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STEDELIJKE ADVIESRAAD VOOR 
MENSEN 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 briefwisseling in overeenstemming met art.182 p ar.4 van het 
gemeentedecreet.  
Aan deze beknopte verslagen kunnen geen rechten ontleend worden. 

 
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 per se 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 rechter. 

 

BEKNOPT VERSLAG VERGADERING 21.01.2014 

Werkgroep toegankelijkheid 

 

 
Aanwezig:  
Vertegenwoordigers van de doelgroep:  
Emy De Waele, Ward D’hulster, Gemma Verhue 
 
Vertegenwoordigers instellingen en verenigingen: 
Peter Brusselman, licht en liefde 
Fernand Dasseville, Vzw Westkans 
 
Niet stemgerechtigde aanwezigen:  
 
Erwin Devriendt, politie Westkust  
Marcel Madou, verslaggever 
 
Afwezig met melding: 
Roland Crabbe burgemeester, Inge Breyne 
 

1. Stand van zaken aandachtspunten vorige vergaderingen: 
 

 Tweede toegang tot Leopoldplein: verplaatsen van bloembak is uitgevoerd 

 De ontbrekende straatnaamborden werden nog niet aangevuld. 
 
 

2. Voorbehouden van parkeerplaatsen: 
 

Een gunstig advies werd verleend betreffende de aanvraag voor verplaatsen parkeerplaats van W. De 
Roolaan naar de P. Deswartelaan en voor een nieuwe parkeerplaats in de O.L.Vrouwstraat. Deze 
laatste in afwachting van herinrichting van de straat. Op basis van het voorontwerp van de 
straatinrichting zal de inplanting van voorbehouden parkeerplaatsen en parkeerplaatsen met 
beperking in tijd bekeken worden. 
 

Door de herinrichting van de Zeedijk(tussen Loodswezenplein en Hendrikaplein) en het Sint 
Bernardusplein op de badplaats dienen 5 voorbehouden parkeerplaatsen een nieuwe inplanting te 
krijgen. Voorstellen worden ingewacht overgemaakt aan het college na overleg met de technische 
dienst en de preventiedienst  
 

 

3. Adviezen 
 

Meerdere bouwdossiers ( voor constructies terrassen op openbaar domein) werden geadviseerd. Eén 
dossier gaf aanleiding tot ongunstig advies. 
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4. Aandachtspunten  

 
 

 CC  City: 
 
De wasbakken in de toiletten voor personen met een handicap worden vervangen daar de huidige 
hinderend zijn voor het gebruik door personen met een handicap. Ook wordt de eerste rij aangepast 
voor rolstoelgebruikers en begeleiders ( wegneembare zitjes). Eens deze werken uitgevoerd zal een 
screening van toegankelijkheid door Westkans aangevraagd worden, teneinde deze zaal toe te 
voegen aan de website “Toegankelijk Vlaanderen” .  
Gevraagd wordt bij de werken tot heraanleg van de Valkestraat een integrale toegankelijkheid na te 
streven en de hinder in tijd tot een minimum te beperken. 
 

 Bezoekerscentrum Westfront ( aan Albert I monument)) 
 
Een “ vroem- en zoenzone “ ( vertaling van kiss and ride) wordt voorzien evenals een speciale bus 
parking . Dossier wordt opgevolgd door Westkans. 
 

 Louisweg 
 

Plaatselijk dienen de bermen door de (ver)bouwheer hersteld te worden, ook dient het wegdek 
vrijgemaakt te worden van herfstbladeren, takken, etc. Indien toch de toelating wordt gegeven voor de 
vooropgestelde ontsluiting van de vakantiewoningen langs de Louisweg te laten geschieden dan is de 
werkgroep van oordeel dat het bijkomende verkeer via de Tennislaan moet geleid worden en dat de 
Louisweg tussen de twee ontsluitingen van het domein Ysermonde afgesloten moet worden voor het 
gemotoriseerde verkeer. Deze visie wordt bijgetreden door de directie van Ter Duinen. (met 
aangetekend schrijven kenbaar gemaakt aan het schepencollege). 
 

