 116 euro of een 

boete van 160 tot 2.000 euro,  eventueel vermeerderd met de 
takelkosten. Daarbij wordt de voorbehouden parkeerkaart ingehouden 

en verstuurd naar de instantie die de kaart heeft uitgereikt. Bij 
dergelijke misbruiken wordt in de eerstvolgende zes maanden geen 

nieuwe kaart uitgereikt. 
Bij namaak van een kaart wordt gerechtelijk een PV opgesteld voor 

schriftvervalsing en volgt een correctionele vervolging. 
 

Wanneer moet de parkeerkaart terug ingeleverd worden? 
 

Bij overlijden van de houder van de parkeerkaart of bij het wegvallen 
van de reden waarom de parkeerkaart werd uitgereikt, moet de 

parkeerkaart binnen de dertig dagen terug ingediend worden bij het 

gemeentebestuur van de kaarthouder of teruggestuurd worden naar 
FOD Sociale Zekerheid Dienst Personen met een Handicap. Personen die 

dergelijke vervallen parkeerkaart nog gebruiken, riskeren een 
verkeersboete. 

 
Hoe wordt misbruik van de voorbehouden kaart gecontroleerd? 

 
Doordat er meer misbruik gemaakt wordt van parkeerkaarten voor 

personen met een handicap wordt er strenger gecontroleerd, onder 
meer door het scannen van de QR code op de parkeerkaart. Ook de 

verkeerspolitie Zone Westkust heeft een actie gestart. Dit resulteerde in 
honderden PV ’s voor gewoon misbruik of voor namaak van een 

parkeerkaart voor personen met een handicap.   
 

Mag en kan ik misbruiken melden aan de politie? 

 
Misbruiken mogen altijd gemeld worden bij de Dienst Verkeer van de 

verkeerspolitie Zone Westkust op tel. 058 53 38 72 of 0476 89 91 44. 
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ETEN, DRINKEN EN VERBLIJVEN 
 
 

1. TOEGANKELIJKE RESTAURANTS EN CAFES  
 

 

 
 

Beter toegankelijke restaurants en cafés aan de Kust 

Inter onderzocht de toegankelijkheid van restaurants en cafés in alle 

kustgemeenten. Zo kwam men tot een selectie van een 100-tal beter 

toegankelijke restaurants en cafés. Per gemeente werd een brochure 

samengesteld. Daarin vind je belangrijke meetgegevens en hun score, 

samen met een detailfoto van het sanitair. Je vindt de brochures in de 

infokantoren aan de Kust of je kunt deze downloaden via de website van 

Inter. 

www.inter.vlaanderen/aanbod/publicaties/publicaties-toerisme . 

 

 

  
 

 De ‘beter toegankelijke’ restaurants en cafés in Nieuwpoort:  

                       (screenings tot februari 2019) 
 

 
Bar en Bistro Neptunus Brugse Vaart 48, tel. 0474 46 27 98 

www.westhoekmarina.be  
 

Bar Caprice Albert I laan 141, tel. 058 23 33 66 

www.cosmopolite.be  
 

Bistr’Oh  Watersportlaan 11, tel. 0478 662327 
www.restogaljoen.be/bistro  

 
 

 

http://www.inter.vlaanderen/aanbod/publicaties/publicaties-toerisme
http://www.westhoekmarina.be/
http://www.cosmopolite.be/
http://www.restogaljoen.be/bistro
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Carrousel  Albert I laan 141, tel. 058 23 33 66  

www.brasseriecarrousel.be 
 

De Haven  Havenstraat 3, tel. 0486 26 33 99 
www.restaurantdehaven.be 

 
De Kinderboerderij De Lenspolder   Elf Juliwijk 6a, tel. 058 23 69 86  

www.nieuwpoort.be 
 

De Vloote  Zeedijk 25 - hoek Goethalsstraat  tel. 058 22 23 60 

www.sandeshoved.be/restaurants  
 

Dijk 69  Zeedijk 69, tel. 058 62 06 70 
 

Feu d’Or  Albert I laan 92,  tel. 058 62 32 32 www.feudor.be  
 

Grillbar Balthazar Zeedijk 32,  tel. 0477 41 00 15 
www.grillbar-balthazar.eatbu.com   

 
Ibis Styles The Harbour, Brugse Steenweg 41 tel. 058 62 20 00 

www.accor.com/hotel/9716  
 

Kaaizicht  Kaai 18a, tel. 058 62 33 38  www.kaaizicht.be 
 

KYCN  Kromme Hoek 1, tel. 058 23 33 53 www.brasseriekycn.be  

 
L’ami  Zeedijk 124, tel. 058 24 25 24 www.restaurantlami.be 

 
Le Couver  Kaai 13, tel. 058 62 54 82 www.lecouver.be  

 
M Bistro Potterstraat 15, tel. 058 59 53 52 www.mbistro.be 

 
Sea Star Sailor’s Bar  R. Orlentpromenade 2, tel. 058 24 00 36   

www.seastarsailorsbar.be  
 

Sjefs  Marktplein 10, tel. 058 59 62 43 www.sjefsplace.be  
 

Smak & Saga Zeedijk 44, tel. 0497 24 46 63  
www.smak-saga.business.site.be  

 

‘t Boothuis  Zeedijk 31, tel. 0487 33 33 69  
www.boothuisnieuwpoort.be    

 
 

 

http://www.brasseriecarrousel.be/
http://www.restaurantdehaven.be/
http://www.nieuwpoort.be/
http://www.sandeshoved.be/
http://www.feudor.be/
http://www.grillbar-balthazar.eatbu.com/
http://www.accor.com/hotel/9716
http://www.kaaizicht.be/
http://www.brasseriekycn.be/
http://www.restaurantlami.be/
http://www.lecouver.be/
http://www.mbistro.be/
http://www.seastarsailorsbar.be/
http://www.sjefsplace.be/
http://www.smak-saga.business.site.be/
http://www.boothuisnieuwpoort.be/
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2.TOEGANKELIJKE VERBLIJVEN 

              

Inter screent verblijven (hotels, gastenkamers, vakantiewoningen, 

hotels en campings) volgens de Toegankelijk Vlaanderen-methodiek. 

