
 

 

 

 

 

BEKNOPT VERSLAG INSTALLATIEVERGADERING WIJKRAAD  COUPE GORGE  - MONOBLOC 

15 april 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 Stemgerechtigde leden :  

 
Baert Hilda,  Bedert Freddy,  Bedert Kenzo,  Bentein Christiaan,  Bertier Filip, Betina Steven,  

Covemaeker Camiel  Debaecker Dominique,   Debacker John, Debacker Marianne, Debruyne Wilfried,  

Degroodt Joy, De Roeck Hermina, Desmedt André ,  Desmedt Kenny,  Devriendt Georges, P.  

Durivault Marie- Rose, Gisquiere Jacque Hamers Marcel, Hillebrandt Nadine , Lust Suzanne,  Neudt 

Henri,  Rooms Viviane, Serlez Godelieve,  Vanoutryve Kurt, Vanschandevyl Aya, Vansteeger Noëla, 

Vermeylen Brenda, Vermeylen Fery,   

niet stemgerechtigde aanwezigen 
Vermeylen Bill, Coussaert Dorine,  Vermeylen Kissy,  
ir. Roland Crabbe, burgemeestert Marcel Madou, secretaris dorps- en wijkraden. 
 

Verkiezing van voorzitter en ondervoorzitter : 

Dhrn. Bill Vermeylen en André Desmedt worden bij éénparigheid  van stemmen verkozen als 

voorzitter en ondervoorzitter.  

 



Aanduiding van penningmeester feitelijke vereniging : 

Bij één parigheid van stemmen wordt de heer Hamers Marcel aangeduid als penningmeester van de 

feitelijke vereniging verbonden aan de wijkraad  Coupe Gorge - Monobloc. 

Plaats van vergadering : 

Als plaats van vergadering wordt gekozen voor  het brandweerarsenaal , Gasstraat. 

Geplande activiteiten van de feitelijke vereniging : 

Het bestuur van de feitelijke vereniging deelt mee dat de volgende activiteiten voorzien zijn : 

- wijkfeest 21 juni 

- rommelmarkt middenstad : 20 juli 

- rommelmarkt  monobloc - coupe gorge : 2 augustus  

                                                                                                       de verslaggever, 

 

                                                                                                       Marcel Madou 

                                    

 


