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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  

 

Stemgerechtigde leden :  
Marc Desmedt, voorzitter 
Richard Bendels, Joseph Dumon, Werner Moring, Erwin Pelgrim  
niet stemgerechtigde aanwezigen 
ir. Roland Crabbe, burgemeester 
Sabine Slembrouck, gemeenteraadslid 
 
Afwezig met melding :  
Rudy Van Acker, ondervoorzitter, Frank Gunst , stemgerechtigd lid  
Marcel Madou, secretaris dorps- en wijkraden. 
 
De notulering van de vergadering geschied door de voorzitter 

 
Aanvang vergadering 08.00tot24.00u 

Antwoord op agenda punt 1 wijkraad: 

 Langdurige reukhinder bij het ledigen van de ondergrondse containers op de sita “ Bij het oud 

slachthuis Nieuwpoort ” . Reinigen van containers ? . (agendapunt aangebracht door dhr. Marc 

Desmedt)  

Info toegelicht door de burgemeester: 

Een organische substantie die in de afvalcontainer na legen aangebracht word tot verhinderen van de 

reukprobleem bij legen container;weet de burgemeester niet van…(dit werd meegedeeld op navraag 

door een bevoegd schepenen  destijds vermelden enkele leden van de raad informatief)Het probleem 

van reukhinder deed zich enkel voor bij hitte deze zomer bij het leeghaalproces…Omhaling capaciteit 

probleem,bijkomend bedrijf werd aangesteld tot ophalen kleine zakken afval.Bij het manipuleren van 

de afvalcontainers word gevraagd bij het openen het mechanisme tijd te geven anders blokkeert dit in 



sommige gevallen.Toekomst gericht word voorgesteld om kaarten te voorzien voor betaling 

ondergrondse afvalcontainers.(dan probeert men de geldsleuf ook niet meer open te breken)Het is  

correct als men betaald heeft met munten en het mechanisme faalt word afval achtergelaten aan de 

container… 

Antwoord op agenda punt 2 a. wijk raad: 

. Overlast in de Langestraat ter hoogte van de nachtwinkel, en in de buurt ervan.Hang jongeren met 
alcohol …(geroep met open venster mensen op de vensterbank met bloot bovenlijf uit een gebouw dat 
verhuurd word blijkbaar het o.c.m.w?)Hinder op late uren geluidsoverlast, afval dumping blikken en 
divers gebroken glas… mini scooters op het voetpad…Diverse wagens in het midden van de baan 
met loeiende muziek. . ( idem)   
wegenwerken in de schipstraat werden niet tijdig meegedeeld.)Mensen stonden met de verassing dat 
hun wagen bijna afgesleept werd. Normaal moeten de borden 5 dagen van voordien opgesteld 
worden…,dit gebeurde de morgen zelf. De politie werd verwittigd van de praktijk van dez ten voordele 
van de inwoners die hun wagen voor zeven uur s ’morgens mochten verzetten…Velen waren nog in 
bed…of aan het ontbijten in  nachtgewaad. Tijdens de zomer met tal van parkeergebrek…zoek maar 
een plaats. Een gedeelte van de lange straat was ook opengebroken. Afsnijden van 
nutsvoorzieningen bevolking langer dan gemeld. Tevens werd tijdens de periode het water langer 
afgesloten dan gemeld van 08u45 tot 13u30 ( was gemeld:  09.00 tot 12.00)Een betere coördinatie 
word gevraagd om schriftelijk de bevolking op de hoogte te stellen. Advies:Konden deze werken niet 
in september? (idem)  
 

Info toegelicht door de burgemeester: 

Er word gevraagd om de inbreuken te melden langs de politie via officiële melding.Ook al heeft de 

politie weinig tijd en is dit niet prioritair de klacht kan nadien…de volgende morgen ook plaats 

vinden.De klager(s)moeten geen bang hebben voor represailles door de “jongeren”,bij het eventueel 

noemen van hun naam;als men vraagt dit niet te doen aan de politie …dan doen ze dat ook niet. ..Wel 

vraagt de burgemeester de klachten te ondertekenen voor melding.De burgemeester heeft niet de 

intentie in te grijpen zonder staving van melding klager(s). 

Antwoord op agenda punt 2 B. wijk raad: 

Info toegelicht door de burgemeester: 

Sensibilisatie I.V.W.A  of organisator werken openbreken voetpadden:zij zijn de wet te volgen: 

verplicht de mensen tijdig te verwiDe verkeersborden moeten vijf dagen van voordien opgesteld 

worden. 

Antwoord op agenda punt 3 wijkraad: 

Gemeentelijke parkeerkaart Bij naderen van de vermelde vervaldag is de ambtenaar bijzonder attent 
op dit gegeven (de meeste kaarten vervallen bijna  in de dezelfde periode van aanvraag) en 
verbaliseert dan ook 'onverbiddelijk' vanaf de vervaldag !!  Toevallige navraag bij één vande 
ambtenaren in NP.Bad leert mij dat ze daar bij de overschrijding van de vervaldag een 
'verwittingskaartje' tussen de ruitenwissers steken en de houder van de kaart 14 dagen de tijd geven 
om zich in orde te stellen.  Zou het niet 'sympathieker' en 'menselijker' zijn mocht in NP.Stad hetzelfde 
'gedoog'beleid gevoerd worden ipv de huidige repressieve aktie (welke met de glimlach uitgevoerd 
wordt) - Hierover heb ik reeds vele inwoners -welke tenslotte toch uiteindelijk de kiezers zijn -hun 
beklag horen doen.( agendapunt aangebracht door dhr. Werner Moring) 
 

Info toegelicht door de burgemeester:Er zijn 10 dagen tot regularisatie conform voorzien voor de 

gemeentelijke parkeerkaart. 

