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STEDELIJKE ADVIESRAAD VOOR 
MENSEN MET EEN HANDICAP 

 
 

 
               . 

  
 

Deze verslagen zijn uitsluitend van informatieve aard en kunnen geen enkele verbintenis vanwege het 
stadsbestuur Nieuwpoort tot stand brengen. Dit kan enkel via officieel ondertekende briefwisseling in 
overeenstemming met art.182 p ar.4 van het gemeentedecreet.  
Aan deze beknopte verslagen 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 per se 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. 

 

BEKNOPT VERSLAG VERGADERING 16.09.14 

Werkgroep toegankelijkheid 

 

 
Aanwezig:  
Vertegenwoordigers van de doelgroep:  
Emy De Waele, Inge Breyne 
 
Vertegenwoordigers instellingen en verenigingen: 
Fernand Dasseville, Vzw Westkans 
 
Niet stemgerechtigde aanwezigen:  
Burgemeester Roland Crabbe 
 
Afwezig met melding: 
Ward D’huslster, Peter Brusselman, Marcel Madou, Erwin Devriendt, Barbara Wyseure 
 
 

1. Voorbehouden parkeerplaatsen: 
 
Een positief (P) of negatief (N) advies werd verleend betreffende de volgende aanvragen voor 
voorbehouden parkeerplaatsen: 

 Van Clichthovenstraat 105 (N) 

 W. De Roolaan 126 (N) 

 Schoolstraat 24 (N) 

 Pelikaanstraat 9 (realisatie W. Brigadelaan 137 (P) = nog uit te voeren 

 Kaaistraat 14/1 (N) 

 Franslaan 31 (N) 
 
Er worden 9 nieuwe voorbehouden parkeerplaatsen voorzien op de badplaats: 

- Zeedijk 5 (twee) 
- Franslaan 23 
- Franslaan 55 
- Franslaan t.h.v. Henegouwenstraat 
- Franslaan t.h.v. de kerk richting Oostduinkerke (twee) 
- Franslaan 154 

 
In de ondergrondse parkings ter hoogte van Isara (werken starten binnen enkele maanden) zullen er 
in het rotatiegedeelte 17 voorbehouden parkeerplaatsen voorzien zijn. De parkings zullen ondermeer 
bereikbaar zijn met een lift. Er wordt gevraagd de voorbehouden parkeerplaatsen zo dicht mogelijk bij 
de liften te voorzien. 
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Op vraag van de adviesraad over het verbaliseren van het misbruik van parkeerkaarten en het 
onterecht innemen van voorbehouden parkeerplaatsen kregen we het volgende antwoord van 
commissaris Oyen: 

- louter parkeren zonder kaart: 23 overtredingen in 2013, 9 tot eind augustus 2014 
- overtredingen op het parkeren op voorbehouden parkeerplaatsen: 243 overtredingen in 2013, 

164 tot eind augustus 2014. 
- bij meldingen van het onterecht parkeren op een voorbehouden parkeerplaats wordt in 

principe door de dispatching een motard verwittigd die ter plaatse gaat. Wanneer het nodige 
kan vastgesteld worden wordt er steeds opgetreden, met takeling en inbeslagname van de 
kaart die dan wordt doorgestuurd naar de FOD. Onlangs nog in die zin opgetreden in de 
Franslaan n.a.v. een melding van misbruik kaart door een derde. Spijtig voor de eigenaar van 
de kaart, maar die moet maar zorgen dat zijn kaart niet misbruikt wordt. 

 
2. Adviezen: 

 
-    5 aanvragen tot plaatsen van een gesloten terras op het openbaar domein werden gunstig 
geadviseerd. 
 
3.  Openbare werken: 

 
- Vernieuwing van volgende straten is gestart of wordt nog dit jaar gestart: 

gedeelte P. Braeckelaan, Lefebvrestraat – Goethalsstraat en Vlaanderenstraat tussen zeedijk 
en Albert I laan, resterend deel Zeedijk vanaf Leopoldplein richting Kinderlaan. 

- De raad vraagt om ter hoogte van het hotel Sandeshoved in de Goethalsstraat twee 
parkeerplaatsen te voorzien van maximum 30 min.  