Toerisme Vlaanderen kent het toegankelijkheidslabel 

 en   toe aan goed toegankelijke verblijven. Het label 

geeft een belangrijke eerste indruk, maar vertelt niet alles. Wil je meer 

weten over de toegankelijkheid van een verblijf, raadpleeg dan de 

website www.toevla.be . 

  

     
Gelabelde logies in Nieuwpoort:  

Hotels 

Cosmopolite  

Albert I laan 141              tel. 058 23 33 66  
www.cosmopolite.be         info@cosmopolite.be  

  
Hotel Gemeente Huis  

Sint-Jorisplein 11                    tel. 058 23 63 35 
www.hotelgemeentehuis.be     info@hotelgemeentehuis.be  

 
Hotel Ibis Styles Nieuwpoort    

Brugs steenweg 41                     tel. 058 62 20 00 
www.accor.com/hotel/9716         

 

Sandeshoved  
Hoek Zeedijk - Goethalsstraat 1     tel. 058 22 23 60  

www.sandeshoved.be                   info@sandeshoved.be  
 

Gastenkamer 
 

B&B ’t Hannonshof 
Ramskapellestraat 15      tel. 058 59 53 79  tel. 0498 51 10 96 

www.hannonshof.be        info@hannonshof.be  

http://www.toevla.be/
http://www.cosmopolite.be/
mailto:info@cosmopolite.be
http://www.hotelgemeentehuis.be/
mailto:info@hotelgemeentehuis.be
http://www.accor.com/hotel/9716
http://www.sandeshoved.be/
mailto:info@sandeshoved.be
mailto:info@hannonshof.be
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Jeugdverblijf 
 

Barkentijn    

Albert I laan 126               tel. 058 24 37 60  

www.debarkentijn.be         info@debarkentijn.be 
 

De Slikke en De Schorre  
Brugse Steenweg 19                    tel. 058 22 23 60 

www.sandeshoved.be                  info@sandeshoved.be   
 

‘t Kraaienest  
Brugse Vaart 50                          tel. 058 23 14 04   

www.theoutsidercoast.be             info@theoutsidercoast.be  
 

 
Vakantiecentrum 

Zorgverblijf Ter Duinen  
Louisweg 46                                               tel. 058 22 33 11  

www.cm-zorgverblijven.be/ter-duinen          info@terduinen.be    

 

Vakantiedomein Ter Helme                           

Kinderlaan 49 – 51                        tel. 058 23 45 02 
www.terhelme.be                          terhelme@.terhelme.be 

 
 

Vakantiewoning 

Domein Rietvelde  

Veurnevaartstraat 5               tel. 058 24 22 08  
www.vakantieaandezee.be/domein-rietvelde     

info@vakantieaandezee.be  
 

Een volledig overzicht van gelabelde verblijven vind je in de publicaties 
“Toegankelijke vakantieverblijven in Vlaanderen en Brussel” 

    
www.toerismevlaanderen.be/publicaties/toegankelijke-

vakantieverblijven-vlaanderen-en-brussel-2020-hotels-gastenkamers 

 
www.vlaanderen.be/publicaties/toegankelijke-vakantieverblijven-in-

vlaanderen-en-brussel-jeugd-en-groepsverblijven-hostels 
 

 
 

 

http://www.debarkentijn.be/
mailto:info@debarkentijn.be
http://www.sandeshoved.be/
mailto:info@sandeshoved.be
http://www.theoutsidercoast.ben/
mailto:info@theoutsidercoast.be
http://www.cm-zorgverblijven.be/ter-duinen
mailto:info@terduinen.be
http://www.terhelme.be/
mailto:terhelme@.terhelme.be
http://www.vakantieaandezee.be/domein-rietvelde
mailto:info@vakantieaandezee.be
http://www.toerismevlaanderen.be/publicaties/toegankelijke-vakantieverblijven-vlaanderen-en-brussel-2020-hotels-gastenkamers
http://www.toerismevlaanderen.be/publicaties/toegankelijke-vakantieverblijven-vlaanderen-en-brussel-2020-hotels-gastenkamers
http://www.vlaanderen.be/publicaties/toegankelijke-vakantieverblijven-in-vlaanderen-en-brussel-jeugd-en-groepsverblijven-hostels
http://www.vlaanderen.be/publicaties/toegankelijke-vakantieverblijven-in-vlaanderen-en-brussel-jeugd-en-groepsverblijven-hostels
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AANGEPAST SANITAIR 

 

Brochure “Aangepast sanitair De Kust” 
 

 
In deze brochure vind je een overzicht van het aangepast sanitair aan 

de Kust. Per gemeente zie je een kaart met alle locaties en per adres 
informatie over de toegankelijkheid. Zo kun je zelf inschatten of het 

toilet voor jou geschikt is. 
 

Je vindt de brochures in de Dienst Toerisme of je kunt ze downloaden op 
de website van Inter.  

   

 
 

Aangepast openbaar sanitair Nieuwpoort: 

 

- Hendrikaplein:  

van 01 juni tot 30 september van 10 u. tot 18 u. en van 01 oktober tot         

31 mei tijdens de weekends en de schoolvakanties van 10 u. tot 18 u. 

