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STEDELIJKE ADVIESRAAD VOOR 
MENSEN MET EEN HANDICAP 

 
 

 
               . 

 Gezien door college van burgemeester en schepenen in zitting op 

17 februari 2015 

 

 

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 20.01.2015 

Werkgroep toegankelijkheid 

 

 
Aanwezig:  
Vertegenwoordigers van de doelgroep:  
Inge Breyne, Peter Brusselman, Emy De Waele, Ward D'Hulster, Gemma Verhue 
 
Vertegenwoordigers instellingen en verenigingen: 
Fernand Dasseville, Vzw Westkans 
 
Niet stemgerechtigde aanwezigen:  
Roland Crabbe, burgemeester 
Marcel Madou, verslaggever 
 
Afwezig met melding: 
Erwin Devriendt, commissaris lokale politie Westkust 

1. Bouwtoelatingen: 
Er werden vier dossiers geadviseerd. 
 

2. Voorbehouden parkeerplaatsen: 
Ter gelegenheid van vergunde bouwwerken aan het woon- en zorgcentrum "Ten Anker” dient op het 
openbaar domein (langs de gewestweg N34 Albert I-laan) een voorbehouden parking voorzien te 
worden. Door de stad werd reeds daartoe opdracht gegeven aan de technische dienst.  
 

3. Openbare werken: 
                                    werken in uitvoering: 
P. Braeckelaan: geen opmerkingen, bestaande gegunde toestand voorbehouden parkings (3) wordt 
behouden. 
Lefebvrestraat (eerste gedeelte): geen opmerkingen. 
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                                    werken in planning: 
Ondergrondse parking Nieuwpoort-bad: breedte en inplanting van de voorbehouden parkings is na 
te zien. (vermoedelijke aanvangsdatum: maart of april 2015) 
Heraanleg O. L. Vrouwstraat: voorbehouden parking en parking 30 minuten zijn te voorzien.  
(vermoedelijke aanvangsdatum werken: 15 september 2015) 
Heraanleg Valkestraat: (vermoedelijke aanvangsdatum werken 15 september 2015) 
Heraanleg Lefebvrestraat: (tweede gedeelte, vermoedelijke aanvangsdatum 15 maart 2015) 
Heraanleg Slachthuisstraat en Kon. Elisabethlaan: peilen voetpad en inplanting voorbehouden 
parking zijn te bespreken met medewerker Erwin Cloet van de Technische Dienst (TD), vermoedelijke 
aanvangsdatum werken 15 maart of 15 september 2015 
Heraanleg Langestraat (gedeelte aansluitend op de P. Deswartelaan: (vermoedelijke aanvangsdatum 
werken 15 maart 2016) 
Herinrichting Sluizenring: plannen zijn na te zien bij medewerker Erwin Cloet TD.  
 De plannen van de heraanleg waren ter beschikking enkele dagen na de vergadering: tussen de 
Westendelaan en de Sluizen is er een zone voorzien voor laden en lossen en voor twee voorbehouden 
parkeerplaatsen.  
Heraanleg Albert I laan tussen J. Cardijnlaan en Louisweg kant havengeul, met herinrichting van de 
kruispunten Viktorlaan en Louisweg. Dossier wordt besproken in de begeleidingscommissie (waarin 
de voorzitter Fernand Dasseville zetelt namens de werkgroep) 
 

4. Blijvende pijnpunten: 
 

- Toegang tot het Leopoldplein: een hellend vlak werd beschadigd en het andere is verdwenen. De 
toegankelijkheid van het binnenplein voor rolstoelgebruikers, ouderen met looprek en ouders met 
kinderwagen komt voor de zoveelste keer duidelijk letterlijk en figuurlijk op de helling te staan. Na 
overleg met de werkgroep is de burgemeester akkoord dat de hellingen als voetpadverharding 
worden uitgevoerd en zal hij na schriftelijk advies van de werkgroep dienaangaande opdracht geven 
aan de technische dienst. Hopelijk betekent deze oplossing een einde van een zeer lang aanslepend 
dossier van niet-toegankelijkheid. 
 
