
 

 

BEKNOPT VERSLAG INSTALLATIEVERGADERING WIJKRAAD  MIDDENSTAD SLUIZEN 

17 april 201 

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 Stemgerechtigde leden :  

Bendels Richard, Desmedt Marc, Dumon Joseph,  Gunst Frank, Moring Werner, Pelgrim Erwin, Van 
Acker Rudy 

niet stemgerechtigde aanwezigen 
Hennebert Geoffrey en Hardy Franky, wijkinspecteurs politie Westkust,  Marcel Madou, secretaris 
dorps- en wijkraden. 
 

Verkiezing van voorzitter en ondervoorzitter : 

De volgende kandidaturen werden ingediend : Marc Desmedt en Rudy Van Acker. Er wordt 

overeengekomen dat de niet verkozen kandidaat o/voorzitter wordt. 

De geheime stemming geeft het volgende resultaat : 
- Marc Desmedt : 5 stemmen 
- Rudy Van Acker : 2 stemmen. 
Dhr . Desmedt Marc wordt voorzitter en dhr. Van Acker Rudy o/voorzitter. 
 
Aandachtspunten aangebracht op de vergadering : 
 
1. organisatie van rommelmarkt  op 20 juli 2014 : 
De vergadering vindt het onverantwoord dat de inrichter (feitelijke vereniging Monobloc - Coupe  
Gorge) een vergoeding vraagt ( van € 5) aan de inwoners van de wijk, om een standplaats in te 
nemen vóór hun woning.  Men vraagt dan ook aan het schepencollege en de burgemeester om deze 
maatregel te laten opheffen. 
 
2. evenementen en overlast  : 
 
Sommige evenementen ( ook de vrijdagmarkt in het seizoen) veroorzaken overlast. De wijkraad 
vraagt dan ook meer toezicht door de gemeenschaps- en stadswachten gedurende deze 
evenementen. ( hondepoep, wildplassen, overvolle afvalkorven) 



 
3. parkeren in de middenstad : 
 
Vaak veroorzaakt onzorgvuldig parkeren, langdurig parkeren aanhangers, etc... een gevoel van 
overlast en verzuring in de wijk. Gevraagd wordt dat een sensibiliseringsactie opgezet wordt  
teneinde behoorlijk en niet hinderend parkeren  in de hand gewerkt wordt. 
 
4. verkeer op de kaai en omgeving : 
 
De 30 km zoneop de kaai wordt veelal niet gerespecteerd, mogelijks kan een betere aanduiding ( 
groter bord)  hieraan verhelpen. De kleinschalige materialen waarmee de verharding is uitgevoerd 
zijn op sommige plaatsen struikelstenen voor de voetgangers . 
 
5. Werken Valkestraat : 
 
De wijkraad vraagt dat de plannen voor de Valkestraat op de volgende vergadering ( donderdag 11 
september) ter kennisgeving voorgelegd worden aan de wijkraad.  
 
6 .toestand kasseiverharding Marktstraat: 
 
Er wordt gevraagd dat de  kasseiverharding dringend zou hersteld worden, Er zijn tal van val 
ongevallen gebeurd zoals aan de raad gemeld werd. 
 
 
                                                                                                       de verslaggever, 

 

                                                                                                       Marcel Madou 

                                    

 


