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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. 

 

BEKNOPT VERSLAG VERGADERING 19.05.2015 

Werkgroep toegankelijkheid 

 

 
Aanwezig:  
Vertegenwoordigers van de doelgroep:  
Emy De Waele, Gemma Verhue  

Vertegenwoordigers instellingen en verenigingen: 
Fernand Dasseville, Westkans 
Jenny Desaegher, VFG 
 
Niet stemgerechtigde aanwezigen:  
Roland Crabbe, burgemeester 
 
Afwezig met melding: 
Inge Breyne, Peter Brusselman, Ward D’Hulster en Marcel Madou  
 

1. Bouwtoelatingen: 
 
Er werden twee dossiers geadviseerd: Albert I laan 176 en Watersportlaan 11 (regularisatie). 
 

2. Voorbehouden parkeerplaatsen: 
 
De gevraagde en goedgekeurde voorbehouden parkeerplaats ter hoogte van het woon- en 
zorgcentrum "Ten Anker” werd nog niet uitgevoerd. Een herinnering wordt overgemaakt aan de 
bevoegde dienst. 
Een aanvraag ter hoogte van Brabantstraat 5 werd negatief geadviseerd. De reden van die aanvraag 
had als doel dat minder auto’s zich zouden parkeren ter hoogte van een nieuwe handelszaak. 
Aan de verkeerscommissie van de politie wordt gevraagd naar de toegelaten mogelijkheden van 
combinaties voorbehouden parkeerplaatsen, al of niet betalend en beperking in tijd. 
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3. Klachten betalend parkeren: 
 
Er waren de afgelopen maanden twee klachten in verband met het betalend parkeren op niet 
voorbehouden plaatsen voor personen met een handicap. Een brief met het gehandicaptenbeleid 
i.v.m. het parkeren werd hen opgestuurd. 
 

4. Leopoldplein: 
 
Andermaal stuurde iemand een klachtbrief over de ontoegankelijkheid van dit plein. 
Momenteel zijn de twee hellende vlakken verdwenen. Uiteindelijk is er nu een afspraak gemaakt met 
de firma die de werken aan de zeedijk uitvoert om twee hellende vlakken in vast materiaal aan te 
leggen. Die werken zouden uitgevoerd worden eind mei begin juni. 
 

5. Louisweg:  
 
De werkgroep vraagt om dringend de doorgang van de Louisweg ter hoogte van de nieuwe straat in 
de verkaveling Ysermonde te asfalteren. Tevens wordt er gevraagd in de Louisweg tussen de 
Tennislaan en de Albert I-laan paaltjes te zetten zodat doorgaand verkeer onmogelijk is. 
 

6. Victorlaan: 
 
De onrechtmatige inname van het voetpad met een cementen hellend vlak ter hoogte van een 
nieuwe B&B blijft zorgen voor verontwaardiging en klachten. Een dringende oplossing is nodig. 
Dit item wordt komt uitvoering aan bod in de vergadering van de adviesraad ( zie hierna) 
 

7. Sluizenring: 
 
De werken worden opgevolgd. Ter hoogte van twee bruggen is door de bruginfrastructuur het 
voetpad te smal voor rolstoelgebruikers. De politiecommissaris geeft uitleg over het rechtmatig 
gebruik van het aanliggend fietspad door personen waarvoor het voetpad te smal is. 
Daarom zal overal de mogelijkheid voorzien worden het voetpad op die plaatsen te verlaten via 
drempelloze overgangen van voetpad naar fietspad. 
Ter hoogte van de zijstraat ”IJzer” dient een verlaagde oversteek voorzien te worden met zebrapad. 
Ter hoogte van de twee voorziene voorbehouden parkeerplaatsen (inkom schietstand) wordt 
gevraagd een drempel weg te werken zodat personen met een beperking vanaf de parkeerplaatsen 
drempelloos de site kunnen bereiken. 
 

8. Nieuwe unit ZZZ: 
 
De nieuwe unit wordt geleverd midden juni. De technische dienst zal zorgen voor de nodige 
aansluitingen en het in orde brengen van de accommodatie rondom.  
 

9. Varia: 
 

- Het toiletgebouw op het Hendrikaplein dient regelmatig gecontroleerd te worden op gebied 
van toegankelijkheid. 

- Op vraag van een bestuurslid wordt nagezien hoe in het kaartershuisje een toegankelijk toilet 
kan voorzien worden.  
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BEKNOPT VERSLAG VERGADERING 19.05.2015 

plenaire vergadering 

 

 
Aanwezig:  
Vertegenwoordigers van de doelgroep:  
Emy De Waele, 
Werner Moring,  
Gemma Verhue 
 
Vertegenwoordigers instellingen en verenigingen: 
Fernand Dasseville, Westkans  
Jenny Desaegher, V.F.G. 
Daniel Jonckheere, WZC Ten Anker  
Hendrik Blomme, WZC De Zathe 
Lethysia Verheye, Ter Duinen 
Rosa D’Haene, Rode Kruis 
 
Niet stemgerechtigde aanwezigen:  
Frans Lefevre, voorzitter OCMW en schepen Sociale Zaken 
 
Afwezig met melding: 
Jannick Decroo, Inge Breyne, Ilse Cranskens, Peter Brusselman, Eric Vanlandschoot, Ria Ternier, Bill 
Vermeylen, Ward D’Hulster, Marcel Madou.  