- Drempels aan de voetgangersoversteek tussen Leopoldplein en St Bernardusplein: Een goot met 
een diepte van meer dan 2 cm maakt de oversteek ongeschikt voor rolstoelgebruikers. Gelukkig zijn 
er goede oversteken in de onmiddellijke omgeving. Aanpassingswerken zijn blijkbaar moeilijk, zo niet 
onmogelijk. Om in de toekomst deze problemen te vermijden is een duidelijke beschrijving van 
toegankelijke voetgangersoversteken vermeld in de bestekken aangewezen en zijn afvoerputten ter 
hoogte van voetgangersoversteken niet te combineren. 
 
- Openbaar toilet Hendrikaplein: de klantvriendelijkheid van de uitbater laat soms te wensen over. 
Een nieuwe aanbesteding voor uitbating wordt uitgeschreven. Traditioneel zijn er weinig kandidaat- 
uitbaters. De werkgroep moet nog advies geven over de toegankelijkheid van het toilet. Afspraak 
wordt gemaakt met de heer E. Schramme van de TD. 
 
- Toegang voor rolstoelgebruikers Commonwealth begraafplaats St Joris: het advies van de 
werkgroep zal in de loop van de maand maart uitgevoerd worden, opdracht is gegeven. 
 

5. Zon, Zee, … Zorgeloos ( ZZZ) 
 
De gemeente voorziet na prijsaanvraag de aankoop van een nieuwe unit. Het plan van de unit is nu 

definitief na nazicht door Westkans en Intro. Er is een planning gemaakt wat betreft de diverse uit te 

voeren stappen om klaar te zijn tegen 01 juli 2015. 
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6. Voorbehouden parkeerplaatsen en betalend parkeren 

- 39 klachten werden in de loop van 2014 ontvangen i.v.m. het betalend parkeren. Alle klachten 

werden beantwoord. Dit brengt wederzijds begrip en inzicht mee. 

- de vraag stelt zich of er voldoende opgetreden wordt tegen misbruik van de gehandicaptenkaart. De 
cijfers voor 2014 zijn nog niet bekend, doch in 2013 werden 243 processenverbaal daaromtrent 
opgemaakt door de lokale politie 
 
 - een bestuurslid kreeg de opmerking van een parkeerwachter dat zij in een blauwe zone zowel de 
kaart “blauwe zone” als de kaart voor personen met een handicap zichtbaar moet leggen aan de 
voorruit van de wagen. 
 
Antwoord van politiecommissaris E. Devriendt: 
 - de parkeerkaart voor personen met een handicap vervangt de parkeerschijf 

(art. 27.4.2 van het verkeersreglement) 

-de beperkingen van de parkeertijd gelden niet voor de voertuigen die 

gebruikt worden door personen met een handicap wanneer gebruik gemaakt 

wordt van de geldige parkeerkaart voor personen met een handicap 

(art.27.4.1 van het verkeersreglement) 

-- 

Bij dezen vragen we dat de stad Nieuwpoort hun parkeerwachters wil 

informeren (in blauwe zone mag onbeperkt geparkeerd worden met een geldige 

gehandicaptenkaart - er moet geen parkeerschijf gelegd worden). 

 

 

BEKNOPT VERSLAG VERGADERING 20.01.2015 

plenaire vergadering 

 

 
Aanwezig:  
Vertegenwoordigers van de doelgroep:  
Inge Breyne,  
Emy De Waele, 
Ward D’Hulster,  
Werner Moring,  
Gemma Verhue 
 
Vertegenwoordigers instellingen en verenigingen: 
Peter Brusselman, Licht en liefde 
Fernand Dasseville. VZW Westkans  
Jenny Desaegher, V.F.G. 
Daniel Jonckheere, WZC Ten Anker  
Hendrik Blomme, WZC De Zathe 
Ria Ternier, MS-liga 
Eric Vanlandschoot, vzw Elora  
Lethysia Verheye, Ter Duinen 
 