- In 2015 wordt ondermeer de Elisabethlaan heraangelegd. De werkgroep zal in overleg met de 
betreffende stadsdienst onderzoeken hoe de toegankelijkheid van woningen kan verbeterd 
worden. 

- Bij de heraanleg van het gedeelte Albert I laan ter hoogte van de kerk en het Leopoldplein 
werden de oversteken aan de zebrapaden aangelegd met te hoge niveauverschillen. De 
adviesraad vraagt dit aan te passen aan de geldende normen van maximum 2 cm. 

 
4. Toegang Leopoldplein: 

 
- Gezien men geen toegang tot het plein wenst ter hoogte van de zeedijk werden twee 

toegangen voorzien aan de zijkanten van het plein ter hoogte van de Albert I laan. Om het 
niveauverschil te overbruggen werden aan beide zijden een metalen hellend vlak voorzien. 
Sinds geruime tijd is dit hellend vlak kant Oostduinkerke “verdwenen”. Bij navraag werd ons 
verteld dat de metalen plaat bij betreding ervan teveel lawaai maakt! 
De adviesraad vraagt hoelang die historie van de toegankelijkheid van het plein nog zal duren. 
Advies: ofwel maakt men een toegang zonder niveauverschil aan de kant van de zeedijk ofwel 
voorziet men aan de zijkanten toegankelijke hellingen die niet meer kunnen weggenomen 
worden.  
 

5. Begraafplaats “Ramscappelle Road”, Engels militair kerkhof Sint Joris: 
 

- De Commonwealth War Graves Commission heeft ons herhaalde malen aangeschreven in 
verband met het parkeren van voertuigen voor de dienstingang, welke tevens fungeert als 
toegankelijke ingang voor personen met een beperking, van het kerkhof. Dit onderwerp kwam 
ook al ter sprake op de vorige vergadering. Mondelinge afspraken met de garagehouder 
ernaast om geen voertuigen (waaronder voertuigen zonder nummerplaat) te plaatsen, worden 
niet nageleefd. De politie bevestigt ons dat voertuigen zonder nummerplaat niet op de 
openbare weg mogen geparkeerd worden. Daarom en tevens in het kader van de herdenking 
100 jaar Groote Oorlog waar erop toegezien wordt alle kerkhoven maximaal toegankelijk te 
maken zal de adviesraad een voorstel indienen waardoor parkeren voor die “toegankelijke” 
toegang van het kerkhof niet meer kan. In navolging van andere militaire begraafplaatsen 
wordt er tevens  een parkeerplaats voor personen met een handicap voorzien in het voorstel. 
De adviesraad vraagt dit voorstel goed te keuren en uit te voeren tegen de opening van het 
bezoekerscentrum Westfront Nieuwpoort. 
 

- Wat betreft de toegankelijkheid van het Belgisch militair kerkhof in Ramskapelle zal de 
voorzitter contact opnemen met de heer Jean Verlinde, voorzitter van de Verbroedering 
Vaderlandslievende Vereniging van Nieuwpoort.          
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BEKNOPT VERSLAG VERGADERING 16.09.2014 

plenaire vergadering 

 

 
Aanwezig:  
Vertegenwoordigers van de doelgroep:  
Werner Moring, Inge Breyne, Jannick Decroo, Emy De Waele 
 
Vertegenwoordigers instellingen en verenigingen: 
Fernand Dasseville. Vzw Westkans  
D’Haene Rosa, Rode Kruis 
Daniel Jonckheere, WZC Ten Anker  
Eric Vanlandschoot, vzw Elora  
Lethysia Verheye, Ter Duinen 
Ria Ternier, MS - liga 
 
Niet stemgerechtigde aanwezigen:  
Bill Vermeylen OCMW-raadslid  
 
Aanwezig op uitnodiging: 
Kris Vandecasteele, schepen Nieuwpoort 
Martine Desiere, sociale dienst OCMW Nieuwpoort 
Walter Boeckx, bibliotheekraad Nieuwpoort 
 
Afwezig met melding: 
Jenny Desaegher, Ward D’hulster, Peter Brusselman, Ilse Cranskens, Marcel Madou,  
Frans Lefevre, voorzitter OCMW – schepen sociale zaken. 
 

