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1. Overlast in de omgeving van de nachtwinkel : 

zaak wordt opgevolgd door de lokale politie - momenteel gunstige evolutie. 

2. Golfkarretjes, e.d. in het verkeer : 

de lokale politie heeft de nodige uitleg en verduidelijking verstrekt betreffende de toepasselijke 

reglementering. 

3. Rommelmarkt : 

Gevraagd wordt dat de organisator instaat voor een behoorlijke afvalverwijdering. Ook is er toezicht 

wenselijk op het naleven van de door de gemeente opgelegde voorwaarden . 

4. Ondergrondse afvalcontainers : 



Deze containers werken niet steeds naar behoren en het niet tijdig ledigen werkt sluikstorting  in de 

hand. . Gevraagd wordt op de glascontainer een vermelding aan te brengen " enkel glas deponeren 

tussen 8u en 20u ( dit staat reeds vermeld op de grote glasbvakken. 

5. Toestand Marktstraat  

In afwachting van de heraanleg van de straat, vraagt de raad dat de voor de voetgangers gevaarlijke 

gedeelten hersteld worden. 

6. Bezetting van het openbaar domein : 

Niet alle aannemers nemen het even nauw met de voorschriften tot het bezetten van het openbaar 

domein ( o.m. m.b.t. vrije doorgang, signalisatie,). Hinderende toestanden kunnen gemeld worden aan 

de stedelijke preventie- en veiligheidsdienst 058/ 22.49.92 & 98 

7.Veiligheid rondom de scholen, o.m. rijgedrag schoolgaande jeugd. 

Door de lokale politie werden reeds preventie acties uitgevoerd, momenteel wordt er repressief 

toezicht uitgevoerd. 

8.Bebloeming Kokstraat :  

Er wordt gevraagd net zoals in de Duinkerkestraat, om bebloeming aan te brengen in de Kokstraat 

aan de verlichtingspalen. 

9. Bezoekerscentrum Westfront 

Er wordt voorgesteld net zoals in de gemeenten Diksmuide en Koksijde deze locatie gratis te laten 

bezoeken door de inwoners. 

10. Opsporen van warmte verlies vis luchtfoto's : 

Er wordt gevraagd dat zoals in sommige gemeenten, via de gemeente een firma kan aangesproken, 

worden voor het opsporen via luchtfoto's van warmte verlies. 

11. Leopold II laan. parkeerverbod. 

Indien er langs beide kanten geparkeerd wordt is de doorgang belemmerd o.m. voor de 

huisvuilophaalwagens en wat ernstiger is ook voor de hulpdiensten. De raad stelt dan ook voor om 

een parkeerverbod in te voeren aan de kant van de woonhuizen. 

12. leegstand in de middenstad 

De gemeente heeft de middelen ter beschikking om de leegstand te bestrijden aangewend ( o.m. 

belasting op leegstand) . Deze middelen blijken in sommige gevallen weinig effect te hebben. 
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