 

- Paul Orbanpromenade ( ter hoogte van de veerdienst): 

van 01 april tot 30 september van 10 u. tot 19 u.  

 

Op de volgende locaties tijdens de openingsuren:  

 

- Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14 

 

- Theaterzaal de City, Valkestraat 18 

 

- Bibliotheek Monnié, Kokstraat 18a 

 

- De Kinderboerderij De Lenspolder, 11 Juliwijk 6a 

 

- Stedelijk zwembad, Stationslaan - Parklaan 

 

- Het bezoekerscentrum Westfront, Kustweg 2 

 

- Strand unit “Zon, Zee… Zorgeloos” van 01 juli tot 31 augustus 
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RECREATIE 
 

1. EUROPEAN DISABILITY CARD 

 

 
 

De European Disability Card (EDC) is een gratis kaart voor personen met 

een handicap, die de toegang tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding 

bevordert. Met de kaart krijgen personen met een handicap korting of 

voordelen in musea, pretparken, toeristische attracties, sportcentra, 

cinema en theater… 

 

Op de website van ED  www.eudisabilitycard.be vind je een lijst van 

partners die voordelen bieden. 

  

         
                                

Nieuwpoort is partner van het project rond de European Disability 

Card (EDC) door de kaart te aanvaarden als legitimatie om van 

onderstaand aanbod gebruik te maken:  

 

- Assistentieproject Zon, Zee … Zorgeloos (blz. 19/20) 

- Toegang tegen verminderd tarief in het stedelijk zwembad (blz. 21) 

- Toegang tegen verminderd tarief voor begeleiders van personen met 

een handicap in het bezoekerscentrum Westfront (blz. 22) 

- Reservatie toegankelijke plaats in de ontmoetingscentra:                            

Centrum Ysara en  de City (blz. 23/24) 

 

 

Voor inlichtingen en aanvraag European Disabilty Card: 

 

- Het Sociaal Huis Nieuwpoort Astridlaan 103 tel. 058 22 38 75  

 

- Of via de website  www.eudisabilitycard.be/nl/waar-aanvragen  

 

 

 

 

http://www.eudisabilitycard.bev/
http://www.eudisabilitycard.be/nl/waar-aanvragen


17 

 

 

2. FIETSEN EN WANDELEN 

 

 
- FIETSEN 

  

 
  

Inter onderzocht de toegankelijkheid van de fiets- wandel- en 
skeelerroutes. Ook het fietsennetwerk en het wandelnetwerk Kust 

werden in kaart gebracht.  

 
Op www.iedereenfietst.be vind je toegankelijkheidsinformatie over deze 

routes, zoals ondergrond en hindernissen (versmallingen, hellingen en 
drempels). Dit is nuttig voor fietsers die zich verplaatsen met een 

tandem, handbike of fietskar. Ook vind je er een overzicht van 
fietsverhuurders aan de Kust die aangepaste fietsen of strandrolstoelen 

verhuren. 
                                                               

   
 

www.iedereenfietst.be/files/Koksijde.jpg 
 

www.iedereenfietst.be/files/Fietsnetwerk_legende.pdf  
 

 
   -  HANDCYCLING  

           

        
 

 The Spirit of Handcycling vzw  
 

 www.thespiritofhandcycling.be              dehandbiker@live.be  

http://www.iedereenfietst.be/
http://www.iedereenfietst.be/files/Koksijde.jpg
http://www.iedereenfietst.be/files/Fietsnetwerk_legende.pdf
http://www.thespiritofhandcycling.be/
mailto:dehandbiker@live.be
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- WANDELROUTES 

 

 
 

www.iedereenfietst.be/files/Wandellus_Nieuwpoort.pdf 
    

      
 
 

“voor iedereen toegankelijke wandelingen in Nieuwpoort”   
 

De adviesraad voor personen met een handicap heeft op vraag van de 
zorginstellingen in Nieuwpoort vier wandelroutes ontworpen die  

rolstoelvriendelijk zijn. (geen opstakels hoger dan 2 cm en geen steile 
hellingen) De wandelingen zijn te downloaden via de website 

www.nieuwpoort.be/nieuwpoort/view/nl/nieuwpoort/inwoner/wonen/toe
gankelijk_nieuwpoort 

 
Een gedrukte uitgave is te verkrijgen aan de balies van de Dienst 

Toerisme en in de zorgcentra. 
 

     TER DUINEN – HAVENGEUL – ZEEDIJK – TER DUINEN   8 km 

       
 

                 TER DUINEN – KINDERBOERDERIJ   3 km       
                          

  
                  TEN ANKER – KINDERBOERDERIJ  2 km      

                      
  

                     TEN ANKER – TER DUINEN    3 km 
 

 
               BEZOEKERSCENTRUM EN OMGEVING    2,5 km  

 

                         
 

http://www.iedereenfietst.be/files/Wandellus_Nieuwpoort.pdf
http://www.nieuwpoort.be/nieuwpoort/view/nl/nieuwpoort/inwoner/wonen/toegankelijk_nieuwpoort
http://www.nieuwpoort.be/nieuwpoort/view/nl/nieuwpoort/inwoner/wonen/toegankelijk_nieuwpoort
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3. TOEGANKELIJK STRAND 

 

- ZON, ZEE, ZORGELOOS… 

  

    Zin in een dagje aan het strand, maar toegankelijkheid 

is een noodzaak? In juli en augustus vind je in Nieuwpoort, Middelkerke, 

Oostende, Bredene, Vosseslag, Wenduine, De Haan en Zeebrugge een 

toegankelijke strandomgeving en opgeleide assistenten. Heb je 

een (tijdelijke) handicap en heb je hulp of één van de voorzieningen 

nodig? Dan is Zon, Zee … Zorgeloos er voor jou.                       

