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1. Verslag vergadering 10 april 2014 . Goedkeuring : 
 
Het verslag van de vorige vergadering, tevens installatievergadering  geeft geen aanleiding tot 
opmerkingen. 
 
2. Renovatie zeedijk : 
 
De heraanleg van het gedeelte tussen Leopoldplein en Meeuwenlaan wordt aangevat op 15 
september e.k. . De vaste gesloten terrassen kunnen blijven staan gedurende de werken, open en 
halfopen terrassen dienen verwijderd. De werken worden overlangs opgesplitst, teneinde een 
maximale toegankelijkheid van de panden te verzekeren. 
De renovatie van het gedeelte tussen Hendrikaplein en Veurnestraat zal gebeuren in het kader van 
het project  “ Renovatie White Residence “ en de badinstallatie , dit alles in samenwerking met een 
privé investeerder. De raad hoopt op een spoedige realisatie  
De duinreep, heraangelegd bij de renovatie van de sectie  Hendrikaplein – Loodswezenplein, omvat 
nog veel puin en stenen. Opdracht zal gegeven worden aan de aannemer om het zand te zeven en 
steen en puin af te voeren.  
 



 

3. PRINS MAURTISPARK – MARITIEM PARK- ORBANPROMENADE ; 
 

– Het beheer van het Prins Mauritspark , aangelegd door het agentschap Maritieme Dienstverlening 
en Kust van het Vlaamse gewest, werd overgedragen aan het Agentschap Natuur en Bos. 
Door deze worden de bosbestanden in het park uitgedund met het oog op een omvorming naar meer 
natuurlijke, streekgebonden bosbestanden . De gemeente wenst dat de parkfunctie behouden wordt 
en waar het kan nog meer benadrukt wordt. In het najaar worden de uitdunningswerken verder gezet. 
Mogelijks wordt het onderhoud van het park toevertrouwd aan de gemeente. 
 
– Er wordt geen fiets- of kustrijwielenverkeer toegelaten op de wandelpaden van het Prins Maurits- en 
Maritiem park. 
 
- De openbare toiletten langs de Orbanpromenade zijn nog niet in gebruik, de oproep van de 
gemeente naar kandidaat uitbaters leverde geen resultaat op. 
 
– Er wordt gevraagd de zone tussen het appartementsgebouw en Orbanpromenade als groenzone 
her aan te leggen, nu dat het veerhuisje afgebroken werd. 
 
4. STRAATNAAMBORDEN : 
 
Nu dat de cultuurraad zijn advies heeft uitgebracht hoopt men op een spoedige plaatsing of 
vervanging waar nodig van de straatnaamborden op de badplaats. 
 
5. PARKEERBELEID : 
 
Bij het uitvaardigen en het aanpassen van de reglementering werd gestreefd naar eenvoud en 
duidelijkheid  ( zie ook gemeentelijk informatieblad  juni 2014) 
Door de vergadering worden nog enkele problemen aangehaald : 

 overdreven ijver van de parkeerwachters aangesteld door de concessiehouder. 

 Onduidelijkheid of motorfietsen, moto's onderworpen zijn aan het parkeerreglement : ja 
wanneer vrijstelling niet voorzien is in het reglement. De mogelijkheid wordt onderzocht om 
het reglement aan te passen, zodat vrijstelling voorzien is zoals in sommige steden. 

 Verschillende soorten parkeerkaarten hebben dezelfde kleur  

 De formule “ betalend uitgezonderd bewoners “ is blijkbaar niet zo duidelijk ( alhoewel deze 
formule in veel gemeenten van toepassing is , bv blauwe zone uitgezonderd bewoners). Om 
te genieten van deze formule dient de bewoner wel de bewonersparkeerkaart te plaatsen. 

 
6. VERKEER :   
 

 De zeedijk heeft het statuut voetgangerszone. In deze zone hebben bepaalde voertuigen 
toegang, ze moeten stapvoets rijden. 

 Er worden snelheidsindicatieborden langs de Albert I laan geplaatst.  

 Een betere afscheiding en aanduiding tussen wandel en fiets(kustrijwiel) zone op de zeedijk is 
wenselijk. 

 O.m. ter hoogte van het Leopoldplein is er overlast van gestalde fietsen, fietsrekken in  
zijstraten van de zeedijk blijven evenwel onbenut. 

 
7. AFVALVERWIJDERING  : 
 
Het in gebruik nemen van ondergrondse afvalcontainers wordt als zeer positief ervaren, voor het 
gebruik van deze containers moet de voorgeschreven huisvuilzak niet gebruikt worden. 
De gemeente heeft daaromtrent duidelijke informatie verstrekt doch deze bereikt niet steeds de 
huurder)tweede verblijver ( quid verhuringsagentschappen ?)  
 
   
8. BIJKOMENDE AANDACHTSPUNTEN ; 
 
 



 De Lijn start vanaf dinsdag 1 juli met de  nieuwe buslijn van Nieuwpoort via Diksmuide 
naar Ieper in het kader van de herdenking van WO I. Tijdens de zomermaanden zijn 
er iedere dag vijf ritten heen en terug. Vanaf 1 september zijn er nog vier ritten heen 
en terug. De haltes op de lijn 14 zijn: Nieuwpoort stad met aansluiting naar de 
kusttram, Nieuwpoort monument Albert I, bezoekerscentrum De Ganzepoot, 
Diksmuide Hoge Brug IJzertoren, Diksmuide station, Diksmuide historisch centrum, 
Woumen De Blankaart, Ieper Markt met Flanders Fields en de Menenpoort, Ieper 
station. 

 meer veiligheid op de Zeedijk, door een betere aanduiding van de zones voor 
wandelaars afzonderlijk  en voor fietsers afzonderlijk 

 vraag naar bijkomende strandtoegang ter hoogte van Henegouwenstraat wordt 
onderzocht. 

 Het gebouw uitkijk van het loodswezen wordt niet meer bemand doch is nog wel 
functioneel voor het herbergen van allerhande apparatuur in verband met de 
scheepvaart t getijstanden, windkacht, windrichting,navigatie, etc..) 

 Bij het bouwen van de ondergrondse garages ( o.m. dienstweg havengeul ) wordt aan 
het zwaar transport speciale routes opgelegd 

 Veerdienst  Met het oog op de komende vakantieperiode heeft de afdeling Kust 
gezorgd voor een tijdelijk veerponton op de oosteroever ter hoogte van de toegang tot 
de Novus Portus Jachthaven. om de veiligheid van de gebruikers te garanderen is 
deze tijdelijke veerdienst enkel toegankelijk voor voetgangers (geen fietsen / geen 
rolstoelen).  Het maximum aantal personen blijft beperkt tot 50.De veerdienst start om 
9u30.  De laatste overvaart richting kant Natuurreservaat is voorzien om 19u15.  Om 
19u40 vertrekt de laatste veerboot van de kant Natuurreservaat naar de gebruikelijke 
steiger aan de westeroever 
 M. Madou 

 

college van burgemeester en schepenen  30 juni 2014 : kennisgenomen 
 
data volgende vergaderingen : 4 september – 4 december  


