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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. 

 
 

17 maart 2015 

BEKNOPT VERSLAG VERGADERING  

plenaire vergadering 

 

 
Aanwezig:  
Vertegenwoordigers van de doelgroep:  
Emy De Waele, 
Ward D’Hulster,  
Werner Moring,  
Gemma Verhue, 
Jannick Decroo 
 
Vertegenwoordigers instellingen en verenigingen: 
Peter Brusselman, Licht en liefde 
Fernand Dasseville, VZW Westkans  
Jenny Desaegher, V.F.G. 
Ria Ternier, MS-liga 
Rosa D'Haene, Rode Kruis Vlaanderen 
 
 
Niet stemgerechtigde aanwezigen:  
Frans Lefevre, voorzitter OCMW en schepen Sociale Zaken 
Marcel Madou, verslaggever 
Bill Vermeylen raadslid OCMW 
 
Afwezig met melding: 
Inge Breyne, Hendrik Blomme, Eric Vanlandschoot, Lethysia Verheye, Ilse Cranskens. 

  
1. Verslag van de vorige vergadering: wordt goedgekeurd 

2. Werkgroep Toegankelijkheid:  
 
- de voorbehouden parkeerplaats Recollettenstraat 72 werd nog niet verwijderd. 
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 -de gevraagde voorbehouden parkeerplaats op het openbaar domein voor het wzc Ten Anker werd 
nog niet aangebracht. 
-gevraagd werd in de gemeentelijke folder " betalend parkeren " de terminologie, " mindervaliden " 
te vervangen door " personen met een handicap " en item voorzien van een rolstoellogo. (is intussen 
opgenomen in de nieuwe editie) 
- het bezoek aan de openbare toiletten Hendrikaplein met het oog op het verbeteren van de 
toegankelijkheid kon niet doorgaan wegens het ontbreken van de sleutels. 
- de gevraagde aanpassingswerken aan de Commonwealth begraafplaats " Ramscapelle Road ", 
namelijk vrijhouden toegang voor rolstoelgebruikers en voorzien van een voorbehouden 
parkeerplaats, werden uitgevoerd. 
- de herinrichtingwerken aan de Sluizenring schieten goed op en dragen de goedkeuring weg van de 
werkgroep toegankelijkheid. In de volgende fase zal in overleg met de heer E. Cloet de 
bereikbaarheid tussen de geplande voorbehouden parkeerplaatsen en de site van het 
bezoekerscentrum besproken worden op een werfvergadering. 
- het bezoekerscentrum Westfront, wordt beheerd door het plaatselijke Autonoom Gemeentelijk 
Beheer, die aldus het aanspreekpunt vormt, voor melden van eventuele problemen, etc. Op de 
website van het bezoekerscentrum Westfront werd een pagina voorzien betreffende de 
toegankelijkheid.  
www.nieuwpoort.be/nieuwpoort/view/nl/nieuwpoort/de_groote_oorlog/westfront_nieuwpoort  
- Leopoldplein: de reeds lang gevraagde definitieve toegankelijke hellingen worden uitgevoerd in 
dezelfde betegeling als het aanliggend voetpad. 
- Louisweg: zodra de Louisweg ter hoogte van de nieuwe verkaveling aan Ysermonde hersteld is 
 (asfaltverharding) worden er in de Louisweg tussen de Tennislaan en de Albert I laan paaltjes 
geplaatst zodat autoverkeer in dit gedeelte terug onmogelijk wordt. 
 
3. Voetpad Victorlaan: 
 
De uitbater van de nieuwe B&B (hotel) heeft ter hoogte van de nieuwbouw een betonnen hellend 
vlak gegoten over de volledige breedte van het voetpad. Met deze (niet vergunde) ingreep is de 
toegankelijkheid van het openbaar domein volledig teniet gedaan. De gebruikers van het voetpad, in 
casus de rolstoelgebruikers hebben geen doorgang en dienen zich op het fietspad te begeven. 
Er werd de voorzitter gevraagd om advies te geven voor een toegankelijke oplossing. De voorzitter 
heeft dit geweigerd om onder meer volgende redenen: 

- Het betreft een niet vergunde ingreep van een privépersoon op het openbare domein. 
- Om het gecreëerde hoogteverschil van 45 cm (al of niet conform aan de afgeleverde 

bouwvergunning) te overbruggen is volgens de wettelijke normen van toegankelijkheid 
(hellingsgraad 6,25 %) een hellend vlak nodig van meer dan 4 meter lang.  

De voorzitter heeft aan de burgemeester voorgesteld een advies te vragen aan het 
toegankelijkheidsbureau Westkans en rekening te houden met: 

- De vermeldingen in de afgeleverde bouwvergunning. 
- De eventuele verplichtingen indien de bouwaanvraag onder de verplichtingen van de 

stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid valt.  
- De vergunningen of nodige aanpassingen door de nutsmaatschappijen 
- Het advies van de Politie Westkust in verband met verkeersveiligheid. 
- De stedelijke verordening in verband met het bezetten van het openbaar domein 
- De reglementeringen van Toerisme Vlaanderen en Toegankelijk Vlaanderen. 