Meer informatie vind je op www.inter.vlaanderen/projecten/zon-zee-

zorgeloos . 

Deze dienstverlening is gratis dankzij de provincie West-Vlaanderen en de 

deelnemende kustgemeenten. 

 

 

      
                                                        

                                                                       
 

 
 

 
Strand Zeedijk (Hendrikaplein 100 meter naar links ter hoogte van het 

vakantiecentrum “De Barkentijn”) 
 

- Toegankelijk toilet, douche en omkleedruimte 
- Een verhard pad op het strand 

- Speciale rolstoelen voor op het strand en in het water (Jutter – Tiralo) 
- Strandrollator 

- Gewone rolstoel 
- Assistenten die helpen bij persoonlijke verzorging en transfer naar een 

strandrolstoel. 
 

Assistentiepost: tel. 0498 92 92 79  

 
Toegankelijke tramhalte: Nieuwpoort-bad 

 

 

 

http://www.inter.vlaanderen/projecten/zon-zee-zorgeloos
http://www.inter.vlaanderen/projecten/zon-zee-zorgeloos
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- STRANDMATTEN 

 
 
Er zijn toegankelijke strandmatten voorzien vanaf 15 juni tot en met 15 

september ter hoogte van: 
- Hendrikaplein tot aan de strandcabines 

- Assistentiepost Zon, Zee… Zorgeloos tot aan de hoogwaterlijn  
- Brabantstraat tot aan de strandcabines 

- Leopoldplein tot aan de hoogwaterlijn  
- Vlaanderenstraat tot aan de strandcabines 

- Meeuwenlaan tot aan de strandcabines 
 

- STRANDROLSTOEL - ZEEROLSTOEL - STRANDROLLATOR 
 

                                                       
                                                        

 
 

Tijdens de maanden juli en augustus zijn er vier strandrolstoelen  
                                             en een kinder-strandrolstoel gratis ter   

                                             beschikking bij de assistentiepost van    
                                             Zon, Zee … Zorgeloos.                                                                                         

                                             Van 01 september tot en met 30 juni zijn 

                                             er twee strandrolstoelen gratis te  
                                             ontlenen bij de Dienst Toerisme op de                                                                                       

                                             badplaats.  tel. 058 23 39 23  
                                            (reservatie gewenst) 

Info:  www.nieuwpoort strandrolstoel uitleenovereenkomst  
 

 
De zeerolstoel “Tiralo”  is gratis ter beschikking bij de assistentiepost  

 van Zon, Zee … Zorgeloos tijdens de 
maanden juli en augustus.  

Voor de veiligheid kan dit enkel bij 
“groene vlag” en in de bewaakte zone. 

Het gebruik van veiligheidsriem en 
zwemvest is verplicht. 

      

 
 

       In de maanden juli en augustus is er een 
strandrollator gratis ter beschikking bij de assistentiepost van Zon, Zee 

… Zorgeloos. 
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Deze locatie(s) werd(en) gescreend volgens de Toegankelijk Vlaanderen 

methodiek: 
 

 

                                                 

         
                            
 
 
 
 

               
 
                                                           

In het zwembad van Nieuwpoort zijn er volgende voorzieningen:  

 
- Een volledig drempelvrij gebouw. 

- Kleedruimte, douches en toiletten voor rolstoelgebruikers. 
- Een badrolstoel voor de transfer van de droge zone naar de natte zone 

in het zwembad. 
- Een speciale badlift voor personen met een handicap om zich veilig en 

probleemloos in het water te laten zakken. 

- Deze badlift kan gebruikt worden in het ondiepe gedeelte van 25m bad 
en de whirlpool. 

- De cafetaria is bereikbaar via een lift. 
 

Wie gebruik wenst te maken van deze voorzieningen, belt bij voorkeur 
de dag zelf naar de kassa van het zwembad. Reserveren kan ook enkele 

dagen vooraf. Zo zal bij uw aankomst de kleedruimte tot uw beschikking 
staan en de badlift op de gewenste plaats klaarstaan (25m bad of 

whirlpool). 
Personen met een handicap genieten een voorkeurtarief. Het volstaat 

om een aanvraag in te dienen bij het eerste bezoek aan het zwembad. 
Breng voor de aanvraag zeker en vast volgend document mee: attest 

van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap. 
Deze gegevens worden digitaal opgeslagen aan de kassa van het 

zwembad. Bijgevolg is het niet nodig om bij volgende bezoeken aan het 

zwembad het document opnieuw voor te leggen. 
 

Stedelijk zwembad, Leopold II park tel. 058 23 38 88 
 

www.nieuwpoort.be/zwembad       zwembad@nieuwpoort.be  

4. SPORTINFRASTRUCTUUR 

 

http://www.nieuwpoort.be/zwembad
mailto:zwembad@nieuwpoort.be
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Deze locatie(s) werd(en) gescreend volgens de Toegankelijk Vlaanderen-

methodiek. 

 

 

 

 

                                                                              
BEZOEKERSCENTRUM WESTFRONT NIEUWPOORT          

 
                                  

                                                                         

    www.westfrontnieuwpoort.be      

 

 
     

 
Aan de rand van het sluizencomplex “De Ganzepoot” onder het Koning 

Albert I-monument toont het bezoekerscentrum Westfront u het 
volledige verhaal van de onderwaterzetting van de poldervlakte 

waardoor de Duitse invasie voor Nieuwpoort tot staan werd gebracht. 

 
Het bezoekerscentrum iis rolstoeltoegankelijk met inbegrip van een lift 

die u tot boven op het Koning Albert I-monument brengt.  