Niet stemgerechtigde aanwezigen:  
Frans Lefevre, voorzitter OCMW en schepen Sociale Zaken 
Marcel Madou, verslaggever 
Bill Vermeylen raadslid OCMW 
 
Afwezig met melding: 
Jannick Decroo, Rosa D'Haene, Ilse Cranskens  
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1. Verslag van de vorige vergadering: wordt goedgekeurd 

2. Verslag wordt gegeven van de werkgroep toegankelijkheid: (zie hoger 
 
3. Basisvoorstel subsidieregeling: 
 
Het voorstel is aan de verenigingen actief in het middenveld “gehandicaptenzorg”, zoals voor deze 
actief in het middenveld " gezinszorg” een basissubsidie toe te kennen, zoals voorzien in het 
subsidiereglement socioculturele sector ( deze basissubsidie bedroeg € 160 in 2014.) Daar bovenop 
komt dan nog een bedrag in functie van het aantal leden en op basis van het aantal activiteiten 
bestemd voor een ruimer publiek.  
Het ingediende voorstel wordt na bespreking aanvaard en zal verder uitgewerkt worden. 
Ook dient er een overeenkomst gemaakt te worden met het stadsbestuur over de financiële impact 
van de subsidieregeling. Tevens worden de bestaande uitkeringen geëvalueerd.  
De vereniging "Ziekenzorg" wordt alvast aangeschreven om in onze raad te zetelen. 
 
4. Voorbehouden parkeerplaatsen - bezetten van het publiek domein: 
  

- De adviesraad " lokaal economische raad " vraagt waarom er 3 voorbehouden parkings  
zijn in één rij in de Recollettenstraat ter hoogte van het Marktplein.  
Na evaluatie van deze parkingaanvragen blijkt dat één aanvrager er niet meer woont. 
Er wordt een advies gegeven om deze voorbehouden parkeerplaats te annuleren. 
In het antwoord aan de LER wordt gevraagd aan te dringen bij de handelaars om de regelgeving in 
verband met het bezetten van het publiek domein na te leven en aldus de toegankelijkheid op 
voetpaden en pleinen te helpen waarborgen. 

- Op vraag vanuit de raad werd het advies van de voorbehouden parkeerplaats ter  
hoogte van J. Van Clichthovenstraat 127 nagezien: Deze aanvraag werd gunstig geadviseerd door de 
werkgroep op 18 november 2014. 
 
5. Toegankelijkheid en bereikbaarheid bezoekerscentrum Westfront: 
  
De resultaten van het bezoek van de raad aan het bezoekerscentrum werden genoteerd. 
Bijkomende opmerkingen: 
- de efficiëntie van de looplijn wordt in vraag gesteld, zijn grondmarkeringen niet beter? 
- de knop voor de bediening van de lift bovenaan dient verder van de liftdeur geplaatst te worden 
zodat deze niet geblokkeerd wordt door wachtenden. 
Alle opmerkingen worden voorgelegd aan de bevoegde schepen en zullen verder opgevolgd worden. 
Een tekst over de toegankelijkheid van het bezoekerscentrum wordt voorbereid. 
 
6. Project Zon, Zee… Zorgeloos: 
 
Het plan van de aan te kopen unit wordt voorgelegd.  
De aanwervingscriteria voor jobstudenten in het project Z.Z.Z. worden medegedeeld  
Net zoals vorig jaar zullen de kandidaat – assistenten gescreend worden. 
Dit jaar bestaat het project 10 jaar, daarom zullen er diverse speciale initiatieven gepland worden. 
 
7. 40 jaar gehandicaptenraad: 
 
In oktober 1974 werd de gehandicaptenraad opgericht. Er wordt gezocht naar een passende manier 
om dit feit en de werking van de raad in het zonnetje te zetten.  
Daarom wordt gevraagd aan de bestuursleden hun ideeën kenbaar te maken via mail aan de 
voorzitter. 
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Volgende vergadering: dinsdag 17 maart. 