1.Betrokken inwoner meld de goede ontvangst en heeft de regularisatie opgevolgd. 



2.Betrokene woont niet meer in Nieuwpoort of weigert de kaart af te halen:dan betaald betrokkene 

definitief de boete. 

Antwoord op agenda punt 4 wijkraad: 

.golfkarretjes op de openbare weg : in NP. komt zo stilletjes aan ook de mode overgewaaid van 
Knokke Le Zoute om met golfkarretjes op de openbare weg te rijden (eerder kruipen) : wat is hier de 
wetgeving omtrent (nr.plaat, verzekering, gem.parkeerkaart, rijbewijstype, veiligheidsgordel, 
verlichting,enz..) - ze rijden reeds op de promenade langs het kanaal en immo. bedrijven beginnen er 
ook reeds gebruik van te maken en geven er zelfs één cadeau bij aankoop van een apt. - ik vrees dat 
er hier ongevallen zullen gebeuren met zware gewonden als gevolg ! - is het niet wijselijk om hier nu 
reeds regels te bepalen op gemeentelijk vlak ? (idem)  
 

Info word toegelicht door de burgemeester:”Golfkarretjes” 

Het reglement bestaat in de wetgeving en dient integraal toegepast te worden.Bij verhuur is de 

verhuurder is verantwoordelijk ; de conforme verzekering te hebben tot aan spraaklelijkheid indien 

nood zakelijk.De betrokken kan aansprakelijk gesteld worden voor zijn wangedrag zowel bij eigendom 

of gehuurd karretje; “bij  onverantwoord rijgedrag” en indruisen tegen het verkeersreglement word hij 

evengoed passend gesanctioneerd. 

Antwoord op punt 5 wijkraad:  

.Parkeren in Nieuwpoort-centrum is blijkbaar een duidelijk hekelpunt zoals in het programma "met 4 in 
bed" heel duidelijk werd gesteld door de verschillende deelnemers . 
blijft ook het probleem van de vuilnisbakken (waar moet men naar toe met zijn klein afval)  
(agendapunt aangebracht door Erw. Pelgrim)  

Toegelicht door de burgemeester; 

Inplanting locatie van een B&B dient voordien overlegd te worden;of de locatie winkelstraat lucratief 

hiervoor wel functioneert…Blijvende parking op locatie is geen optie ten voordele van tal van andere 

zaken gelegen in de winkelstraat.Een parking van één half uur kan eventueel in optie genomen 

worden;maar het is niet het exclusief privilegie van individualisten …het is van toepassing voor 

iedereen die de winkelstaat In de toekomst kan er gekeken worden met visie naar een positieve 

herindeling van de straat volgens de winkel of horeca capaciteit (verbredende voetpadden 

…)aangepast vertraagd eenrichtingverkeer.En eventueel bijkomende parking  verdere richting 

marktplaats… 

Antwoord op punt 6 wijkraad: “Black out” 

hoe zal het zitten met een "black out" tijdens de wintermaanden, opgelopen schade voor wie? hoe zal 
hierover op voorhand gecommuniceerd worden.? (idem)  

Toegelicht door de burgemeester; 

Alle bewoners ontvangen nog één brief ter informatie indien deze “black out”zone 5 (van 17u tot 20u 

of iets langer)toegepast word; over de stand van zaken in pre planning.Het gemeentebestuur heeft 

een eigen generator aangekocht voor zijn crisis cel op het stadhuis te voorzien. 

Antwoord op punt 7 wijkraad: 

Hoe ver staat men met het aanlokken naar de winkelstraten door een attractie bord thv de 
Oostendestraat en Kaai (werd reeds enkele jaren terug gesuggereerd). (idem)  

Toegelicht door de burgemeester; 



Toekomstgericht voorstel denkpiste met “visie”planning heraanleg en indeling stratenplan Nieuwpoort 

stad tot optimalisatie globaal en een verbeterde rendement uitbating.(eenrichtingverkeer,bijkomende 

parking) 

Antwoord op punt 8 van de wijkraad:  

. hoe zal er gecommuniceerd worden over de evenementen (en hinder) over de op een volgende 
evenementen van Oktober ivm 100j Grote Oorlog. we moeten maken dat Nieuwpoort positief in beeld 
komt.(idem)  

Toegelicht door de burgemeester;Evenementen grote oorlog. 

Bewoners brief met overzicht( helft van Nieuwpoort word afgesloten tijdens “bepaalde festiviteiten”). 

Varia; 

De heer burgemeester vermeld dat hij nog kijkt om de wijkraad groter te maken en mensen hiervoor 

persoonlijk aanspreekt. 

De burgemeester word op navraag toegelicht dat hij zelf de datum van de vergadering verandert 

heeft. En het uur van de vergadering verlaat heeft …(Beslissing mail van burgemeester aan Marcel 

Madou tegenover wijkraad) 

De burgemeester word toegelicht dat door zijn aanpassen van datum vergadering initieel voorgesteld; 

Marcel  Madou  er niet kon zijn omdat deze op reis geplande reis is die hij voordien in zijn planning 

met het stadbestuur vermeld heeft. Dat hierdoor tevens 2 leden van de raad niet konden aanwezig zijn 

.Zij zijn trouwens aansluitend gemotiveerd geëxcuseerd voor hun afwezigheid.(De heer Frank Gunst 

en onder voorzitter wijkraad Vanacker Rudy. 

 

college van burgemeester en schepenen : 29.09.14 : gezien 

 

 

 

 

 

 


