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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. 

 

Welkomstwoord  door de heer Dirk Van Maele, voorzitter dorpsraad en de heer ir. Roland Crabbe , 

burgemeester. 

A.UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN . 

Momenteel  zijn er onderhandelingen bezig tussen de W.V.I .( West-Vlaamse Intercommunale,  
Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge 050 36 71 71) en de eigenaar van de gronden om het 
bedrijventerrein Amachtstraat uit te breiden in de richting van de IJzer. 
De stad is in de huidige fase, geen onderhandelingspartner, doch heeft wel een optie genomen tot 
uitbreiding van het perceel containerpark voor de huisvesting van de gebouwen van de stedelijke 
technische dienst - afdeling uitvoering. 
 
Indien de onderhandelingen tussen de WVI en de eigenaar geen resultaat hebben, zal de stad de  2e 
uitbreiding van het bedrijventerrein samen met de WVI voor zijn rekening nemen. De situering van 
deze uitbreiding  is ten gepasten tijde vast te leggen in overleg met de betrokken overheden. 
 
In ieder geval dient om de uitbreiding mogelijk te maken aan ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 
opgemaakt te worden. 
 
Deze tweede uitbreiding heeft o.m. tot doel de herlocalisatie van de plaatselijke zone vreemde 
bedrijven  ( bv. bedrijven gevestigd op de handelskaai, langs de Albert I laan, etc....) 
 

B. HERAANLEG RAMSKAPELLESTRAAT. 

Voor deze werken, uit ter voeren door het Vlaams Gewest, werd nog geen stedenbouwkundige 
vergunning afgeleverd, daar een administratie een ongunstig advies heeft verleend voor de voorziene 
inkokering van de langsgrachten. 
Er wordt een oplossing gezocht die de minste weerslag heeft op de planning van de werken   
( aanvang thans voorzien maart 15 ). Indien de oplossing grote wijziging meebrengt voor het 
aanbestedingsbestek dient de procedure daaromtrent heraangevat te worden, uiteraard geeft dit 
aanleiding tot vertraging.. 
 



De werken omvatten de heraanleg met fietspaden ( en fietsbrug over de Noordvaart) van de 
Ramskapellestraat  tussen de Brugse steenweg en de Diksmuidse weg met uitzondering van de 
dorpskom Ramskapelle. 
 
Er wordt naar gestreefd om de hinder voor de werking van de bedrijven tot een minimum te beperken. 
Daartoe wordt de uitvoering van de werken gefaseerd . Eventuele problemen kunnen aangereikt 
worden bij de leiding van de werken ( rechtstreeks of via gemeente of lokale politie)  
Eveneens dient er rekening gehouden te worden met de evenementen in het kader van de herdenking 
van 100 jaar groote oorlog. 
 
Het aanleggen van het fietspad kadert in het fietspadennetwerk van de Vlaamse overheid waarbij 
ondermeer de kustzone verbonden wordt met het hinterland. 

 
Voorzien tijdstip aanvatten der werken:   
Na verkrijgen van de stedenbouwkundig vergunning en eventueel opstart van nieuwe 
aanbestedingprocedure. 
 

C. VERKEERSVEILIGHEID  SLUIZENRING. 

Met het oog op het verbeteren van de veiligheid  van het fietsverkeer en de uitbouw van het 

bovenvermelde fietspadennetwerk, wordt op de Sluizenring een dubbelrichtingsfietspad voorzien aan 

de zeewaartse kant van de weg. De optie " zeewaarts" werd genomen  teneinde de gevaarlijke situatie 

" rechtsafslaande vrachtwagen met dode hoek ", oorzaak van zware fietsongevallen, te voorkomen. 

De breedte van dit fietspad, heeft tot gevolg dat éénrichtingsverkeer  dient ingevoerd te worden.  

Welke de rijrichting wordt is nog niet vastgelegd.  Ieder van de richtingen heeft zijn eigen 

problematiek.  

De vergadering vreest dat bij  een verplichte rijrichting van P. Deswartelaan naar Kustbaan de 

verkeerslichten ( tram) aan de Kustbaan file vorming zullen veroorzaken. 

In ieder geval wordt de rijweg zo opgevat  o.m. min. 4,50 m voor  uitzonderlijk ( landbouw) vervoer, dat 

omkering van de rijrichting mogelijk blijft, mocht de gekozen oplossing geen voldoening schenken. 

Voorzien tijdstip van uitvoering  : na de werken Ramskapellestraat ? 

D. VERKEERSVEILIGHEID  BRUGSE STEENWEG. 

Er wordt te snel gereden op de Brugse steenweg, noch de 70, noch de 50 limiet worden 

gerespecteerd. Over de noodzakelijkheid om de snelheid over de ganse lengte of gedeeltelijk terug te 

brengen tot 50 kilometer zijn de meningen verdeeld. Het is een feit dat waar er geen 

snelheidsbeperking is  er geen voetgangersoversteken kunnen aangebracht worden. 

Het voorstel om info-snelheidsmeldingsborden aan te brengen ter hoogte van de dorpskom kan de 

goedkeuring wegdragen van iedereen.  We dient men er mee rekening te houden dat indien veel 

overschrijdingen van de toegelaten snelheid vastgesteld worden, dit de overheid noodzaakt  tot 

veelvuldig penaliseren. 

E. HINDER DOOR AANWEZIGHEID EN ACTIVITEITEN OP HET BEDRIJVENTERREIN. 

Het is normaal dat de aanwezigheid van een bedrijventerrein en het transport omtrent enige hinder 

veroorzaakt voor de omgeving. Een aantal  maatregelen zelf genomen door de uitbater of  opgelegd 

door de overheid kunnen  voorkomen dat deze hinder ontaardt in overlast. 



- De activiteiten van enkele bedrijven gevestigd tussen het kanaal Nieuwpoort - Dunkerque en het 

Veurneambacht  veroorzaken blijkbaar overmatige hinder voor  enkele omwonenden. De zaak zal 

verder opgevolgd worden door de wijkagent  in samenwerking met de stedelijke dienst 

buurtbemiddeling  ( mevr. B. Wyseure , 058/22.49.92 - Langestraat 85) 

- Breekinstallatie  :  Na beroep door de omwonenden werden de uitbatingsvoorwaarden, vastgelegd 

door de bestendige deputatie, door de Vlaamse minister voor leefmilieu verstrengd. ( nadere info  bij 

de stedelijke milieudienst - 058/22.44.51) 

- In de Ambachtsstraat worden er snelheids- en remtesten uitgevoerd met o.m. sportwagens. 

Gevraagd wordt dat deze praktijken zouden beteugeld worden door occasioneel politie toezicht. 

F.  VARIA 

- gevraagd wordt of de dorpskom van St Joris kan bediend worden door de Lijnbus - De kans is klein 

gelet op het gering aantal gebruikers van het  openbaar vervoer. 

- bij de werken in de Ramskapellestraat is er een nieuw bushokje voorzien. 

- gevraagd wordt of het evenementen treintje/bus  ingezet bij het winterevenement op het 

Marktplein tussen stad en bad ,  kan doorrijden tot in de dorpskom . 

- gevraagd  wordt of er eveneens  een gemeenschapswacht kan ingezet worden aan de school  " De 

Pagaaier " 

- enkele opmerkingen betreffende toestand bedrijventerrein en de  aanduiding van en op dit terrein 

worden voor  behandeling voorgelegd aan de lokaal economische raad. 

                                                                                         de verslaggever, 

 

                                                                                        Marcel Madou 

 

gezien door het college van burgemeester en schepenen in zitting op 2 juni 2014 

 

 


