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BEKNOPT VERSLAG VERGADERING 11 maart 2014 

 

 

Dit verslag is uitsluitend van informatieve aard en kan 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. 

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 perse 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. 

 
Aanwezig : 
Breemeersch Guido, Coutteau Robert, Claeys Dries, Claeys  Maarten, Deschoenmaeker Jozef, Desmet 
Jan, Plyson Daniël, Rommel  Joost, Vanlandschoote Mark, stemgerechtigde leden. 
Crabbe Roland, burgemeester, Counye Adina, gemeenteraadslid, Marcel Madou, verslaggever, niet 
stemgerechtigde leden. 
Afwezig met melding : 
Asseloos Christian. 
 
1. Verwelkoming door de burgemeester met dankwoord aan de uittredende voorzitter dhr. Robert 
Coutteau. 
 
2. Verkiezing voorzitter : 
 
De volgende kandidaturen werden ingediend voor het voorzitterschap : 
- dhr. Claeys Maarten ( ter zitting) 
- dhr. Rommel Joost ( schriftelijk ) 
Vooraleer dat er overgegaan wordt tot ( geheime)  stemming wordt overeengekomen  dat de nietb tot 
voorzitter verkozen kandidaat de functie toebedeeld krijgt van , o/voorzitter. 
 
Deze stemming geeft het volgende resultaat : 
- dhr. Rommel Joost wordt bij meerderheid van 7 stemmen  verkozen tot voorzitter, dhr. Claeys 
Maarten  kreeg twee stemmen toebedeeld  en aanvaardt de functie van o/voorzitter. 
 
3. Orgnanisatie van open dorpsraad : 
 
Voorgesteld wordt aan het gemeentebestuur om in het najaar een open dorpsraad te organiseren, met 

 



o.m. als onderwerp de werken aan de gewestweg Ramskapellestraat. Deze werken worden na oktober 
2014 ( herdenking 100 jaar Groote Oorlog) . 
 
4. Bouwvallig pand in de Hemmestraat : 
 
De aandacht van de gemeente wordt gevestigd op de bouwvallige toestand van  de gebouwen van een 
landbouwbedrijf in de Hemmestraat in de dorpskom, ook van  het aanliggend openbaar domein.  Er 
worden dringend maatregelen gevraagd . 
 
5. Onderhoud openbaar domein : 
 
Het onderhoud van het openbaar domein ( onderhoud aanplantingen, herstel  voetpaden)  is soms 
ondermaats. , Wat meer aandacht, inzet en, opvolging wordt gevraagd aan de gemeente 
 
6. Parkeren aan de inrit dorpsplein - Molenstraat : 
 
Geparkeerde voertuigen verhinderen  de doorgang van tegenliggend verkeer met voorrang. De 
dorpsraad vraagt dat aldaar wegmarkeringen zouden aangebracht worden ( gele onderbroken lijn of 
verdringingsstrook ) die parkeerverbod  aanduiden. 
 
7.Bomen aan monument oorlogsslachtoffers : 
 
Geen eenduidig standpunt of de bomen al dan niet behouden moeten worden. 
 
8. Evenementen i.v.m. herdenking 100 jaar Groote Oorlog : 
 
Ter advisering van het college van burgemeester en schepenen werd een  Projectgroep Nieuwpoort 2014-

2018 i ingesteld die werkt werkt onder de auspiciën van het stadsbestuur van Nieuwpoort.  
De vereniging Dorps Animatie Ramskapelle heeft  voorstellen voor evenementen ingediend bij de gemeente,, 
die ze voor advies hebben doorverwezen naar de projectgroep. 

Sedertdien is er geen nieuws meer van  het ( gemeentelijk ) front.  
Dit is op z'n minst vervelend  voor de aanvrager , die aldus bij gebrek aan inzichten en steunintenties 
geen contracten kan afsluiten. 
Er greep dienaangaande recent een onderhoud plaats met de schepen voor culturele 
aangelegenheden, ook hier blijkbaar geen verder nieuws. 
 
9. Werken en bestemming vroegere pastorie : 
 
De werken tot renovatie en herinrichting werden aangevat.  In het gebouw zullen ruimtes voorzien 
worden voor inrichten van info-punt, tentoonstellingsruimtes aansluitend op de pastorietuin, lokalen 
voor archief en vergaderlokaal ( ook te gebruiken  door verenigingen ) De sacristie wordt aangepast 
voor gebruik door de kerkfabriek 
 
10. diverse aandachtspunten : 
 
- snelheidsbeperkingen worden niet steeds nageleefd.  
- het toekennen van meerdere functies aan een weg, zonder gepaste uitrusting ( bv  weg afgestemd op 
agrarisch verkeer en toeristische fietsroute) kunnen gevaarlijke toestanden scheppen. 
- hindernissen ter vrijwaren van schade door oprijden van de grasberm, kunnen schade veroorzaken bij 
benutten van de berm als uitwijk strook ( cfr. Hemmestraat) -  
 
Het college van burgemeester en schepenen in zitting op 17 maart 2014 nam kennis van dit verslag 



 
 
 

 

 

  

 