  5 voorbehouden parkeerplaatsen zijn voorzien op de parking “Kaai” 

ter hoogte van de “Langebrug”.   

Een “Voor iedereen toegankelijke wandeling” vanaf de bovenvermelde 
voorbehouden parkeerplaatsen naar en op de site is gratis beschikbaar 

aan de balie of te downloaden. (zie blz. 16) 
 

                    www.toevla.be bezoekerscentrum westfront 

5. MUSEA EN BEZIENSWAARDIGHEDEN 

 

http://www.westfrontnieuwpoort.be/
file:///F:/BROCHURE 2011/logo's/PARKING.doc
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6. CULTUUR 

 

Deze locatie(s) werd(en) gescreend volgens de Toegankelijk Vlaanderen-

methodiek. 

 

                                                   

                                          

 

                                          
 

Dienstweg Havengeul 14, Nieuwpoort-Bad                

 

In het Centrum Ysara kunt u terecht voor een brede waaier aan zaal- en 

podiumkunsten. De zaal biedt plaats aan 300 bezoekers met 

gelijkvloerse plaatsen voor rolstoelgebruikers en hun begeleiders. Er is 

ook een foyer, een cafetaria en een vergaderzaal.  

 

www.toevla.be centrum ysara 

 

 

                                                                                                                               

Valkestraat 18, Nieuwpoort-Stad 

 

 

                                                      
 

 Valkestraat 18, Nieuwpoort – Stad 

                                      

Deze vroegere bioscoopzaal werd voorzien van een professionele 

infrastructuur waardoor de City nu uitermate geschikt is als volwaardig 

centrum voor zaal- en podiumkunsten.  

 

Centrum Ysara 

Theaterzaal de City 
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In de theaterzaal met 200 zitplaatsen zijn er plaatsen voorzien voor 

rolstoelgebruikers en hun begeleiders. Ook de Dienst Cultuur is 

gevestigd in de City. Zowel de theaterzaal als de Dienst Cultuur zijn 

bereikbaar via een lift.  

 

www.toevla.be theaterzaal de city              

 

                                                                                                                                               

 In beide zalen is er een ringleiding voorzien voor personen met 

een auditieve beperking.   De brochure met het cultureel programma is 

verkrijgbaar bij de Diensten Toerisme en Cultuur en online te raadplegen 

op www.cultuurnieuwpoort.be 

 

Tickets voor personen met een handicap zijn enkel te reserveren via 

de Dienst Cultuur: Valkestraat 18, 8620 Nieuwpoort tel. 058 79 50 00 

cultuur@nieuwpoort.be. 

Open van maandag t.e.m. vrijdag van 8 uur tot 12 uur, in de namiddag 

op afspraak. 

 

 

 BIBLIOTHEEK 

   

 

                             
 

 
 

 
 

 
Bibliotheek Monnié  

 
Kokstraat 18a    

 
De bibliotheek verleent volgende extra diensten:    

                                                                          

grote letter boeken, luisterboeken, daisy-boeken / daisy-speler en 
boekendienst aan huis.  

 
tel. 058 22 30 40      bibliotheek@nieuwpoort.be  

                                 
www.nieuwpoort.be/nieuwpoort/inwoner/cultuur/bibliotheek     

 
 

www.toevla.be bibliotheek de keure    

http://www.cultuurnieuwpoort.be/
mailto:cultuur@nieuwpoort.be
mailto:bibliotheek@nieuwpoort.be
http://www.nieuwpoort.be/nieuwpoort/inwoner/cultuur/bibliotheek
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- VEERDIENST 

 

 
 

De veerboot ‘De Nieuwe Visie’, die samen met de kunstenaar Roger 
Raveel werd ontworpen, biedt plaats aan vijftig voetgangers en twintig 

passagiers met fietsen. 
 

De aanmeervoorzieningen, de drijvende pontons en het veer zijn zo 
ontworpen dat een overtocht ook voor rolstoelgebruikers probleemloos 

verloopt. De veerdienst is gratis. 
 

Iedere dag  van 15 juni tot en met 15 september: 9.30u–12.40u en 
13.30u–19.40u 

 
Voor de uurregeling buiten deze periode raadpleeg: 

 

www.welkombijvloot.be/uurregeling-veerdienst-nieuwpoort 
 

 

 

-  KERKGEBOUWEN                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                    Onze-Lieve-Vrouwekerk (stad) de twee 

ZIJINGijingangen           zijingangen                          

  

                                   Sint-Bernarduskerk (bad) via hellend vlak (foto) 

 

                                   Sint-Georgiuskerk (St. Joris) 

 

                                   Sint-Laurentiuskerk (Ramskapelle) 

 

 

 

7. VARIA  

 

 

  

5.  

 

http://www.welkombijvloot.be/uurregeling-veerdienst-nieuwpoort
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    Dierenartsen:                                          

                                                                                               
 

S. Bogaerts – G. Colson  tel. 058 24 02 30  www.vetsforpets.be  
 

E. Buyse  tel. 0474 36 41 51 www.dierenartselisebuyse.be  
 

 
 

 
    -  GELDAUTOMATEN  

 

           
                           Deze geldautomaten voldoen aan volgende criteria: 

 
                          - de toegang heeft een drempel van maximum 2 cm 

-                         - de deur heeft een vrije doorgangsbreedte van 90 cm 
                          - het bedieningspaneel staat op een hoogte tussen  

                            90 cm en 120 cm.    
   