 Werken Zeedijk: deze werken worden opgevolgd door de voorzitter. 
 
Bij het plaatsen van de “scheidingsmuur” (combinatie van bloembakken en zitbanken) moeten, zoals 
in het verleden afgesproken, voldoende brede toegangen naar het strand voorzien zijn ter hoogte van 
de zijstraten die uitgeven op de zeedijk. Gevraagd wordt dit te laten nazien door de bevoegde dienst 
en uit te voeren volgens afspraak. 
 

 Hindernissen op de openbare weg. 
 
Gevraagd wordt dat er acties ondernomen worden teneinde het misbruik en hinder bij het bezetten 
van het openbaar domein te voorkomen. De naleving van de diverse “politieverordeningen betreffende 
het privatieve gebruik van het openbaar domein is dode letter. De adviesraad vraagt het 
gemeentebestuur deze verordeningen toe te passen en geen uitzonderingen te dulden. 
(Toepassing van Gemeentelijke Administratieve Sanctie - Procedure?)  
 
 

- Militaire begraafplaats. 
 
Het organisatiecomité van het nationaal Huldebetoon 1914-1918 vraagt de toegankelijkheid van de 
militaire begraafplaats te Ramskapelle te verbeteren.  
De werkgroep toegankelijkheid zal een advies geven over de nodige aanpassingen en de betrokken 
instanties aanschrijven. Misschien kan dit deels ook opgenomen worden in de plannen van de 
heraanleg van de straat. 
 
 

- Bereikbaarheid Colruyt en Aldi. 
 
Tussen de rijweg en de verlaagde stoep is er een voorgevormde goot. Het niveauverschil is dermate 
groot dat rolstoelgebruikers de meeste moeite hebben om de hindernis te overbruggen. (met zelfs 
schade aan een elektrische rolstoel als gevolg). De werkgroep zal in overleg met de bevoegde dienst 
een advies geven voor een obstakelvrije toegang van deze handelszaken. 
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BEKNOPT VERSLAG VERGADERING 21.01.2014 

plenaire vergadering 

 

 
Aanwezig:  
Vertegenwoordigers van de doelgroep:  
Emy De Waele, Ward D’hulster, Werner Moring, Gemma Verhue 
 
Vertegenwoordigers instellingen en verenigingen: 
 
Fernand Dasseville. Vzw Westkans  
Jenny Desaegher, VFG 
D’Haene Rosa, Rode Kruis 
Daniel Jonckheere, WZC “Ten Anker  
Ria Ternier, MS liga 
Eric Vanlandschoot, vzw Elora  
Lethysia Verheye, Ter Duinen 
 
Niet stemgerechtigde aanwezigen:  
 
Frans Lefevre, voorzitter OCMW- schepen sociale zaken,  
Verslaggever Marcel Madou. 
 

Afwezig met melding: 
Inge Breyne, Ilse Cranskens, Jannick Decroo, Barbara Wyseure 
Peter Brusselman aanwezig op de vergadering van de werkgroep, kon deze vergadering niet 
bijwonen. 
 

1. Het verslag van de vergadering, d.d. 19 november 2013 wordt goedgekeurd. 
 

2. De vergadering neemt kennis van het verslag van de werkgroep toegankelijkheid. 
Vooral op het agendapunt over het bezetten van het openbaar domein is er heel wat reactie. 
De adviesraad vraagt dan ook aan het gemeentebestuur dringend maatregelen gezien een 
obstakelvrije, voldoende brede doorgang een basisvereiste is van toegankelijkheid voor iedereen en in 
het bijzonder voor personen met beperkingen, senioren, jonge ouders met kinderwagens enz.  