Alle aanwezige leden gaan akkoord met deze visie.  
Intussen zijn er al diverse klachten over het ontoegankelijk voetpad zowel van privépersonen als van 
het wzc “Ten Anker”. 
Intussen is nu ook vastgesteld dat tijdens de weekends het verhoogde voetpad gebruikt wordt als 
parkeerplaats door bezoekers van de B&B. 
 

http://www.nieuwpoort.be/nieuwpoort/view/nl/nieuwpoort/de_groote_oorlog/westfront_nieuwpoort
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De aanwezige leden van de raad zijn unaniem akkoord met volgend besluit: 
Gezien de ontoegankelijkheid van het voetpad, de gevaarlijke situatie voor alle voetgangers en de 
onwettige inname van een bestaand toegankelijk voetpad door een privépersoon, vragen zij aan het 
college van burgemeester en schepenen om dringend de aangebrachte verhoging te laten 
verwijderen. De voorzitter zal dit officieel melden in een brief aan het schepencollege.  
 
Een lid stelt dat indien dit toegelaten wordt door de gemeente, dat dan iedere inwoner van de 
gemeente het recht heeft zijn woning te voorzien van een drempelvrije ingang door het aanbrengen 
van een helling op het voetpad. Het principe: iedereen gelijk voor de wet. 
 
4.Opstarten van zilverpunt: 
 
Voor het opstarten van het " Zilverpunt ", aanspreekpunt voor + 85 jarigen, vraagt het Sociaal Huis 
medewerkers. De bedoeling is via het middenveld van het vrijwilligerswerk een brede waaier van 
hulpverlening op te zetten waarop + 85 jarigen beroep kunnen doen. Dit initiatief heeft geen 
betrekking op de reeds bestaande hulpverlening, doch vult die aan op specifieke vlakken (hiaten)  
 
5. Zon, zee ... zorgeloos: 
 
De aankoop van de container door de gemeente verloopt zoals gepland. Op 25 april grijpt een 
screening plaats van de kandidaat - assistenten in het project. Naar aanleiding van 10 jaar ZZZ zullen 
er diverse meldingen en reportages verschijnen in de media. 
 
6. Uitgifte van de folder " toegankelijk Nieuwpoort, editie 2015": 
 
Voor deze editie werden diverse diensten en organisaties aangeschreven om de gegevens te 
actualiseren. Dit heeft meer tijd in beslag genomen dan verwacht. De editie april 2015 zal klaar zijn 
tegen Pasen. Intussen wordt de website “toegankelijk Nieuwpoort” ook aangepast. 
 
7. Infoborden voor personen met een visuele handicap: 
Momenteel wordt er onderhandeld met een firma gespecialiseerd in 3 D printing voor het 
vervaardigen van tactiele (met tastzin voelbare) borden, dit ter vervanging van het oude infobord 
aan de havengeul en eventueel een nieuw infobord aan de Ganzenpoot. Er is geen bezwaar om dit 
project te steunen met de gelden afkomstig van vroegere donaties aan de gehandicaptenraad. 
 
8. Veertig jaar werking gehandicaptenraad: 
 
Een voorstel tot bezoek aan "Flanders Field Museum" met nadien een etentje aangeboden aan de 
leden van de adviesraad wordt verder uitgewerkt. Gevraagd wordt of het OCMW kan instaan voor 
bijzonder vervoer van rolstoelgebruikers. Dit zou doorgaan op maandag 28 september. Meer 
gegevens op de volgende vergadering: dinsdag 19 mei. 
 
9. Bezetten openbaar domein door handelszaken: 
 
De Lokaal Economische Raad (d.i. het gemeentelijk adviesorgaan met betrekking tot de 
middenstand)werd aangeschreven met de vraag de plaatselijk handelaars waar nodig aan te sporen 
beter de voorwaarden bij het bezetten van het openbaar domein na te leven. 
 
10. Voorstel regeling toekennen subsidies in het middenveld gehandicaptenzorg: 
 
Het voorstel van regeling wordt goedgekeurd. De aandacht wordt gevestigd op het feit dat de 
subsidie niet automatisch wordt toegekend, dus dient jaarlijks aangevraagd te worden. 
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Ook is het uiteindelijk het schepencollege die beslist nopens de, al dan niet toekenning. Het voorstel 
wordt nu voorgelegd aan de gemeentelijke diensten voor aanvulling en verbetering. 
 
11. Betalend parkeren:  
 
De raad breekt een lans voor het streven naar een uniforme regeling over de gemeenten heen 
betreffende het parkeren door personen met een handicap in de betaalzones. Het systeem van de 
gemeente Koksijde namelijk, in de centrumstraten of winkelstraten 2u gratis parkeren mits het 
leggen van de gehandicaptenkaart en de ingestelde parkeerschijf, kan de rotatie op de 
voorbehouden parkeerplaatsen in de hand werken.  
 
12. Varia: Kaartershuis: 
 
Gevraagd wordt het gemeentelijk buurthuis " Kaartershuis" te voorzien van toegankelijke toiletten. 
De werkgroep toegankelijkheid onderzoekt de mogelijkheid. 
 
                                                               de verslaggever, 
 
 
Volgende vergadering: dinsdag 19 mei, om 19 uur werkgroep toegankelijkheid en om 20 uur de 
algemene vergadering. 


