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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 
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Het verslag van de vorige vergadering d.d. 8 april 2014 geeft geen aanleiding tot opmerkingen 
 
1. Inplanting van ondergrondse afvalcontainers op G. Gezelleplein : 
 
Het voorstel van de gemeente om op het G. Gezelleplein ter hoogte van de Fr. Courtenslaan  
ondergrondse afvalcontainers te plaatsen geeft geen aanleiding tot opmerkingen. 
Het plaatsen van deze containers kadert in de gemeentelijke beleidsoptie om  enerzijds de kostprijs van 
de ophaling te drukken ( o.m. door overschakeling van de ophaal-  naar de brengmethode) en 
anderzijds de mogelijkheden  tot reglementair verwijderen van afval  uit te breiden. 
De vooruitzichten zijn deze containers vóór het paasverlof 2015 te plaatsen. 
 
 
 

 



2. Stand van zaken " ruimtelijke Uitvoeringsplannen "  : 
 
Toelichting wordt verstrekt door de burgemeester. Enkele exemplaren (4) van het goedgekeurde plan, 
worden ter beschikking gesteld van de wijkraad. Deze plannen  kunnen eveneens geraadpleegd worden 
bij de betrokken gemeentedienst  
 
3. Openbare verlichting 
 
Een nieuwe openbare verlichting ( type LED)  wordt aangebracht in de Fr. Courtenslaan, E. 
Demolderlaan en de Ch. Decosterlaan. 
Het vervangen van de OV in de H. Crombezlaan werd nog niet opgenomen in het programma. 
Gevraagd wordt eveneens de OV  in de Artanlaan ( type bedrijfsterreinen)  te vervangen. 
 
4.. Parkeerbeleid: 
 
4.1 verharding van de berm als parkeerzone : 
Er wordt van gedachten gewisseld  over het experiment  om de bermen te verhadarden met pvc 
parkeerroosters. Deze blijken minder geschikte te zijn voor  parkeerverhardingen ( beschadiging 
roosters door wringen van de wielen) Voor de toekomst wordt geopteerd  voor het verharden met 
grasdallen ( betondallen met doorgroeimogelijkheid voor groen o.m. gras)  
 
4.2 Bouwen van ondergrondse garages op de badplaats : 
In het voorjaar 2015 wordt gestart met het bouwen van de ondergrondse garages ter hoogte van de 
Dienstweg Havengeul - Ysara, en vervolgens onder het  Nieuwlandplein , dit voor een totaal voor 
ongeveer 950 staanplaatsen. De werken zullen wellicht drie jaar in beslag nemen.  
 
4.3 Evaluatie van de huidige toestand op het vlak van parkeren in de Simli. 
De huidige maatregelen werken de verstedelijking van der wijk in de hand.  De toestand en mogelijke 
nieuwe of aanpassen van maatregelen zal gebeuren na ingebruikname van de nieuwe ondergrondse 
garages op de badplaats. 
 
4.4 Evaluatie van het betalend parkeren . 
Er werden een aantal maatregelen genomen  die gratis parkeren door bewoners mogelijk maken 
 ( speciale zones , parkeren voor eigen garage) . Komt daar nog bij dat mits ( ons zo eigen ) 
spitsvondigheid  deze" dienstverlening " uitgebreid wordt . 
Men is de mening toegedaan dat het goedkoper parkeren in de Simli wijk t.o.v. Elisalaan heel wat extra 
" klanten" trekt. 
De aanduidingen op de en de apparatuur van de  parkeermeters, kan gebruiksvriendelijker zijn  
Vermelden periodes op kalender, afzonderlijke cijfertoetsen, zonneklep, etc... 
 
 5  Verkaveling Ysermonde  
 
Er werd blijkbaar geen rekening gehouden met de bezwaarschriften met betrekking tot het aanwenden 
van een gedeelte van de Louisweg als ontsluiting voor de verkaveling. De goedgekeurde optie is 
overigens in strijd met het RUP. 
 
6. .Snoeien van straatbomen  : 
 
Het snoeien van bomen  in de H. Crombezlaan is niet opgenomen in het  huidig bestek, dit wordt 
voorzien in het najaar 2015 ( snoeien van de bomen). Vellen van enkele bomen  in de Fl. Gheeraertlaan 
is wel voorzien 



 
 
7. Toestand en uitrusting van het openbaar domein  : 
 
7.1 Gevraagd wordt enkele zitbanken te plaatsen in de  heraangelegde Tennislaan 
7.2 verhinderen van onrechtmatig aanbieden  van afval al dan niet in reglementaire zakken. o.m. ln de 
Parnassieweg ter hoogte van de Elisalaan  ( gevolg van verschil in ophalingsfrequentie tussen badplaats 
en simli wijk  ?  oplossing plaatsen van camera ? 
7.3 toestand wegdek : herstelling gewenst van de H. Crombezlaan , en Tennislaan tussen Crombezlaan 
en Parnassiaweg. Slechte toestanden kunnen steeds gemeld worden aan de gemeente of lokale politie 
(wijkagenten) 
7.4.niet onderhouden en ongeschoren hagen hinderen soms de vlotte doorgang op de wegbermen , dit 
kan gemeld worden aan de wijkagenten , evenals  plaatsen waar de grasberm nauwelijks of niet 
onderhouden worden  
 
8. Snelheid in de wijk : 
 
Momenteel geldt er een snelheidsbeperking van 50 km/u ( bebouwde kom) . De wijkraad wenst dit te 
behouden.  Wellicht kunnen via snelheidsmelding borden  al te haastige automobilisten gewezen 
worden op hun onverantwoord rijgedrag.   
 
 
                                                                                 M. Madou, verslaggever 
 
Gezien door college van burgemeester en schepenen in zitting op 6 januari 2015 

 


