
  
                            

STAD NIEUWPOORT         LOKAAL ECONOMISCHE  RAAD 

                                    Beknopt   verslag vergadering  25 november 2014 

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. 

aanwezig :  

stemgerechtigde leden : 

Carl Debruyne,afgevaardigde  Shoppinghandelaars   tevens voorzitter 

Romeo Rau , namens de vzw Promovis Nieuwpoort 

 Yves De Jonckheere ,  Verenigd Nieuwpoort bad 

Anne Sophie Van Hee, Horeca Nieuwpoort 

Noël Van  Hee, Voka  

 

niet stemgerechtigde  leden : 

Geert Vanden Broucke, schepen economie en middenstand 

Jos Decorte, voorzitter gemeenteraad 

Marcel Madou, secretaris adviesraad. 

Ronny Beschuyt, penningmeester feitelijke vereniging Lokaal Economische raad , enkel tijdens behandeling van 

agendapunt nieuwjaarsreceptie. 

 

afwezig met melding  

Maya Stronne en Berdieke Rommel, vzw de Noordvaart 

Frank Gunst en Luc Paeme, namens Unizo Nieuwpoort 

Noel Van Hee, voka 

Maurice Bellefroid, LVZ 

 

1.  Verslag vergadering 24 juni 2014 

 

Het verslag geeft geen aanleiding tot opmerkingen : 

Opvolging van de aandachtspunten van deze vergaderinff  

 

Aanduiding " blauwe zone "  

 

Maatregelen ter verbetering van de aanduiding zijn nog ter studie bij de lokale politie. 
 
Parkings voor gehandicapten : 
 
De aanvragen daartoe worden geadviseerd door de werkgroep toegankelijkheid van de gehandicaptenraad.  Niet 
alle aanvragen worden gunstig  geadviseerd  .  Ook wordt de noodzakelijkheid van bestaande voorbehouden 
parkings regelmatig getoetst . De reden van drie parkings in de Recollettenstraat in de omgeving van  het Marktplein 
wordt opgevraagd . 
                                                                                     

3 . Verkeersveiligheid -mobiliteit - bereikbaarheid bedrijventerreinen :  
 



Het dossier bevindt zich te Brussel.  De stedelijke adviesraad voor gezinsbeleid heeft gevraagd prioritair de werken op 

de sluizen uit te voeren met het oog op meer veiligheid voor de fietsers.  

 

3.  Organisatie van de nieuwjaarsreceptie : 

 

datum : maandag 19 januari  van 19u30 tot 22u30 ( deuren open om 19u30 deuren toe om 20u30) 

plaats : stadshalle ( beneden en boven) 

aard: zelfde als vorig jaar, dus zonder gastsprekers, enkel welkomstwoord van de schepen en de voorzitter 

deelnemende verenigingen :  vzw Noordvaart, Unizo, Voka , Shoppinghandelaars , LVZ.  De afgvaardigde van VNB 

kon nog geen definitieve toezegging doen.  Gevraagd werd dat deze zo spoedig mogelijk hunintentie mededelen. 

muzikale omlijsting :  ( van 19u30 -21u30 )voorzien budget € 400, gevraagd wordt aan de stedelijke culturele dienst 

een contact  een voorstel te doen. 

hapjes : voorzien budget € 1200 ( inclusief bediening in de zaal van 20u30 tot 22u30) .Anne Sophie maakt een 

voorstel op  . 

ontvangstprotocol. : de genodigden worden begroet aan de ingang door de leden van de LER ( 1 per vereniging) en 

de leden van het schepencollege. De leden van de LER dragen een badge met naam van hun vereniging . 

Voor de  personaliteiten worden eerste rij stoelen voorbehouden ( enkel voor wier zich vooraf aangemeld heeft) 

Ronny en Marcel verzorgen de incheck formaliteiten. 

parkeerfaciliteiten : gevraagd wordt de bloembakken op het Marktplein weg te nemen teneinde aanvullende 

parkeermogelijkheden te scheppen. 

 

4. . Nieuwe en hernieuwde aandachtspunten 

 

4.1 openhouden inlichtingskantoor Nieuwpoort-bad , gevraagd gans de dag open vanaf paasverlof tot eind 

september. 

 

4.2 heraanleg van de Marktstraat en Marktplein is nog ter studie en wordt voorgelegde voor advies aan de LER 

 

4.3.bijzondere activiteiten op de Kaai en Kaaiplein . Het opofferen van parkeergelegenheid daartoe is ten nadele van 

de aldaar gevestigde handel en horeca.. Dhr R. Rau vraagt dan ook dat bij het toelaten door de overheid , de nodige 

zorgvuldigheid  zowel wat betreft aanvangstijdstip, omvang als frequentie te handhaven. 

 

4.4. Dit standpunt wordt bijgetreden door de Shoppinghandelaars wat betreft de bijzondere activiteiten op het  

marktplein  en het verplaatsen van de vrijdagmarkt. 

 

4.5 de Shoppinghandelaar shebben de intentie om een wandelgids middenstad uit te geven , waarbij het hitorische 

karakter en de geschiedenis van bepaalde gebouwen en locaties  in het daglicht gesteld worden. 

 

4.6. het activiteitenprogramma 2015 van de stad is bijna afgewerkt, het voorstel wordt voorgelegd voor advies aan 

de eerstvolgende vergadering van de LER (dinsdag 27 januari 2015) 

 

4.7. Na  een aanvaring  door een hopper van de baggermaatschappij werd  de ponton met gangway verwijderd uit de 

vissershaven. Dit wordt betreurd daar de afwezigheid van een dergelijke ponton  het in de toekomst onmogelijk 

maakt dat de vissershaven en de middenstad  om  groepen te laten in- of ontschepen , of bijzondere vaartuigen aan 

te meren met het oog op bezoek. De LER vraagt dan ook dat de gemeente zou aandringen bij de overheid tot het 

terugplaatsen van de ponton, en desnoods zelf een ponton aan te brengen.  

 

                                                                                             de verslaggever, 

                                                                                            Marcel Madou 

gezien door het  college van burgemeester en schepenen in zitting op  8 december 2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