BNP Paribas Fortis  Albert I laan 165 Nieuwpoort-Bad  
BNP Paribas Fortis  Langestraat 56 Nieuwpoort-Stad 

ING                           Kaai 44 Nieuwpoort-Stad 
KBC     Albert I laan 138 Nieuwpoort-Bad  

KBC     Marktstraat 18 Nieuwpoort-Stad         
                                          (toegankelijke ingang via Schipstraat) 

 

 
 -   VRIJETIJDSACTIVITEITEN 

 

       www.tandemwest.be  

Tandem West is een vereniging die vrijetijdsactiviteiten organiseert voor 
kinderen, jongeren en volwassenen met en zonder handicap.  
Bij Tandem West is iedereen welkom! Om de twee weken organiseren de 

monitoren activiteiten. De deelnemers worden verdeeld in twee 
groepen: De Dynamo's (-18 jaar) en De Trappers (+18 jaar).  

- DIERENARTSEN 
 

http://www.vetsforpets.be/
http://www.dierenartselisebuyse.be/
http://www.tandemwest.be/
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De hieronder vermelde diensten en voorzieningen zijn beter toegankelijk 

en/of bieden specifieke faciliteiten aan voor personen met een handicap. 
 

1. GEZONDHEIDSZORG 
           

-  MEDISCHE HULP       
 

Apothekers   Wachtdienst: tel. 0903 99 000        www.apotheek.be 

  

Amery Kerkstraat 5  058 23 31 92  

K. Matthijs Albert I laan 135  058 23 82 32  

Sodiap - Lenaerts Albert I laan 255  058 23 41 22  

Van Besien Marktplein 12  058 23 35 35  

    

Hoorcentrum 
 

 

Veranneman Franslaan 15  058 31 25 66  

    

Geneesheren   Wachtpost: tel. 1733       www.hijw.be  

                        Ieperse Steenweg 99 Veurne 

 

 

J. Debaecke  

S. Kerkaert 
G. Roobaert  

T. Verwilst 
W. Jia Yuh 

Arsenaalstraat 32 

www.groepspraktijkdeboei.be  

 058 23 31 74  

F. Dewulf  

T. Desmet  
H. Declerck  

A. Maes 
Fl. De Potter 

Oostendestraat 5 

www.medihaven.be  

 058 24 24 24  

L. Platteau  Sint Bernardusplein 10  058 23 82 50  

    

Kinesitherapie  

 

H. Deblauwe Franslaan 42  058 24 07 24  

“De Waterkant” Pieter Deswartelaan 33a  058 23 42 16  

“Westenwind” Canadalaan 35 0498 62 92 09  

    
Tandartsen   Wachtdienst: tel. 0903 39969            www.tandarts.be  

 
 

D. Coemelck Franslaan 35a  058 23 80 17  
S. Maeyaert  IJzerstraat 11  058 24 07 00  
    

SOCIALE DIENSTVERLENING 

 

http://www.apotheek.be/
http://www.hijw.be/
http://www.groepspraktijkdeboei.be/
http://www.medihaven.be/
http://www.tandarts.be/


28 

 

 
- MUTUALITEITEN 

 

 

       Christelijke Mutualiteit  

            Marktplein 16               tel. 059 55 28 11 

  Socialistische Mutualiteiten  
            Recollettenstraat 37     tel. 058 23 45 11 

 

  

- PARAMEDISCH MATERIAAL 

Verkoop- uitleencentra georganiseerd door ziekenfondsen: 

       

                        
                            
Nieuwpoort: Ter Duinen  Louisweg 46 8620 Nieuwpoort 

(voorbehouden parkeerplaatsen klanten thuiszorgwinkel: zijkant gebouw - 
volg parking bussen) 

Open op maandag, dinsdag en donderdag van 9u30 tot 12u30 en van 
13u30 tot 17u30 en op zaterdag van 09u30 tot 12u15. 

tel. 051 23 34 90   
www.thuiszorgwinkel.be/nl/winkel/goed-thuiszorgwinkel-nieuwpoort    

 
Veurne:     Ieperse Steenweg 99  tel. 051 23 34 90  

www.thuiszorgwinkel.be/nl/winkel/goed-thuiszorgwinkel-veurne 

                  
Oostende:   Rosmolenstraat 5 tel. 051 23 34 90 

www.thuiszorgwinkel.be/nl/winkel/goed-thuiszorgwinkel-oostende 
              

 Medishop  
 
Oostende: Peter Benoitstraat 7/9  tel. 056 23 02 30 

                www.mewdishop.wvl@bondmoyson.be   

Verkoop- en uitleenwinkel privé: 

Thuiszorgshop Veurnestraat 7 8620 Nieuwpoort tel. 058 24 03 20  

 

 

http://www.thuiszorgwinkel.be/nl/winkel/goed-thuiszorgwinkel-veurne
http://www.thuiszorgwinkel.be/nl/winkel/goed-thuiszorgwinkel-oostende
http://www.mewdishop.wvl@bondmoyson.be
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- AED  Nieuwpoort “hartveilig”’  
 

                            
  

           automatische externe defibrillatoren  

Als iemand een hartstilstand heeft, kan een elektrische shock het hart 
soms weer op gang brengen. Hier vind je  de locaties in Nieuwpoort waar 

je een AED kan vinden. Verwittig steeds 112 in een noodgeval! 

