
  
                            

STAD NIEUWPOORT         LOKAAL ECONOMISCHE  RAAD 

Verslag vergadering  8  oktober 2013 

aanwezig :  

stemgerechtigde leden : 

Maurice Bellefroid, Carl Debruyne,  Yves De Jonckheere , Frank Gunst, Romeo Rau 

plaatsvervangde leden ( niet stemgerechtigd, wegens aanwezigheid permanent lid) 

An Gobert, Luc Paeme 

niet stemgerechtigde  leden : 

Geert Vanden Broucke, schepen economie en middenstand 

Marcel Madou, secretaris adviesraad. 

afwezig met melding : 

Anne- Sophie Van Hee 

Noël Van Hee 

ir. Roland Crabbe, burgemeester 

 

1. Verkiezing van voorzitter en o/voorzitter: 

 

Met algemeenheid van stemmen wordt Carl Debruyne als voorzitter en Maurice Bellefroid als o/voorzitter verkozen. 

 

2. Aandachtspunten voor het beleid : 

 

Gevraagd wordt aan het gemeentelijk beleid , om een eigen beleidsvisie te ontwikkelen zowel voor de badplaats als 

de middenstad ,waarin meer aandacht besteed wordt aan de kleine zelfstandige  en de informatie doorstroming 

 ( zowel wat betreft toeristisch beleid als openbare werken ) verbeterd wordt. Daarbij is het belangrijk dat zowel 

Nieuwpoort-bad als de middenstad hun eigen accenten en karakter bewaren, zo niet verbeteren, ondermeer 

respectievelijk nml. strand, zee, recreatie en voor de middenstad, cultuur met nauwe link naar het maritieme 

(vissershaven, watersport); en het erfgoed  ( zowel geestelijk als patrimonium van o.m. de Groote Oorlog)  

 

3. Nieuwjaarsreceptie : 

 

Gevraagd wordt aan het schepencollege om net zoals vorige jaren in samenwerking met de LER aan de plaatselijke 

handelaars en middenstanders ter gelegenheid van het  nieuwe jaar een receptie aan te bieden en dit op maandag 27 

januari 2014 in de stadshalle ( beide zalen). 

Er wordt van gedachten gewisseld over de wenselijkheid van een spreker en het onderwerp door deze aan te snijden 

Dit rekening houdend met de eerdere krappe ter beschikking zijnde financiële middelen bij de feitelijke vereniging 

Lokaal Economische Raad Nieuwpoort ( mede-inrichter van de receptie) 

 

Het is passend dat de gemeente van de gelegenheid gebruik zou maken om meer informatie te verstrekken 

betreffende de alhier geplande evenementen i.v.m. de herdenking van de wereldoorlog I en de stand van zaken i.v.m. 

het bezoekerscentrum. 

Marcel Madou, secretaris, tevens voorzitter steuncomité sea scouts, deelt mee dat deze alvast bereid zijn hun 

evenement " Watertfront14 " met autozoektocht en roei- en fakkeltocht door de jeugd " vrede, vriendschap en vrijheid 

geef je door" 

 

4. Vertegenwoordiging in de L.E.R. : 

 

De voorzitter zal de vzw Nieuwpoortweek, contacteren met het oog op het opnemen van een vertegenwoordiger 

namens de watersportsector. 

 

Tevens wordt gevraagd aan het college de mogelijkheid te onderzoeken om een afgevaardigde van een 

landbouwersvereniging of van de landbouwraad op te nemen in de L.E.R. 



 

5. Gevraagde nieuwe initiatieven : 

 

Zowel de Kaai als het Marktplein kennen een grote aantrekkingskracht, de handels activiteit  in de 

verbindingsstraten tussen beide zijn nog wat ondermaats, alhoewel de toestand in de Marktstraat hoop gevende 

tekenen geeft. 

De raad vraagt om , (bv op Pinksterzondag tijdens visserijfeesten )  op het marktplein een streekproductenmarkt in 

te richten  

 

6. Promotie en informatie: 

 

Ondanks de moderne communicatiemiddelen slaagt de gemeente er niet in om vlot en tijdig te communiceren naar 

de doelgroep " handel  en nering ".  

Men kan zich niet van de indruk ontdoen dat versnippering van bevoegdheden en acties hiervan de oorzaak zijn. 

Verandering en verbetering is zeker noodzakelijk wil men de nodige slagkracht en weerklank geven aan de 

initiatieven in het kader van de herdenking van wereldoorlog I ,  

 

7. Werken op het marktplein : 

 

De werken tot heraanleg van de bestrating op het marktplein worden eerlang aangevat en zullen waarschijnlijk 

duren tot medio december . Uiteraard zullen deze werken hun invloed  hebben op het vrijdagse  marktgebeuren. 

 

                                                                                   volgende vergadering : 5 november  