 

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 op de vorige vergadering goedgekeurde voorstel werd voorgelegd aan het stadsbestuur. 
Er zijn een aantal opmerkingen en onduidelijkheden die verder moeten onderzocht worden. 
De schepen van Sociale Zaken en de voorzitter zullen dit bespreken met de bevoegde diensten. 
 

4. Toegankelijkheid en bereikbaarheid bezoekerscentrum Westfront: 
 
Naar aanleiding van het werkbezoek van de leden van de adviesraad aan het bezoekerscentrum, 
werd er een nota opgemaakt met opmerkingen in verband met de toegankelijkheid. 
Momenteel zijn er nog weinig van de voorstellen uitgevoerd. Daarom werd een herinnering gestuurd 
aan de bevoegde schepenen.  
 

5. Voetpad Victorlaan: 
 
Alle aanwezigen hebben een duidelijke mening over de huidige situatie van dit voetpad. 

Twee, van de vele opmerkingen, van leden van de adviesraad vatten de eensgezinde visie 

van alle leden samen: 
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… als ik, persoon met een handicap, mijn bestaande woning beter toegankelijk maak door een 

hoop beton op het voetpad te laten storten, hoe lang gaat het duren voor ik een boete krijg en 

alles op mijn kosten moet laten verwijderen? 

… is in Nieuwpoort voor bepaalde personen alles toegelaten, een nieuwbouw zetten bijna een 
halve meter boven het peil van de straat en dan maar het openbaar domein gebruiken om een 
toegang te maken tot een ondergrondse garage! 

 
Gezien de onwettelijkheid van het innemen van het openbaar domein, de vele klachten zowel van 
privé personen als van officiële instellingen vragen de leden van de adviesraad unaniem aan het 
stadsbestuur om dit voetpad, in afwachting van een wettelijke en toegankelijke oplossing, in zijn 
oorspronkelijke staat her aan te leggen. 
 

6. Tactiele borden: 
 
De schepen van Cultuur Geert Vanden Broucke, Bart Vermander architect Westkans, Herman Caulier 
Blindenliga, Walter Lelièvre stadsarchivaris en de voorzitter hebben op een vergadering met de heer 
Jos De Troyer van de firma “exclusieve printing” het ontwerp van nieuwe tactiele borden besproken.  
Er werd beslist met dit project verder te gaan. Eerst zal het bord aan de havengeul gerealiseerd 
worden. In de komende maanden wordt door de verschillende instanties gewerkt aan het ontwerp. 
 

7. Project Zon, Zee… Zorgeloos: 
 
- De kandidaat-assistenten werden gescreend. Intussen zijn de aanwervingen goedgekeurd door het 
schepencollege. 
- De nieuwe unit moet klaar zijn tegen 27 juni, die dag gaat de opleiding door van alle assistenten van 
de partnergemeenten in de nieuwe unit.  
- Op vrijdag 03 juli om 17 uur is de officiële opening gepland. De leden van de adviesraad krijgen 
daarvoor nog een persoonlijke uitnodiging. 
- Naar aanleiding van 10 jaar ZZZ zijn er diverse acties gepland en komt het project ruim aan bod in 
de media (geschreven pers, radio en televisie). Ook zullen er een aantal kusttrams reclame maken 
voor het project. 
 

8. Westkans: 
 
Sinds 1 mei 2015 vormen de vzw's Ato, Enter, Intro, Toegankelijkheidsbureau en Westkans één 
organisatie. Door de krachten te bundelen willen ze meer slagkracht om Vlaanderen toegankelijker te 
maken. 
De volgende maanden wordt er gewerkt aan een doorgedreven afstemming en een geïntegreerd 
aanbod van de dienstverlening voor heel Vlaanderen. Ondertussen blijft de dienstverlening en de 
contacten met de steden en gemeenten onveranderd. 
 

9.  40 jaar gehandicaptenraad:  
 
Op maandag 28 september wordt 40 jaar adviesraad gevierd. 
Alle leden worden uitgenodigd op een namiddaguitstap naar het “Memorial Museum Passchendaele 
1917”. Het vervoer zal deels met eigen vervoer en deels met het busje van het OCMW gebeuren. 
’s Avonds worden alle leden (eventueel met partner) uitgenodigd op een etentje in het restaurant 
“ Le Couver” Kaai 13 Nieuwpoort. Details en uitnodigingen volgen later. 
 
Volgende vergadering: dinsdag 15 september. 


