
  
                            

STAD NIEUWPOORT         LOKAAL ECONOMISCHE  RAAD 

                                    Beknopt   verslag vergadering  24 juni 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 : 

Carl Debruyne, Shoppinghandelaars   voorzitter 

Maurice Bellefroid, Liberaal Verbond Zelfstandigen  o/voorzitter,  

 Yves De Jonckheere ,  Verenigd Nieuwpoort bad 

Noël Van  Hee, Voka  

 

niet stemgerechtigde  leden : 

Geert Vanden Broucke, schepen economie en middenstand 

Sabine Slembrouck,gemeenteraadslid 

Marcel Madou, secretaris adviesraad. 

 

1. Parkeren : 

 

Aanduiding " blauwe zone "  

 

De “blauwe zone” in Nieuwpoort – centrum is gesignaleerd met verkeersborden met zonale geldigheid. Dit wil 
zeggen dat enkel het begin en het einde van de zone moet aangeduid worden met een verkeersbord. Er kunnen evt. 
herhalingsborden geplaatst worden.  
Op vraag van de burgemeester zal  commissaris Devriendt, in overleg met commissaris Oyen, een voorstel opmaken 
om de blauwe zone beter te signaleren.  In sommige gemeenten is op het wegdek van de invalswegen bij begin van 
de blauwe zone een afbeelding van een parkeerschijf aangebracht is. Dit valt dikwijls veel meer op bij de bestuurders 
dan een verkeersbord langs de kant van de weg. 
De vergadering  is van oordeel  dat de informatieplicht  ook rust bij de handelaars in de blauwe zone. 
 
Parkings voor gehandicapten : 
 
Gelet op de nieuwe inplanting van het postkantoor, wordt gevraagd de gehandicaptenparking vóór  het vroegere 
postgebouw te verwijderen en te vervangen door een fietsenstalling. 
De aanwezigheid van drie gehandicaptenparking over een afstand van 30  meter in de Recollettenstraat is van het 
goede teveel. De raad vraagt dan ook  de noodzakelijkheid daaromtrent na te zien. 
 
2. Bijkomende openbare markt : 

 

Bij de gemeente hebben enkele standhouders gevraagd om op het Kaaiplein een bijkomende openbare marktdag te 

voorzien. 

De raad geeft een negatief advies voor het Kaaiplein, gezien zijn ligging buiten de bestaande handelszones. De 

inplanting van deze markt mag geen of weinig invloed hebben op de bereikbaarheid van de bestaande handelszaken.  

Tevens is de raad van oordeel dat de koopwaar die aangeboden worden op een dergelijke markt geen concurrentie 

mag vormen met de bestaande handel. 

Voorgesteld wordt deze markt te voorzien op het binnenplein van het marktplein.  

Wellicht kan met de kunstmarkt een proefopstelling gebeuren op het Geeraerplein. 



                                                                                     

 

3 . Verkeersveiligheid -mobiliteit - bereikbaarheid bedrijventerreinen :  
 

Met het oog op het verbeteren van de veiligheid  van het fietsverkeer en de uitbouw van het  fietspadennetwerk kust-

hinterland , 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 
 
Aldus de mededeling van de heer burgemeester op de open dorpsraad St Joris . 
 
De uitvoering van de werken is blijkbaar voorzien na de heraanleg van de Ramskapellestraat. Deze werken worden 
ten vroegste voorzien vanaf maart 2015, mogelijks later. In verband met de herdenking van het uitbreken van 
wereldoorlog I worden so wie so alle werken op de as Sluizen -Brugse steenweg - Ramskapellestraat opgeschort tot 
na oktober 2014. 
 

Teneinde een vlotte afhandeling van het verkeer in de hand te werken wordt er voorgesteld om op het kruispunt 

Westendelaan - Kustbaan - Sluizen een  rond punt aan te leggen. 

 

Er wordt gevraagd de bewegwijzering naar de bedrijventerreinen na te zien en waar nodig aan te passen. 

 

4 . Toestand  bedrijventerreinen :  

 

Sommige bedrijven nemen het niet zo nauw met het opgelegde onderhoud van de bermen. 

De slechte toestand van de bermen wordt in de hand gewerkt door  het zwaar verkeer. 

 

5 . Fietsverkeer :  

 

Er wordt voorgesteld tussen het stadhuis en de beiaardtoren een fietsenstalling aan te brengen. Probleem is dat veel 

fietsers hun fietsen wensen te stallen binnen "oog"bereik. 

 

6. Aandachtspunten aangebracht op de vergadering : 

 

- Info kantoor op de badplaats is buiten de weekends en de verlofperiodes slechts open van 14u tot 16u, wat 

bijzonder beperkt is. 

- op de receptie naar aanleiding van de voorstelling van de info- en  shoppinggids, was er veel volk aanwezig doch 

weinig handelaars. Deze receptie wordt ingericht door de uitgever van deze gids , het lokale AGB. Samengaan met de 

jaarlijkse receptie van de LER is niet mogelijk daar deze laatste voor het grootste gedeelte bekostigd wordt door de 

handelaarverenigingen. 

 

 

schepencollege 30 juni 14 : kennisgenomen 

 


