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1. Verslag van de vorige vergadering : 

Het verslag van de vergadering d.d. 11 december 2014 geeft geen aanleiding tot opmerkingen. 

2. Hernomen aandachtspunten : 

2.1 scheiding fiets- en wandelverkeer  op de Zeedijk : er wordt meer toezicht van de politie gevraagd 

2.2. Aangekondigde stroomonderbreking : er was geen noodzaak om over te gaan tot een 

onderbreking van de levering van stroom. 

2.3 overlast koelwagens in de Franslaan, tussen Veurnestraat en Albert I laan . Bij de herinrichting van 

de Franslaan wordt aldaar aan de westkant een laad- en loszone voorzien en mogelijks zone 30 

2.4  Probleem storend en hinderend  gebruik van het Leopoldplein door hangjongeren, het probleem 

is in enige mate toegenomen nu het plein toegankelijk gemaakt word t voor rolstoelgebrukers. 



2.5. Prins Maurits- en Maritiem park : 

De heraanleg van het Prins Mauritspark wordt uitgevoerd in drie fazen . De eerste omvat het 

uitdunnen en snoeien van het bomenbestand  en heraanleg van paden en gedeeltelijk van de gazons. 

Fase 2  omvat de heraanleg van de recreatieve infrastructuur ( o.m. van de Floreal ) kan slechts 

geschieden na de bouw van de ondergrondse garages  Fase 3 omvat de heraanleg van de overige 

gedeelten als zone met groene recreatieve functie.(wellicht na 2017)  De gronden ter uitbreiding van 

het maritiem park werden aangekocht door de Vlaamse overheid. 

2.6  De gronden tussen het Maritiem park en de Oude Jachthaven ( ook genoemd Krommenhoek of 

Vlotkom) , die momenteel nog gebruikt worden door een landbouwer zullen aangekocht worden door 

de Vlaamse overheid , zodat uitbreiding van het Maritiempark mogelijk wordt  

2.7. Vervangen van straatnaamborden  : 

Is volop bezig . 
 
2.8 . Ondergrondse afvalcontainers : 

Schenken volledige voldoening 

2.9. parkeren op de badplaats  : 

De parkeerautomaten in de rode zone  worden voorzien van een klavier  met letters en cijfers 
afzonderlijk. 
Al te ijverige  "taksagenten" blijven een probleem. 
Gevraagd wordt de parkeerduur van de parkeerkaart zorgverleners  van 1u te verlengen tot 1,5u 
 
3.Openbare verlichting op de badplaats : 
 
Defect lichtpunt in de Brabantstraat werd nog niet hersteld. In de Albert I laan worden de 
lichtpunten van de functionele verlichting vervangen door LED toestellen 
 
4.Hendrikaplein 
 
groenaanplanting verhinderd vlotte doorgang. 
 
5. toestand villa Hurlebise   : 
 
wegens gevaar voor  loskomende stenen en gevelornementen wordt gevraagd dranghekkers in de 
Lombardsijdelaan te plaatsen  ter bescherming van de weggebruikers 
 
6. Zitbanken Zeedijk : 
 
Gevraagd wordt enkele zitbanken te plaatsen ter hoogte van het volleybalplein 
 
7.  Overlast door bouwwerken  
 
Het reglement ter bestrijding van de verstoring van rust en orde door werken is enkel van toepassing 
tussen 1 juli en 1 september. 
Buiten deze periode is het moeilijk om bouwwerken te verbieden (behalve bij nachtlawaai) 
 
 

  



8.  bovengrondse parkeerplaatsen voorzien aan centrum Ysara na de bouw van de ondergrondse 
garages ? 
  
Na de aanleg van het plein tussen Ysara en Lombardsijdestraat zijn er geen parkings meer voorzien 
op het plein, met uitzondering van 4 parkeerplaatsen 30 minuten voor het laden en lossen van 
valiezen,  
 
9. Nota Marc De Grave :   
 
Visie strand, duinen en zeedijk , wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.  
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schepencollege  5 mei 2015 : GEZIEN 

 


