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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. 

 
Stemgerechtigde leden :  
Berwouts Ann,Bosmans Jules ,Caudron Serafien,, , Everaerts Clement,Michiels Arnold, Michils 
Carine,Paeme Luc, ,Peperstraete Hugo, Possenier Gilbert, Ramboer Hendrik, Schamp Lieve 
,Schobben Eric, Vanlerberghe Anny, Van Zaelen Anne 
 
niet stemgerechtigde aanwezigen 

ir. Roland Crabbe, burgemeestert 
Marcel Madou, secretaris dorps- en wijkraden. 
 
Afwezig met melding :  
 Duym Gustaaf, Goens Edith , Smekens Claudine, , leden 
 

De burgemeester opent de vergadering en dankt alle leden voor de goede werking van de wijkraad 
gedurende de voorbije legislatuur. 
 
1. Verkiezing van voorzitter en o/voorzitter : 
 
Het mandaat van de heren Hugo  Peperstraete en Luc Paeme respectievelijk van voorzitter en 
o/voorzitter gedurende de vorige legislatuur wordt bij éénparigheid van stemmen verlegd door de n 
vergadering. 
 
2. Dankwoord van de heer burgemeester : 
 
Eerst en vooral verontschuldigt de burgemeester  voor het laattijdig installeren van de wjkraad. Een 
aantal , ook voor de Simli wijk , zoals parkeerbeleid en de gemeentelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen ( RUP's) belangrijke dossiers hadden een lang en ingewikkeld 
besluitvormingsproces. 
 
De heer burgemeester dankt de wijkraad en de voorzitter en o/voorzitter in het bijzonder voor de 
positieve inbreng in het het gemeentelijk beleid  en het belang dat ze hechten aan het bewaren van  
de leefbaarheid in de meest ruime zin  in  hun wijk. 
 

3. PRINS MAURTISPARK; 
 

De werken tot het herinrichten van het Prins Mauritspark worden verder gezet door het Agentschap 
Natuur en Bos van zodra er nieuwe kredieten beschikbaar zijn.  
 
4. PAKEERBELEID : 



 
Het invoeren van betalend parkeren was een noodzakelijkheid teneinde een einde te stellen aan het 
parkeer-over-last vanuit de buurgemeente Koksijde waar het betalend parkeren reeds vroeger 
ingevoerd werd.. 
Volgende bemerkingen komen vanuit de raad : 

 de parkeerbelasting ( boetes) is eerder aan de hoge kant. 

 de informatie is niet steeds even duidelijker 

 teneinde misverstanden te voorkome wordt gevraagd de oude ( groene) markeringen tte 
verwijderen. 

 Een afzonderlijk cijfertoetsenbord zou beter zijn. 

 De zon maakt op sommige toestellen dat het moeilijk is te informatie te lezen, het aanbrengen 
van een zonneklep zou gewis een grote verbetering zijn. 

 De verschillen in parkeerregelingen en – ditokosten maakt het de kustbezoeker moeilijk , 
vooral in de grenszone ( bv Kinderlaan ). in de mate van het mogelijke wordt er gestreefd naar 
éénzelfde regeling in de verschillende gemeenten ( hinderpalen : gemeentelijke autonomie en 
verschillende concessionarissen parkeervoorzieningen) 

 
5. BIJKOMENDE AANDACHTSPUNTEN ; 
 

- meer veiligheid op de Zeedijk, door een betere aanduiding van de zones voor wandelaars 
afzonderlijk  en voor fietsers afzonderlijk. 

- Wat met golfkarren in het verkeer – inlichtingen zullen ingewonnen bij de heer Jos Oyen, 
commissariaat verkeersdienst Westkust 

- skaten is niet toegelaten op het Leopoldplein doch dit verbod is soms moeilijk permanent 
afdwingbaar. 

- Vraag om voldoende groen te voorzien op het plein ro,ndom de kerk 
- Aansluitend op  de rioleringswerken in de Lombardsijdelaan zal de ganse omgeving volgens 

een nieuw concept aangelegd worden waarbij de aansluiting van deLombardsijde laan op de 
Albert I laan via een pleinfunctie dominerend zal zijn met een opwaardering voor het 
Handrikaplein 
 

- Gevraagd wordt dat bij sluiting van een zaak ( sluitingsdag – sluitingsperiode ) de hinderende 
bezetting van het openbaar domein zouden weggenomen worden. 
 

- In het algemeen worden er gevraagd dat de gemeente / politie Westkust meer acties zouden 
ondernemen in verband met de naleving van de reglementering.( aanbieden van afval, 
bezetten van openbaar domein, overlast voor de buurt, snelheidsbeperkingen) 
 

 
 

 

 
                                                                                       M. Madou 
 

data volgende vergaderingen : 5 juni – 4 september – 4 december  


