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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  rechter 

 
Aanwezig : 
Rommel  Joost, voorzitter 
Asseloos Christian, . Claeys Dries Coutteau Robert,   Desmet Jan Plyson Daniël, Vandorpe Jean Pierre , 
Vanlandschoote Mark, stemgerechtigde leden. 
 
Crabbe Roland, burgemeester, Slembrouck Sabine, gemeenteraadslid,  Pascal Vercruyce , wijkagent  
Politie Westkust, Marcel Madou, verslaggever, niet stemgerechtigde leden. 
 
Het verslag van de vorige vergadering d.d. 11 maart 2014 geeft geen aanleiding tot opmerkingen 
 
Kennis wordt genomen dat de heer Maarten Claeys niet meer woonachtig is in de deelgemeente en 
aldus niet verder kan zetelen als stemgerechtigd lid in de dorpsraad. 
 
1. Aandachtspunten vorige vergadering  : 
 
-  Parkeren  in de Hemmestraat  met vrachtwagens :   
 
Gelet op het feit dat de gemelde overlast zich beperkt tot een normaal gebruik van de openbare weg, 
stelt de dorpsraad geen maatregelen voor  
 
 -  Ecologisch en gewoon onderhoud grachten  
 
De toestand van de betrokken grachten is aanvaardbaar en geeft geen aanleiding tot bijzondere 
opmerkingen  

Al  



De afwateringsgrachten langs de gewestweg Ramskapellestraat worden aangepast bij de renovatie van 
de weg 
 
- Onderhoud van aanplantingen en straatbomen  : 
 
Het onderhoud van het groen heeft geen aanleiding tot opmerkingen, wel wordt aangedrongen om extra 
aandacht voor het groen in het kermis weekend  30 - 31 mei  
 
- Speelpleinen : 
 
Gevraagd wordt de omgeving aldaar van de ondergrondse containers werd  in  orde gebracht . De 
schommel werd niet teruggeplaatst. 
De zitbank op het speelpleintje " d' Oude Schole werd nog niet geplaatst  
 
- Parkeren en stilstaan ter hoogte van de wegversmallingen  Ramskapellestraat, Molenstraat: 
 
De nodige signalisatie werd geplaatst teneinde het parkeren te verbieden . Bepaalde niet onbekende 
personen zijn hardleers en blijven soms hun wagen aldaar parkeren . Een passend optreden van de 
politie kan ongetwijfeld beterschap brengen. 
 
- Bedrijven in de dorpskom : 
 
Stedebouwkundige - en milieuvoorschriften kunnen ongetwijfeld zorgen voor een duurzame en gezonde 
leefomgeving,  doch kunnen ook, bij gebrek aan mix slaapsteden en dorpen veroorzaken met een gering 
en zwak sociaal bindweefsel. 
Wat zijn de mogelijkheden om een " levend" dorp ( zie ook agendapunt beleidsvisie toerisme )  in de 
hand te werken. Jan Desmet  is bereid het voortouw te nemen van een beperkte werkgroep (denktank) 
daaromtrent . Wie eraan wil deelnemen neme contact met hem  
 
- Werkingsbudget dorpsraad  : 
 
Er werden geen voorstellen ingediend, zodat de bestaande toestand behouden wordt , nml. : werking 
dorpsraad -> nieuwjaarsreceptie DAR /Dorpsraad  -> Dag Van Ramskapelle 
 
-  Rommelmarkt  : 
 
Daar er geen aanvragen daartoe bij de gemeente ingediend werden, zijn er blijkbaar geen kandidaat 
verenigingen  ( intra of extra muros) om een rommelmarkt in te richten te Ramskapelle. 
 
2. Gerenoveerde pastorie  : 
 
2.1 . voorstel van gebruiksmodaliteiten vast te leggen in gemeentelijk reglement : 
 
om de volgende gebruiksvoorwaarden voor te stellen als advies aan het college : 
- enkel te laten gebruiken voor vergaderingen, tentoonstellingen, voorlichting- en educatieve 
bijeenkomsten  
- zijn in ieder geval uitgesloten : barbecues, fuiven , feesten in eender welke vorm, recepties niet 
gebonden aan evenementen georganiseerd in de pastorie. 
- de mogelijkheid dient voorzien te worden om zowel afzonderlijk de tentoonstellingsruimtes en vergader 
ruimtes af te sluiten. 
- tevens is het wenselijk, zo niet nodig dat zowel via de trap als via de lift  de toegang tot de verdieping 
kan afgesloten worden 
- voor  gebruiksregeling  ( wie kan het gebruiken, hoe aanvragen ,etc.. ) dezelfde voorwaarden als deze 
tot gebruik van het dorpshuis 
 
2.2. naamgeving aan gebouw en aan de zalen : 
 
- teneinde verwarring te voorkomen met reeds bestaande instelling of handelszaken in de omgeving  
( De Pastorant , d' Oude Pastorie , is het voorstel het gebouw " Pastoriehuys" te noemen. 
 



