
 

               
 

 

 
STEDELIJKE ADVIESRAAD VOOR 
MENSEN MET EEN HANDICAP 
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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 18.11.2014 

plenaire vergadering 

 

 
Aanwezig:  
Fernand Dasseville. Vzw Westkans , voorzitter 
 
Vertegenwoordigers van de doelgroep:  
 Jannick Decroo,  
Emy De Waele,  
Ward D' Hulster 
Gemma Verhue 
 
Vertegenwoordigers instellingen en verenigingen: 
Hendrik Blomme,  WZC De Zathe 
Peter Brusselmans, Licht en Liefde 
Jenny Desaegher,  VFG 
D’Haene Rosa, Rode Kruis 
Eric Vanlandschoot, vzw Elora  
Lethysia Verheye, Ter Duinen 
Ria Ternier, MS - liga 
 
Niet stemgerechtigde aanwezigen:  
Frans Lefevre, schepencollege  sociale zaken – OCMW voorzitter 
 
 
Afwezig met melding: 
ir. Roland Crabbe, Werner Moring, Jenny Lethysia Vereheye, Ilse Cranskens,  
Sabine Slembrouck 
 
Wegens afwezigheid van de burgemeester greep de zitting van de werkgroep toegankelijkheid niet 
plaats. 
 
Het verslag van de vorige vergadering d.d. 16 september 14 geeft geen aanleiding tot opmerkingen. 
Het college van burgemeester en schepenen in zitting op 20 oktober 2014 nam kennis van dit verslag. 
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1. Militaire begraafplaatsen Belgisch en Commonwealth : 

 
Gevraagd wordt een parkeerplaats voorbehouden voor gehandicapten aan te brengen aan de 
militaire begraaplaatsen te Ramskapelle ( Belgisch) en St Joris ( Commonwealth) .Op deze 
laatste begraafplaats zijn er regelmatig probleem met gestalde voertuigen van de buur 
garagehouder , die een vlotte toegang voor o.m. rolstoelgebruikers verhinden. Aanmaningen en 
opmerking van de lokale politie hebben blijkbaar weinig effect. Na overleg met de Commonwealth 
War Graves Commisson wordt dan ook voorgesteld deze toegang af te bakenen met paaltjes en 
een passende belijning aan te brengen. 

 
2. Parkeerplaatsen voor personen met een handicap 

        

 aanvraag parkeergplaats t.h.v. Oude Veurnevaart 11 werd ongunstig geadviseerd. 

 Bij de heraanleg van de P. Braeckelaan worden twee parkeerplaatsen voor gehandicapten 
voorziening 

 aanvraag voor parkeerplaats ter hoogte van J. Van Clichthovenstraat 127 werd gunstig 
geadviseerd. 

 Er wordt ter hoogte van het WZC Ten Anker een gehandicaptenparkeerplaats gevraagd op 
het openbaar domein. 

 
 

3. Betalend parkeren : 
 

Enkele opmerkingen werden ontvangen betreffende de regeling te Nieuwpoort, deze werden 
bantwoord overeenkomstig de standaardproecure. 

 
 
 

4. Zitbanken(route): 
 
In de Cardijnlaan wordt een zitbank gevraagd, juiste locatie wordt voorgesteld door de voorzitter in 
overleg met college. Innde Louisweg werd de inplanting van 5 zitbanken voorzien. Verdere voorstellen 
tot uitbouwen van zitbankenroute worden ingewacht 
 

5. Zon, Zee … Zorgeloos: 
 
De voorzitter vraagt om net zioals dit jaar ook voor 2015 betrokken te worden in de selectieprocedure 
van het personeel. De gemeente heeft de procedure ingezet voor de aankoop van een nieuwe unit, 
wat groter dan de bestaande o.m. met het oog op de berging van de tirol's en strandjutters. De 
voorzitter drukt oàverigens zijn tevredenheid uit betreffende de samenwerking met de verhuurder “ 
Happy “  
 

6. Toegankelijkheid openbare gebouwen: 
 
Bommenvrij : een strook met fijn grint verhindert een vlotte toegankelijkheid  
Westfront : enkele aanpassingen dienen nog uitgevoerd, een voorbehouden parkeerplaats voor 
gehandicapten is te voorzien. Eerlang worden de leden van de raad uitgenodigd  voor een bezoek 
aan Westfront. 
 
 

7. Varia:Politieverordening op het bezetten van het openbaar domein. 
De politieverordening werd aangevuld met enkele bepalingen voor het bezetten van de Zeedijk. De 
raad merkt op dat het toepassen van de voorschriften ( o.m. minimum doorgang van 1,20m)  
problematisch blijft. De raad vraagt dan ook dat de gemeente en de politie een passende actie zou 
ondernemen ter handhaving. 
 

8. Risico op electriciteitsschaarste ( afschakeling )  
 
De coördinatie van de maatregelen gebeurt door de noodambtenaar , mevr. Barbara Wyseure 
058/22.49.92. De plaatselijke afdeling van het Rode Kruis is opgenomen in de noodplanning. 
 
 



 

               
 

9. Brochure toegankelijk Nieuwpoort  
Er wordt momenteel gewerkt aan de uitgave 2015 – suggesties en nieuwe gegevens zijn welkom. 
 

10. Subsidies verenigingen en instellingen middenveld “ gehandicaptenzorg” 
 
Voor de advisering van de aanvragen om subsidie wordt in de schoot van de raad een werkgroep 
ingericht. De volgende personen maken deel uit van de werkgroep “ subsidies” :  
Fernand Dasseville. Vzw Westkans  
Jenny Desaegher,  VFG 
Ward D' Hulster, lid van de doelgroep 
Marcel maakt een ontwerp van subsidievoorwaarden en legt deze voor aan de werkgroep. 
 
De subsidieaanvraag van de vzw Elora centrum voor ambulante revalidatie , voor het jaar 2013, wordt 
gunstig geadviseerd; de voor 2012 toegenkend subsidie bedroeg € 125. 
 

11. Werking ondergrondse huisvuilcontainers : 
 
De containers geven geen aanduiding wanneer vol, een volle container aanvaardt geen afval doch wel  
geld.  
 

12. Varia : 
 

 De editie 2015 “ Rollend door Vlaanderen “ komt van 3 t.e.m. 31 juli naar de, kuststreek. 

 40 jaar gehandicaptenraad : documenten worden o.m. opgespoord in gemeentelijk archief  

 een grote verzakking op de aansluiting wandelpad Frontzate en O. L. Vrouwstrtaat bemoeilijkt 
het gebruik door roulators en rolstoelen. 

 Er is geen openbare verlichting in de P. Deswartelaan tussen Nijverheidsstraat en Sluizen 

 Waxhtdienst huisartsenpraktijk is niet gebruiksvriendelijk wegens toetsen-(waterval) systeem  
 
                                                                der verslaggever, 
                                                                  Marcel Madou 
 
gezien door het college van burgemeester en schepenen in zitting op 15 december 2014 
 
 
 

 
 