Nieuwpoort-Stad 

• Stedelijke vismijn 
• Sportpark - Dudenhofenlaan 2a 

• Stedelijk zwembad – Leopold II-park 
• Stadhuis – Marktplein 7 

• Buitenmuur Kromme Hoek, t.h.v. huisnummer 1 
• Buitenmuur t.h.v. Halvemaanstraat 2b 

• de City - Valkestraat 18 
• Kinderboerderij De Lenspolder - Dudenhofenlaan 

• Buitenmuur t.h.v. Watersportlaan 11 

• Tennis - Astridpark 6 
• The outsider Coast - Brugsevaart 50  

• Bezoekerscentrum Westfront - Kustweg 2 

Jachthavens 
• d'Oude Jachthavens - Kromme Hoek 1 

• Scheepvaartpolitie -Watersportlaan 9 
• VVW Westhoek - IJzer 55 (naast restaurant De Ark) 

• WSKLuM - Halvemaanstraat 2b (restaurant De Vierboete) 

Nieuwpoort-Bad 

• Dienst Toerisme – Hendrikaplein 11 
• Sint-Bernarduskerk – Sint-Bernardusplein 

• Ingang Centrum Ysara – Dienstweg Havengeul 14 

Sint-Joris 
• Gemeenteschool De Pagaaier – Sint Jorisplein 31 

Ramskapelle 

• Buitenmuur t.h.v. Ramskapellestraat 84 

Info: Dienst Veiligheid en Preventie 

Langestraat 85 

8620 Nieuwpoort 

tel. 058 22 49 92  

preventie@nieuwpoort.be 

 

- AED  Nieuwpoort “hartveilig”’  

 

mailto:preventie@nieuwpoort.be
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- INFOPUNT WELZIJN 
 

 

Astridlaan 103 Nieuwpoort 
 

Openingsuren:  
 

Maandag van 08.30 u tot 11.45 u en van 13.30 u tot 17.00 u. 
Dinsdag tot en met vrijdag van 08.30 u tot 11.45 u.        

 
tel. 058 22 38 75    sociaalhuis@nieuwpoort.be 

 

Premies voor personen met een handicap die inwoner zijn van 
Nieuwpoort 

 
- Thuiszorgpremie voor zorgbehoevenden 

- Sociaalpedagogische premie thuisverzorging en opvoeding van kinderen 
met een ernstige handicap 

- Vakantietoelage voor langdurig zieken en personen met een handicap 
- Cheques voor individueel vervoer van langdurig zieken en personen met 

een handicap 
- Incontinentiepremie 

 
Mantelzorg 

 
Mantelzorgcafé De Mantelhaven  

Het praatcafé voor personen die zorgen voor een naaste 

Inlichtingen: tel. 058 22 38 11     hanne.hosten@nieuwpoort.be  
 

Parkeer plus Zorg 
 

      Via een P +Z sticker kan een inwoner aangeven dat 
zorgverstrekkers tijdens een huisbezoek voor de garagepoort of inrit 

mogen parkeren 
 

Inlichtingen: tel. 058 22 38 75      sociaalhuis@nieuwpoort.be   
 

 
Minder Mobielen Centrale zie pagina 6 

 
 

2. WELZIJNSZORG 

 

mailto:sociaalhuis@nieuwpoort.be
mailto:hanne.hosten@nieuwpoort.be
mailto:sociaalhuis@nieuwpoort.be
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MEER OVER TOEGANKELIJKHEID 

 
 

1. GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD     
 

 
  

 

 

 Adviesraad voor Personen met een Handicap                   

        
De adviesraad werd opgericht in 1975 met als doel de problematiek van 

personen met een beperking in kaart te brengen en deze via adviezen 
kenbaar te maken aan het stadsbestuur.  

 
Samenstelling van de Adviesraad voor Personen met een Handicap: 

 
1. Doelgroep: 

 
Is vertegenwoordigd door personen met een handicap die zetelen in eigen 

naam. 
 

2. Organisaties en verenigingen: 
 

Elora vzw, Centrum voor Ambulante revalidatie  

Ten Anker, Woonzorgcentrum 
De Zathe, Woonzorgcentrum 

Ter Duinen, Zorgverblijf 
Licht en Liefde, Blindenzorg 

MS - Liga,  
VFG, Vlaamse Federatie Gehandicapten 

Rode Kruis  
Netwerkoverleg Inter - Provincie West Vlaanderen 

 
3. Gemeentelijke overheid: 

 
Burgemeester, Schepen Toegankelijkheid, Bijzonder Comité voor de 

Sociale Dienst, Politie Westkust wijkafdeling Nieuwpoort, Dienst Preventie 
en Veiligheid en verslaggever. 

 

Contactpersoon: Fernand Dasseville 
Adres: Dudenhofenlaan 228 Nieuwpoort  

tel. 058 23 95 70 - 0473 36 02 41    
gehandicaptenraad.nieuwpoort@telenet.be  

 

 

 

mailto:gehandicaptenraad.nieuwpoort@telenet.be
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2. WIE DOET WAT? 
 

 

Inter  
 

Vlaams expertisecentrum toegankelijkheid en Universal Disign 
         

Inter wil de interactie tussen mens en omgeving verbeteren. 
Mensen hebben een handicap als de omgeving niet is aangepast aan hun 

mogelijkheden. Inter biedt daarom ondersteuning om de omgeving 

bereikbaar, betreedbaar, bruikbaar en begrijpelijk te maken voor 
iedereen. Inter is de verbinding tussen beleid, gebruikers en 

professionelen. 
 

Inter geeft bouwkundig toegankelijkheidsadvies, maakt evenementen 
toegankelijk, is een expertisecentrum in toegankelijkheid en Universal 

Design, geeft vormingen, adviseert overheden, adviseert overheden, doet 
onderzoek … 

 

Inter Vestiging Brugge 

Baron Ruzettelaan 7/0, 8310 Brugge  tel. 050 60 20 75                                              
brugge@inter.vlaanderen  

 
 

Inter events 

Ga jij ook graag naar evenementen? Met een beperking is een evenement 
bezoeken niet altijd makkelijk. De eventwerking van Inter maakt 

evenementen toegankelijk voor mensen met een tijdelijke of blijvende 
handicap. 