 
3. Aansluitend op voorgaand punt wordt door een lid de aandacht gevestigd op het  

ontbreken van of de gebrekkige staat van kelderroosters wat een gevaar vormt voor de voetgangers. 
(komen vooral voor in de middenstad bij leegstand) 
 

4. Goedkeuring beleidsplan legislatuur 2013- 2018 “ Toegankelijk Nieuwpoort “ . 
Het voorstel van beleidsplan gestoeld op BEREIKBAARHEID, BETREEDBAARHEID, 
BRUIKBAARHEID wordt goedgekeurd.( zie ook bijlage) . Bijzondere aandachtspunten van het plan:  
- uitbouw van een volwaardig sociaal huis  
- oprichten van meldpunt “ zilverpunt” 
- aanpassen van woningen 
- verbeteren toegankelijkheid winkels 
- toegankelijke openbare toiletten 
- plaats van onze doelgroep in sport en recreatie 
- opmaken van rustbankroute 
 

5. Brochure “ toegankelijk Nieuwpoort 2014 “ . 
 

Deze brochure is opgemaakt in overeenstemming met de gegevens en het indeling uitgewerkt door 
Westkans in opdracht van Toegankelijk Vlaanderen . De brochure wordt doorlopen en volgende 
aanpassingen worden genoteerd: 

 Opname van melding dat de veerdienst tijdelijk buiten gebruik is door schade van de Sint 
Niklaas-storm. Navraag wordt gedaan wanneer deze opnieuw operationeel zal zijn. 

 Vermelding betreffende de belbus is niet nodig daar er geen belbusvoorzieningen zijn voor 
Nieuwpoort. 

 Aanpassingen van telefoonnummers. 
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 Verbeteringen taal- en typfouten en lay-out. 
Na het nazicht door Westkans op vraag van de voorzitter zal de uitgave (februari 2014) gedrukt 
worden op 400 exemplaren. Bij uitputting van de voorraad zal een nieuwe uitgave (met de nodige 
aanpassingen) gedrukt worden en dit telkens op 400 exemplaren. 
 

6. Gevraagd zal worden aan het stadsbestuur om de donatie, groot € 3000 destijds ontvangen  
van de serviceclub Zonta voor een tweede reliëfplaat, aan te wenden voor het aanmaken van een 
nieuw exemplaar voor aan de havengeul. Een prijsofferte is gevraagd aan de leverancier. Gezien de 
invloed van het weer, de zoute lucht en het opwaaiende zand op de reliëfplaat, zal het nieuwe 
exemplaar maar geplaatst worden tussen 01 mei en eind september.  
   
 

7. Varia:  
 

Nieuwe regeling huisvuilomhaling: er wordt gemeld dat de beperking van de omhaling van huisvuil tot 
éénmaal in veertien dagen, problemen met zich meebrengt bij gezinnen met baby's, senioren en 
personen met incontinentie- en stoma problemen. Het goede initiatief van de gemeente om aan deze 
doelgroepen gratis huisvuilzakken ter beschikking te stellen verliest aldus veel van zijn 
doeltreffendheid.  
Wellicht was hier een betere communicatie vanwege de stedelijke overheid van doen geweest.            
( zie beleidsplan Toegankelijk Nieuwpoort ) 
 
Na veel heen en weer gepraat wordt er besloten de problemen met de nieuwe regeling te 
inventariseren en voor te leggen aan de bevoegde schepen. Tevens blijkt er ook onwetendheid te zijn 
omtrent de juiste modaliteiten van de incontinentiepremie. Daarom zal de voorzitter de nodige 
inlichtingen vragen en wordt dit punt terug besproken op de volgende vergadering. 

 
 
Data volgende vergaderingen: 18 maart – 20 mei – 16 september – 18 november 2014 
 
 
De secretaris,                                                                                        De voorzitter, 
 

 

 

Marcel Madou                                                                                        Fernand Dasseville 
 
 