1. Boekendienst aan huis: 
   
De heer Walter Boeckx van de bibliotheekraad geeft een uiteenzetting over de “Boekendienst aan 
huis”. Kan men zelf niet meer naar de bibliotheek komen ( personen met beperkingen, langdurig 
zieken, …) dan komt de bibliotheek naar jou. Meer info 058/223040  -  E mail: 
bibliotheek@nieuwpoort.be  

 
2. Verslag vorige vergadering: 

 
Het verslag van de vergadering, d.d. 18 maart 2014 wordt goedgekeurd. 
 

3. Werkgroep Toegankelijkheid: 
 
De vergadering neemt kennis van het verslag van de werkgroep toegankelijkheid. 

 
4. Briefwisseling: 

 
- Vorig jaar werden er 35 klachten tegen het betalend parkeren beantwoord, dit jaar zijn er 

momenteel 24 klachten. De brief die gestuurd wordt heeft in 30% van de gevallen een 
positieve respons met begrip voor de gekozen parkeermodaliteiten. Een éénvormigheid in de 
parkeermodaliteiten voor personen met een handicap zou wenselijk zijn. Bijvoorbeeld kan dit 
in de eerste plaats besproken worden in een vergadering van de kustburgemeesters. 
               

- Het advies voor het plaatsen van rustbanken in de Louisweg werd positief bevonden, 4 
rustbanken zijn geplaatst. 

 
- Ook op de herhaaldelijk gestelde vraag voor nieuwe straatnaamborden op de badplaats werd 

ingegaan. Alle straathoeken werden voorzien van het wettelijke straatnaambord, wat de 
toegankelijkheid van informatie ten goede komt. 

 

mailto:bibliotheek@nieuwpoort.be
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- Op een klacht over de onleesbaarheid van de teksten in het informatiebord aan de achterkant 
van het stadhuis werd een advies gegeven. (betere bereikbaarheid, netheid, groter letterschrift 
en vermelding naar de website van de stad Nieuwpoort) 

 
- De klacht over de ontoegankelijkheid van de voetpaden in de Oostende- en Marktstraat bleef 

andermaal zonder gevolg. 
 

5. Huisvuilcontainers: 
 
Op de vorige vergadering werd de nieuwe regeling voor het ophalen van het huisvuil besproken.  
De heer Kris Vandecasteele, schepen bevoegd voor ondermeer leefmilieu is aanwezig. 
De voorzitter schetst het probleem voor huisgezinnen die incontinentiemateriaal gebruiken (met 
inbegrip van gezinnen met kleine kinderen en grootouders die dikwijls instaan voor de opvang de 
kleinkinderen). Het aantal van deze gezinnen wordt schromelijk onderschat, deels door het nog 
heersende taboe rond het probleem van incontinentie bij volwassenen. Twee weken gebruikt 
incontinentiemateriaal opslaan, zowel in huisvuilzak of huisvuilcontainer, brengt serieuze reukhinder 
met zich mee. 
Een mogelijke oplossing was het voorzien van ondergrondse afvalcontainers. Nu blijkt dat er wegens 
protest van inwoners in sommige wijken VOORLOPIG geen afvaleilanden OP DE VOORGESTELDE 
PLAATSEN VAN DE BEWONERSBRIEF zullen geplaatst worden. 
 
De schepen stelt dat er nieuwe technologische ontwikkelingen zijn, waarbij overwogen wordt gebruik 
te maken van badges, waarbij enkel bewoners van een bepaalde wijk de hun toebedeelde containers 
zullen kunnen gebruiken. Zo kan vermeden worden dat bewoners van een wijk, waarvan de bewoners 
geen ondergrondse containers wensen, geen overlast in andere wijken zullen geven, waar wel 
ondergrondse containers kunnen geplaatst worden. Tevens worden alternatieve plaatsen onderzocht 
om toch ondergrondse containers in alle wijken te plaatsen. 
 