In de agenda vind je een overzicht van de toegankelijke evenementen 
waar Inter mee samenwerkt. Je vindt er ook extra informatie over de 

aanwezige faciliteiten. 

Inter events 

tel. 011 26 50 30 
events@inter.vlaanderen 

www.inter.vlaanderen/events 

 

 

mailto:brugge@inter.vlaanderen
mailto:events@inter.vlaanderen
http://www.inter.vlaanderen/events
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Provincie West-Vlaanderen 
 
            

De provincie West-Vlaanderen werkt mee aan de realisatie van een 
integraal toegankelijke samenleving. In nauwe samenwerking met Inter 

ondersteunt ze het toegankelijkheidsbeleid van de West-Vlaamse 
gemeenten. De provincie informeert over de toegankelijkheid van 

publicaties en websites.  
 

De provincie werkt ook aan de toegankelijkheid van haar eigen gebouwen, 
domeinen en dienstverlening. 

 
Provinciaal Informatiecentrum      Provinciehuis Boeverbos 

Jan van Eyckplein 2                           Koning Leopold III laan 41 

8000 Brugge                                     8200 Brugge   
tel. 0800 20 021                                tel.050 40 31 11 

provincie@west-vlaanderen.be  
www.west-vlaanderen.be 

 

 
 
 

 
 

Vlaamse Overheid, Agentschap Binnenlands 

Bestuur, team Gelijke Kansen 
 
Het gelijkekansenbeleid in Vlaanderen richt zich op het bestrijden van 

ongelijke kansen die veroorzaakt worden door gender, seksuele identiteit 

en een gebrek aan fysieke toegankelijkheid. 
 

Agentschap Binnenlands bestuur, Gelijke Kansen 
Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 (bus70), 1000 Brussel 

tel. 02 553 58 46 
gelijkekansen@vlaanderen.be  

www.gelijkekansen.be  
 

 

mailto:provincie@west-vlaanderen.be
http://www.west-vlaanderen.be/
mailto:gelijkekansen@vlaanderen.be
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Toerisme Vlaanderen (Toegankelijk Toerisme) 
                 

  
Vlaanderen wil een aangename vakantiebestemming zijn voor iedereen: 

jonge en iets oudere bezoekers, toeristen met of zonder beperking of 
zorgvraag… Ze helpen je dan ook graag op weg als je extra noden of 

vragen hebt tijdens je vakantie of uitstap in Vlaanderen. 
 

Toerisme Vlaanderen – team Toegankelijkheid 
Grasmarkt 61, 1000 Brussel 

tel. 02 504 03 40 
toegankelijk@toerismevlaanderen.be  

www.visitflanders.com/nl/toegankelijkheid  

 

 
  
 

 
 

 

Vlaams Agentschap voor Personen met een 

handicap (VAPH) 

 
Het VAPH biedt budgetten en tegemoetkomingen aan personen met een 
handicap om hun zorg en ondersteuning op maat te financieren. 

Provinciaal kantoor Brugge 
Jacob Van Maerlantgebouw (VAC Brugge),  

Koning Albert I-laan 1-2 bus 55, 8200 Brugge  

tel. 02 249 30 00 
brugge@vaph.be  

www.vaph.be/contacteer-ons 
 

 

 

 

mailto:toegankelijk@toerismevlaanderen.be
http://www.visitflanders.com/nl/toegankelijkheid
mailto:brugge@vaph.be
http://www.vaph.be/contacteer-ons
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AnySurfer 

 

AnySurfer wil de digitale wereld toegankelijker maken voor mensen met 
een handicap. Het AnySurfer-label is een kwaliteitslabel voor toegankelijke 

websites. AnySurfer is een nationaal project van Blindenzorg Licht en 
Liefde vzw (BLL). 

Blindenzorg Licht en Liefde vzw, t.a.v. AnySurfer 
Kunstlaan 24 bus 21, 1000 Brussel 

tel. 02 210 61 49 
info@anysurfer.be 

www.anysurfer.be 

 

 

 

 

 

 

 

Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum 

 

Unia is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt 

en gelijke kansen bevordert. Iedereen die zich in België gediscrimineerd 
voelt of getuige is van discriminatie, kan bij Unia aankloppen. 

Unia 
Koningsstraat 138, 1000 Brussel 

tel. 0800 12 800 
info@unia.be   

www.unia.be  

 
 
 

mailto:info@anysurfer.be
http://www.anysurfer.be/
mailto:info@unia.be
http://www.unia.be/
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3. Toegankelijk Vlaanderen - databank  

 

 

Toegankelijk Vlaanderen (afgekort Toevla) is een website en databank 

met gedetailleerde en betrouwbare informatie over de toegankelijkheid 
van publieke gebouwen en omgeving in Vlaanderen. Per locatie vind je 

algemene gegevens, informatie over de toegankelijkheid en foto’s. De 
databank bevat enkel locaties waarvan Inter de toegankelijkheid 

controleerde. 

www.toevla.be 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

http://www.toevla.be/
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Stadsplan Nieuwpoort-Stad 
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   Stadsplan Nieuwpoort-Bad  
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Verantwoordelijke uitgever 

 
 

Fernand Dasseville 
Dudenhofenlaan 228 

8620 Nieuwpoort 
 

 
tel. 058 23 95 70 

 
       0473 36 02 41 

 
 

gehandicaptenraad.nieuwpoort@telenet.be 
 

 

www.toegankelijknieuwpoort.be 
 

 
In samenwerking met: 

 
Stadsbestuur Nieuwpoort 

 
Dienst Communicatie Nieuwpoort 

 
Sociaal Huis 

 
Inter  

 
 

 

 
  


