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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. 

 
Stemgerechtigde leden :  
Peperstraete Hugo, voorzitter 
Paeme Luc, onder/voorzitter 
Berwouts Ann, Bosmans Jules,Duym Gustaaf, Everaerts Clement, Goens Edith,  Linders Jan, Michiels 
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1. Verwelkoming van stemgerechtigd lid dhr. Jan Linders, Zeedijk  24/901. 
 
2. Verslag vergadering 10 juni 2014 . Goedkeuring : 
 
Het verslag van de vorige vergadering,  geeft geen aanleiding tot opmerkingen. 
 
3. Openbare werken op de badplaats : 
 

 renovatie zeedijk : fase 5 Leopoldplein – Meeuwenlaan : september 2014 

 Goethalsstraat -Lefebvrestraat – Vlaanderenstraat : september 2014 

 Ondergrondse garages : voorjaar 2015  
Tijdens deze werken wordt er gestreefd naar een maximale toegankelijkheid van woningen en 
handelspanden. Er wordt regematig overleg gepleegd met de hulpdiensten, vertegenwoordigers van 
inwoners en handelaars. 
 

4. PRINS MAURTISPARK – MARITIEM PARK- ORBANPROMENADE ; 
 

– Het beheer van het Prins Mauritspark , aangelegd door het agentschap Maritieme Dienstverlening 
en Kust van het Vlaamse gewest,werd door  het Agentschap Natuur en Bos.  overgedragen aan de 
stad.  De uitdunningswerken worden verder gezet. 



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 ook het onderhoud van het park toevertrouwd aan de gemeente. 
 
– De raad vraagt wanneer de uitbreiding van het Maritiem Park zal gebeuren naar de vlotkom toe. 
Deel van deze gronden ( thans maïsveld) is private eigendom. Een eventuele uitbreiding van het park 
zal dan ook slechts mogelijk zijn na verwerving van de gronden. 
 
5. STRAATNAAMBORDEN : 
 
Een aanvang werd genomen met het vervangen en terugplaatsen van de straatnaamborden in de  
badplaats. 
 
6. PARKEERBELEID : 
 
Door de vergadering worden nog enkele problemen aangehaald : 

 overdreven ijver van de parkeerwachters is er nog steeds 

 Betaalparkeerkaarten en gemeentelijke parkeerkaarten ( = bewonerskaarten) hebben vrijwel 
dezelfde kleur wat voor verwarring zorgt. 

 Het begrip gemeentelijke parkeerkaart is voor de, anderstaligen geen synoniem voor 
“bewonerskaart”  

 de bijkomende parkeerplaatsen voor bewoners in de Elisalaan worden weinig benut. 

 De parkeerautomaten zijn weinig gebruiks- en infovriendelijk 
 
7. VERKEER :   
 

 Fietsers lappen vaak het fietsverbod  of opgelegde rijrichting aan hun laars en veroorzaken 
aldus hinder en gevaarlijke toestanden. 

 Gevraagd wordt op meerdere plaatsen fietsenstallingen te voorzien, teneinde het stallen van 
fietsen op het openbaar domein beter te ordenen. 

 
8. AFVALVERWIJDERING  : 
 
Wijzigingen in de ophaalregelingen en gebrek aan doorstroming  van informatie  zijn vaak de oorzaak 
dat afval op het verkeerde moment, op de verkeerde plaats  en in het verkeerde recipiënt aangeboden 
worden, dit tot grote tevredenheid en activiteit van de meeuwen. Een oud zeer  waaraan men probeert 
te verhelpen door het overschakelen van ophalen naar laten brengen . 
Het nieuwe systeem met de ondergrondse containers is zeer bevorderlijk voor het sorteren van het 
afval, doch brengt momenteel geen oplossing  voor de plaag van boodschappenzakjes met afrval die 
veelal geplaatst worden of gestopt worden in de kleine afvalbakjes.  Oplossing ? Wegname van 
bakjes voor klein afval of kleinere afvalbakjes daartoe?Eventueel nauwer toezicht? 
 
   
9. STROOMONDERBREKINGEN ; 
 
De vergadering vestigt de aandacht  op het feit dat elektra meer dient dan enkel voor verlichting, radio 
en TV. Denken we maar aan verwarming, koken, overpompen rioleringen, etc... De vergadering 
verwondert zich over de blijkbaar “ lichtzinnige “ benadering van de problematiek door de overheid.  
 
10. BIJKOMENDE AANDACHTSPUNTEN ; 

 

 op het Hendrikaplein zijn enkele borden te laag aangebracht op de palen . 

 De stranddouche t.h.v. De Brabantstraat is reeds geruime tijd buiten dienst. 

 Leveringen door koelwagens veroorzaken geregeld overlast  – indien nodig kan daartoe 
contact genomen worden met de dienst buurtbemiddeling 



 bloembakken verhinderen een vlotte doorgang van de hulpdiensten ter hoogte van de 
residentie Maya op het Leopoldplein 

 gevraagde strandtoegang ter hoogte van de Henegouwenstraat : mogelijkheid wordt 
onderzocht om voor het seizoen 2015 matten te plaatsen 

 Het plein rondom de St Bernarduskerk is geen openbaar domein en wordt beheerd door de 
kerkfabriek  

 
      H. Peperstraete, voorzitter                                                                          M. Madou, secretaris 

 

college van burgemeester en schepenen  15 september 2014 : kennisgenomen 
 
data volgende vergaderingen :4 december  


