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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. 

In dit beknopt verslag  worden enkel die onderwerpen en aandachtspunten opgenomen eigen aan de wijk   en die kaderen 
binnen de  doelstellingen vastgelegd in  de statuten van de dorps- en wijkraden  bij  gemeenteraadsbesluit d.d. 21 januari 201 

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  

Stemgerechtigde leden :  
Marc Desmedt, voorzitter 
Richard Bendels, Joseph Dumon,Frank Gunst,  Werner Moring, Erwin Pelgrim ,  
niet stemgerechtigde aanwezigen 
Roland Crabbe , burgemeester 
Frans Lefevre, OCMW voorzitter  
Geoffrey  Hennebert en Franky Hardy, wijkagenten politie Westkust 
Marcel Madou, verslaggever 
 
Afwezig met melding :  
Rudy Van Acker , stemgerechtigd lid  
 
1. Actie " Zilverpunt" - Sociaal huis  (toelichting door dhr. Fr. Lefevre) : 

Actie uitgaande van het Sociaal Huis , met als doel extra ondersteuning te verlenen aan de derde 
leeftijd door een gestructureerde inzet van vrijwilligers. Als opstart richt de ondersteuning zich tot de 
+ 85 jarigen. 
Alle +85 jarige inwoners worden schriftelijk in kennis gesteld van het initiatief en hoe beroep kan 
gedaan worden op de vrijwilligers . 
Het Sociaal Huis  identificeert de vrijwilligers en  organiseert, begeleidt en coördineert  de 
tussenkomst van de vrijwilligers 
Het " Zilverpunt " omvat nu reeds een dertigtal   vrijwillende medewerkers.   
Wie wenst mee te werken , dient contact op te nemen met het sociaal huis  ( Ilse Cranskens 
058/22.38.75 - ilse.cranskens@nieuwpoort.be  / Hanne Hosten 058/22.38.11 
hanne.hosten@nieuwpoort.be)  
 



 
2. Nachtwinkels : 

Daar deze omstreeks 22u sluit  en dank zij de tussenkomst van de politie zijn de problemen van de 

baan. Enige waakzaamheid is noodzakelijk. 

3. Zwerfvuil : 

De parking Schipstraat is op dit gebied een zwarte vlek . Oplossing  ? Aangepaste paierbakjes ? 

Sensibilisering van de (schoolgaande) jeugd ? Het is wenselijk dat de  acties van de afval 

intercommunales  ter voorkoming van zwerfvuil  ( let's do it TOPEe  inde vuilbak - tin de omgeving van 

de lokalen van jeugdverenigingen en - clubs , zich uitbreid tot de scholen . 

4. Verkeersveiligheid rondom de scholen.: 

De preventieve actie , met soms repressief karakter , heeft een zeer goed resultaat opgeleverd. Met 

dank aan de politie en de gemachtigde opzichters . 

5. Gewestweg Canadalaan - Snelheidsbeperking  

Noodzakelijkheid wordt in twijfel getrokken van zoveel ( 3) verschillende snelheidsregimes. Reden 

overgang van 50 ( bebouwde kom) naar 90 (standaardsnelheid gewestwegen) is niet toegelaten 

zonder tussen stap van 70. 

6. Gewestweg Sluizenring : 

De werken vorderen goed , men vraagt wat de toegelaten snelheid zal zijn 30 of 50.  Waarschijnlijk 50 

daar de nieuwe wegstructuur niet afgestemd is op  zone 30. Fietspad dubbel richting komt aan de 

binnenkant van de ring . Het eenrichtingsverkeer is van de Westendelaan naar de P. Deswartelaan . 

Het fietspad aan de binnenkent voorkomt dode hoek situaties ( fietsers/vrachtwagens) , doch fietsers 

dienen wel extra op te letten bij het dwarsen van  rijweg. 

7. Licht signalisatie  Westendelaan - Kustbaan  

Gevraagd wordt de groene cyclus voor het verkeer komende uit de richting Oostende te verlengen, zo 

niet zullen wellicht velen de Sluizenring gebruiken als sluikweg.  

8. Werken Marktplein - Marktstraat   

Voorontwerp wordt eind april/ begin mei voorgelegd aan de wijkraad  

9.  Valkestraat  

Bij de heraanleg worden langs beide kanten parkeergelegenheid voorzien . De vraag stelt of het 

mogelijk is bij veel aanwezigen op herdenkingen  in de aula De Vlak , de Valkestraat en de Kaaivanaf 

de Kaaistraat af te sluiten voor het autoverkeer. 

10. Rommelmarkt 

Op 19 juli organiseert de f.v. Feestcommissie wijkraad Coupe Gorge - Monobloc een rommelmarkt in 

de Middenstad. Afspraken werden gemaakt teneinde hinder en overlast tot een minimum te beperken. 

11.Herstellingen aan wegen  

De stroken aangelegd wet kleinschalige materialen zijn op sommige plaatsen aan herstel ( 

vastleggen) toe. Dit gebeurt met een bijzondere mortel, die een langere hardings- en hechtingstijd  



heeft.           

12.  Snelheid in de Middenstad : 

Geen bijkomende maatregelen van doen daar de drukte overdag in de MIddenstad zelden een hogere 

snelheid i toelaat dan 25 km/ u  

  

13. Communicatie in het algemeen en met de politie in het bijzonder : 

De wijkraad drukt zijn tevredenheid over de communicatie van en met de gemeente in de voorbije 

periode en wenst de politie Westkust te danken voor de aanpak van de aangereikte problemen. Het 

hoeft geen betoog dat de, wijkwerking hierbij een toonaangevende rol speelt. 

 

volgende vergadering  dinsdag 7 juli 2015 om 20u in de Raadszaal, Stadhuis  

                                                    de verslaggever, 

 

                                                                 M. Madou 

Gezien door het college van burgemeester en schepenen in zitting op 28 april 2015. 

 


