
 

DIENST COMMUNICATIE 

communicatie@nieuwpoort.be  

 
Betreft: Terrasuitbreidingen in de Albert I laan - verkeersreglement  

Onze referentie: DCOM/57  

Uw referentie:  

Bijlagen:  

 
Nieuwpoort, 7 juli 2020 

 
 
 
 
Geachte inwoner, verblijver, 

Geachte handelaar,  

 

Het coronavirus heeft onze lokale economie en vooral de horecasector diep in het hart getroffen. 
Daarom heeft Stad Nieuwpoort besloten om de horecazaken extra te ondersteunen.   
 

Zo laten we terrasuitbreidingen toe om het verlies aan capaciteit op te vangen. Horecazaken in de 

Albert I laan kunnen hun terras uitbreiden van 10 u. tot 22 u. op volgende weekenddagen: 

• 11 en 12 juli 2020  

• 18 en 19 juli 2020  

• 25 en 26 juli 2020  

• 1 en 2 augustus 2020  

• 8 en 9 augustus 2020  

• 15 en 16 augustus 2020  

 
Om alles goed én veilig te organiseren in combinatie met het flanerende winkelpubliek, wordt het 

deel van de Albert I laan van Hendrikaplein tot Sint-Bernardusplein (kruispunt niet 
inbegrepen) verkeersvrij gemaakt en dit telkens van 10 u. tot 22 u. Fietsen mag er wel.  
 
Parkeergarages met in- en uitgang in dit deel van  Albert I laan zullen op bovenvermelde tijdstippen 
niet toegankelijk zijn. Gelieve hiermee rekening te houden.  
Alle verkeersmaatregelen worden aangegeven met de gepaste signalisatieborden.  

 
Alle zijstraten en toegangswegen zijn voorzien van een slagboom. Op het einde van de afsluiting  (ter 
hoogte van de Kerk) is er géén slagboom voorzien. Op die manier kan men steeds uitrijden in kader 
van noodgevallen. 

 
Op zondagen vanaf 18u zullen de slagbomen in de zijstraten die toegang geven tot de 
Franslaan geopend worden, zodat wie wil vertrekken uit garages, weg kan. 
 

Het verkeer in de Albert I laan kan dus wegrijden elke zondag vanaf 18 u via de straten: 
 
IJzerstraat 
Goethalsstraat 
Benjaminstraat 
Brabantstraat 
 

Aan de inwoners, handelaars en 
verblijvers van de Albert I laan. 
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Dit seizoen vinden geen Sint-Bernardusfeesten plaats, geen braderieën en geen rommelmarkten. 

 
 
Meer informatie over het verkeersreglement verkrijgt u bij Dienst Veiligheid, Preventie en Mobiliteit: 
tel. 058 22 44 17 of preventie@nieuwpoort.be. 
 
Wij kijken samen met u uit naar een veilige én mooie zomer. 

 
 

Hoogachtend, 
 
 
 
De WD. Algemeen Directeur, De Burgemeester, 

 
 
 
 
 
 
 

Frederik GUNST  Geert VANDEN BROUCKE 

mailto:barbara.wyseure@nieuwpoort.be