6. Sociaal Huis: 
 
Mevrouw Desiere geeft een korte toelichting over de werking van het Sociaal Huis in de gebouwen 
van het vroegere rustoord. 
Positief is vooral de betere ontvangst en de geboden discretie aan de klanten. 
Dit gebeurt in volgende stappen: 

- aanmelding aan de infobalie waar men de reden van het bezoek kenbaar maakt 
- men wordt gevraagd plaats te nemen in de wachtzaal 
- de medewerker aan de infobalie verwittigt de betrokken dienst 
- een medewerker van die dienst komt de klant ophalen 
- in het bureau van de medewerker wordt de klant geholpen. 

De leden van de raad uiten hun tevredenheid over de manier waarop de klanten nu ontvangen 
worden.  
 

7. Zitbanken(route): 
 
De voorzitter doet andermaal een oproep aan de aanwezige leden om mee te werken aan het 
inventariseren van veel gebruikte wandelroutes door personen met een beperking. Bedoeling is op 
deze routes obstakelvrij te maken en te voorzien van de nodige rustbanken. Later kunnen deze routes 
in kaart gebracht worden. 
 

8. Zon, Zee … Zorgeloos: 
 
Het project kende dit jaar een gigantisch succes. Dit was vooral te wijten aan de inzet, enthousiasme, 
hulpvaardigheid en vriendelijkheid van de assistenten. Wat een verschil bij de maand augustus van 
vorig jaar. De voorafgaande screening van de kandidaat-assistenten heeft dus blijkbaar zijn nut 
bewezen.  
Volgend jaar is het project aan zijn tiende jaar toe. De unit, die aangekocht werd met de bedoeling een 
vijftal jaar dienst te doen en dan het project onder te brengen in een nieuw strandgebouw, is aan 
vervanging toe. (waterinsijpelling, gevaar voor elektrocutie, gebarsten binnenwanden) 
Er heeft een eerste vergadering plaatsgegrepen met de betrokken instanties. In de volgende weken 
wordt een plan gemaakt van een optimale unit met alle nodige voorziening met inbegrip van de nodige 
ruimte om ’s avonds de strandrolwagens en zeerolstoel in op te bergen.  
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9. Kaartenverkoop culturele activiteiten: 
 
Een bestuurslid heeft terecht opgemerkt dat voor een persoon met beperking het soms niet eenvoudig 
is om de vereiste kaarten aan te schaffen. Er is geen uniformiteit in de aankooplocatie en niet iedere 
locatie is toegankelijk. De voorzitter zal tegen de volgende vergadering dit probleem bespreken met 
de cultuurdienst. 
 
 
 

10. Het bezoekerscentrum “Westfront Nieuwpoort”: 
 
Dit nieuwe museum zal integraal toegankelijk zijn met inbegrip van de rondgang boven op het 
monument. Na overleg stelt de raad dat wat betreft de toegangsprijs men gezien de toegankelijkheid 
geen uitzondering dient te maken voor personen met een beperking. 
In navolging van en om een gelijklopende prijsbepaling na te streven stelt de raad voor om de 
prijsbepaling van het Flanders Fields museum in Ieper te volgen namelijk, een reductie op te 
toegangsprijs voor de begeleider van een rolstoelgebruiker en voor de begeleider van een persoon 
met een visuele handicap. (Flanders Fields prijs 5 i.p.v. 9 euro) 
 
De werkgroep zal een advies geven in verband met de publicatie van de aangeboden toegankelijkheid 
in de brochures van het museum. 
 
Gezien de aangeboden toegankelijkheid deels door toedoen van de adviesraad werd voorzien, zou 
het wenselijk zijn dat de raadsleden gezamenlijk worden uitgenodigd om een geleid bezoek te 
brengen aan het museum. Die vraag zal overgemaakt worden aan de bevoegde schepen. 
 
  

11. Varia: 
 
In overleg met de heer Madou zal het nodige gedaan worden voor het subsidiereglement en de 
uitvoer ervan voor het lopend jaar. 

 
 
 

Data volgende vergaderingen: 18 november 2014 
 
i.o.v de secretaris,                                                                                         
Marcel Madou  
 
De voorzitter  
Fernand Dasseville 
                                                                                       
college van burgemeester en schepen d.d. 20 oktober 2014 : kennisgenomen 


