
STADSBESTUUR NIEUWPOORT 

STEDELIJEK ADVIESRAAD VOOR GEZINSBELEID; 

Advies stedelijke BBC meerjarenplanning 2014 -2019 - infomoment 30 november 2013. 

inleiding  

Op het infomoment , georganiseerd door de gemeente werden de leden van de stedelijke adviesraad 
voor gezinsbeleid uitgenodigd, nml.. 
namens de doelgroep : 
- Cuzovova Valeria , Kaai 22/0101  
- Decoene Katrien , Langestraat 36  
- Desnouck Marc, St Jorisplein 1  
- Mechels Hilde , Canadalaan 17a  
namens instellingen, verenigingen,etc. in het middelveld gezinszorg : 
- de instelling " Kind en gezin" : Gunst - Leniere, Anne Marie, Kaai 46 
- de instelling " Kind en preventie" : Plaetevoet Annick, Kokstraat 27 
- de vereniging " Gezinsbond Nieuwpoort" : Couvreur Hilde, Duinkerkestraat 47 
- de vereniging " Gezinsbond Ramskapelle " : Vanhooren Kathleen, Leistraat 36 
- de vereniging '" KVLV Ramskapelle " : Cuffez Marleen, Molenstraat 10 
- de vereniging " Ouderraad Gemeenteschool De Pagaaier : Goens Karine, Zandstraat 10 
- de vereniging " Oudervereniging St Bernarduscollege " : Merlevede Ives, Onze Lieve Vrouwstraat 
49b 
- de vereniging " Oudervereniging Stella Maris" : Claes Ann, Potterstraat 12 
- de stedelijke adviesraad voor gehandicaptenbeleid : Dasseville Fernand, Dudenhofenlaan 228 
- de stedelijke jeugdraad : Poley Shana, Dudenhofenlaan 2b 
- de gemeentelijke  de basisschool " De Pagaaier " , St Jorisplein 21 : Peel Ann 
- de vrije basisschool " Stella Maris" , W. De Roolaan 70 : Hillewaere Jeroen 
- het Atheneum Nieuwpoort : Arsenaalstraat 20  Vanderbeke Pascale,  
- het St Bernarduscollege:  Blomme Antoon 
 
-Bij deze uitnodiging werd een bondige nota gevoegd betreffende de Vlaamse 

beleidsdoelstellingen over gezin, volksgezondheid en  welzijn. 
 
verslag : 
 
Op het info moment waren de volgende leden van de stedelijke adviesraad voor gezinsbeleid  
aanwezig : 
namens de doelgroep : 
- Cuzovova Valeria , Kaai 22/0101  
- Mechels Hilde , Canadalaan 17a  
namens instellingen, verenigingen,etc.. 
- Merlevede Ives 
- Hillewaere Jeroen 
- Marcel Madou , secretaris adviesraad 
Door de gemeentelijke overheid werd toelichting verstrekt nopens de gemeentelijke 
meerjarenplanning 2014-2019, betreffende de volgende specifieke *  beleidsprioriteiten : 
- jeugd 
- sport 
- cultuur 
- flankerend onderwijs beleid 
* specifiek : waartoe middelen ter beschikking gesteld worden door de Vlaamse overheid) 



Een tekst wordt daaromtrent bedeeld . Waar vroeger een afzonderlijk jaarlijks beleidsplan 
voor iedere van deze prioriteiten, dienen thans alle beleidsprioriteiten opgenomen te worden 
in één meerjarenprogramma..  
 
advies van de afgevaardigden van de stedelijke adviesraad voor gezinsbeleid : 
 
Het voorstel van beleidsprioriteiten op het vlak van de jeugd wordt gunstig geadviseerd.  
Men vraagt echter dat eveneens voorzien wordt dat de jeugddienst ook samen met de 
sportdienst sportieve activiteiten inricht voor de jon,geren. 
 
Het voorstel beleidsprioriteiten op het vlak van flankerend onderwijs wordt gunstig 
geadviseerd.  
Men vraagt echter dat er gewerkt wordt aan ondersteunende maatregelen van de stad voor 
kinder- en naschoolse opvang afgestemd op de  arbeidsmarkt in de toeristische sector. 
 
De beleidsprioriteiten op het vlak van cultuur en sport worden gunstig geadviseerd. 
 
 

 
 

 
 


