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Verslag vergadering  13 februari 2014 

aanwezig :  

stemgerechtigde leden : 

Carl Debruyne,  voorzitter 

Maurice Bellefroid, o/voorzitter 

 Yves De Jonckheere ,  

Frank Gunst,  

Anne- Sophie Van Hee 

Noël Van Hee 

 

niet stemgerechtigde  leden : 

Geert Vanden Broucke, schepen economie en middenstand 

Ronny Beschuyt , diensthoofd  algemene zaken stad Nieuwpoort -  penningmeester f.v. Lokaal Economische Raad 

Nieuwpoort -  

Marcel Madou, secretaris adviesraad. 

 

afwezig met melding : 

Romeo Rau 

Maya Strobbe 

 

1. Nieuwjaarsreceptie : 

 

- de hapjes vielen niet mee voor iedereen. 

- vraag om cola , bij gemeentelijke recepties schenkt de gemeente enkel water en fruitsap als frisdrank. 

- binnenplein marktplein benutten als parkeerplaats , wordt volgend jaar aangevraagd. 

- voor volgend jaar vroeger starten met de voorbereiding  

 

2. Vertegenwoordiging in de L.E.R. - Landbouwraad : 

 

Door de stedelijke landbouwraad werd nog geen afgevaardigde aangeduid. 

 

3. Evenementenkallender 2014 

 

werd vastgesteld door het college van burgemeester en schepen,en ( zie bijlage) 

opmerkingen : 

- stand van zaken gevraagde boerenmarkt , mogelijks moeilijkheid om trekker te vinden ( persoon, dienst of 

vereniging ) 

 

4.. Eindejaarsfeesten : 

 

De afgevaardigde van VNB ,  dhr. Yves De Jonckheere, vraagt naar de reden dat de eindejaarsactiviteiten op de 

badplaats door hen georganiseerd  niet opgenomen werd in de activiteitenkalender ( eind 2013) van de gemeenten 

 

5. Herdenking van de Groote Oorlog : 

 



Een omstandige informatiebrochure betreffende de activiteiten te Nieuwpoort , lag ter beschikking op de 

nieuwjaarsreceptie.  Meerdere instanties organiseren of promoten de activiteiten. Handelszaken ofr verneigingen 

die  wensen te participeren  dienen daartoe contact op te nemen met deze , dit kan o;m. via de , stedelijke 

toeristische dienst. De invulling van het plaatselijk programma  werd oor het college opgedragen aan de dienst 

cultuur en de projectgroep  Nieuwpoort 2014 -2018  De verder uitwerking  werd toevertrouwd aan de toeristische 

dienst, aldus schepen Vanden Broucke.  

Momenteel el  is  het bezoekerscentrum in aanbouw, voltooiing   oktober 2014 , in het licht van de herdenking van 

de Slag aan de IJzer en de onderwaterzetting. 

Een demo film wordt vertoond  van de inrichting van het bezoekerscentrum .  

Het bezoekerscentrum  zal zeker een vaste waarde hebben in  het aanbod  aan de  toeristen en bezoekers.  

Het biedt zeker de  mogelijkheid  om aan het bezoek  vaan het centrum en de aansluitende regio , een 

verblijfsarrangement,t te koppelen. 

 

6.  aanvraag om subsidie  

 

De aanvraag van de vzw Promovis Nieuwpoort  tot het bekomen van een gemeentelijke subsidie wordt gunstig 

geadviseerd. 
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