- Het voorstel ;om de benedenzaal te benoemen naar burgemeester Ivo Benoit Monteyne (1846-
128)heeft geen aanleiding tot opmerkingen .Hij was van 1891 tot 1928 burgemeester van Ramskapelle 
(37 jaar) en bijgevolg zeer geliefd.Hij stond tijdens en na de Eerste Wereldoorlog heel dicht bij zijn 
dorpsgenoten. 
 
 
- Er wordt voorgesteld  de drie bovenzalen de naam van de volgende priesters  te geven  
 
* Karel-Lodewijk Grimminck (°Ieper 1676 - + Sint-Jan-ter-Biezen 1728) was een mysticus. 
Na zijn humaniora in Veurne volgde hij lessen filosofie in Dowaai en theologie in Ieper. In 1700 werd hij 
in Doornik tot priester gewijd. Hij was onderpastoor in Ramskapelle (1700-1702) en pastoor in Zuidkote 
en Kaaster. Daarna leefde hij tien jaar als kluizenaar in Kaaster. Hij schreef mystieke teksten en was een 
volksmissionaris.  
  
* Franciscus Jacobus Vermeesch werd in 1752 in Ramskapelle geboren. Op 2é-jarige leeftijd werd hij 
van de 145 gepromoveerden aan de Leuvense pedagogie De Lelie tot primus uitgeroepen. In 1782 vond 
zijn verkiezing tot rector van de Leuvense universiteit plaats. 
Vermeesch stierf op 9 mei 1822 in Ieper. 
   
* Willy Lucidarme  Laatste residerende pastoor in Ramskapelle.  
 
Dit levert de bedenking op dat dit wel verzoenbaar is met het vroeger gebruik van het gebouw doch 
minder met het pluralisme principe van een openbaar bestuur. 
 
 2.3. Verzoening van de verschillende gebruiksmodaliteiten : 
 
Daar de benedenzaal, niet afzonderlijk van de verdieping kan afgesloten worden  , is het gemengd 
gebruik door verenigingen / huurders van de bovenzaal en tentoonstelling op gelijkvloers niet aan te 
raden ( Uitzondering wordt gemaakt voor de Kerkfabiek , die overigens geen vereniging is doch een 
openbare instelling )  
De dorpsraad is na enig overleg en afweging van oordeel dat de pastorie in de zomer ( maanden juli en 
augustus ) best voorbehouden wordt voor tentoonstellingen , met eventueel een info punt  omtrent de rol 
van Ramskapelle en Nieuwpoort in de Groote oorlog. ( zie ook agendapunt beleidsvisie toerisme ). 
Tijdens de zomermaanden wordt de verenigingsactiviteit zo wie so op een laag pitje gezet ( zie kalender 
gebruik dorpshuis  zomer 2015 ) 
 
De burgemeester doet een oproep voor een passend en geregeld gebruik van  dit gebouw, die een 
grondige renovatie (  kostprijs meer dan € 1.000.000) gekregen heeft in het kader van de opwaardering 
van de dorpskom Ramskapelle. 
 
3.  Leefbaarheid  Ramskapelle en  toerisme : 
 
Zeker nu met de pastorie heeft Ramskapellle heel wat potenties , potenties die echter niet steeds 
gestroomlijnd  worden in een beleid  van de gemeente , instanties en  verenigingen actief in het socio - 
culturele middenveld . Denken we maar aan het verbeteren van de kleinschalige voorzieningen ten 
behoeve van wandelaars en fietsers ( zitbanken, papierkorven, schuilhokken , eigentijdse  
omgevingsplannen  gericht op wandelen en fietsen ,  omgevingsplannen aangevende de private en 
openbare voorzieningen , etc... ) Wie wenst er mee te denken in de schoot van de dorpsraad  
 
4. Werken aan de gewestweg Ramskapellestraat  : 
 
Na de werken wordt de Ramskapellestraat tussen de 6e Liniestraat en de Dioksmuidse weg 
overgedragen aan de gemeente. 
Momenteel zijn de werken aan de gang tot aanleg van de nieuwe afwateringsdrachten langs de weg en 
wordt de bedding klaargelegd voor dubbel richtingsfietspad en groene berm. De woning eigendom Soen 
, is getroffen door de nieuwe rooilijn ( grens tussen openbaar en privaat domein) . 
In de sectie tussen Diksmuidse weg en dorpskom dient een middendruk gasleiding vervangen te 
worden. Dit zal ongetwijfeld zijn invloed hebben op de duur van de werken. 
 
 



 
5 . nieuwe aandachtspunten : 
 
- vervangen van beschadigde zitbank aan de pastorie. 
- herstel boordstenen van plantvak hoek dorpsplein - Ramskapellestraat 
 
                                                                                                                      De verslaggever, 
 
 
                                                                                                                       Marcel Madou 
 
 Gezien door het college an burgemeester en schepenen in zitting op 26 mei 2015 

 


