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Verslag  vergadering  11 maart 2015 : 

aanwezig  
stemgerechtigde leden  
- Carl De Debruyne, voorzitter ,tevens afgevaardigde Shopping Handelaars 
- Yves  De Jonckheere, afgevaardigde Verenigd Nieuwipoort-bad 
- Luc Paeme, afgevaardigde Unizo Nieuwpoort 
- Noël  Van Hee, afgevaardigde Voka  
niet stemgerechtigde leden 
- Marcel Madou,  
- Geert Vanden Broucke  
- Sabine Slembrouck, gemeenteraadslid 
 
afwezig met melding : 
- Maya Strobbe, vzw Noordvaart 
 
1. Feitelijke vereniging Lokaal economische raad Nieuwpoort : 
 
De adviesraad wenst de formule van de nieuwjaarsreceptie te behouden.  
De afgevaardigden van de verenigingen Shopping Handelaars Unizo Nieuwpoort en Verenigd 
Nieuwpoort bad , zullen voorstellen aan hun bestuur om een afgevaardigde aan te duiden om deel uit 
te maken van de feitelijke vereniging. 
De niet-aanwezige verenigingen  LVZ, Promovis Nieuwpoort vzw Noordvaart, Horeca Nieuwpoort , 
zullen daartoe aangeschreven worden. 
 
2. Feestprogramma 2015. 
 
De leden van de adviesraad werden in bezit gesteld van de evenementenkalender zoals vastgelegd 
door het college van burgemeester en schepenen . 
 
De handelaarverenigingen Shoppinghandelaars en VNB, die een uitgesproken geografisch karakter 
hebben , wensen tijdig betrokken te worden bij het vastleggen van data en plaats van evenementen 
voorzien in hun stadsgedeelte , dit geldt wellicht ook voor de vzw Noordvaart. 
 
3. Gasboetes : 
 
Bezwaren betreffende gas- en parkeerboetes kunnen ( en moeten)  ingediend worden bij het college 
van burgemeester en schepenen. 
 
4. Parkeren in de middenstad.: 
 
De handlaarsvereniging " Shoppinghandelaars" stellen voor het regime "blauwe zon,e " in de 
Marktstraat te vervangen door betalend parkeren ( systeem badplaats) . Unizo en VNB steunen dit 
voorstel. 
De afgevaardigde van Voka dringt aan op een meer globale en eenvormige aanpak van het 
parkeerprobleem  
 
5. "Nacht van de magie " - Unizo  
 
Unizo heeft het plan opgevat om op donderdag 12 november 2015 in het centrum " Ysara" de nacht 
van de "magie " te organiseren met optreden van een viertal illusionisten. Het centrum Ysara kan 
onder bijzondere gunstige voorwaarden ter beschikking gesteld worden van Unizo Nieuwpoort als 
erkende vereniging ( meer inlichtingen bij de dienst cultuur), idem voor de logistieke ondersteuning. 
Unizo vraagt aan de leden van de LERN om als partner op te treden. 



 
6. Belgian Retail Awards :  
 
Gunstig advies voor samenwerking van de LER en zijn leden om samen te werken met de organisatie 
" Belgian Retail Awards " mee bepaald met betrekking tot de horeca sector. 
 
7. Waardebons : 
 
Gelet op de ervaringen en het reeds bestaande aanbod  beslist de LER niet mee  te werken aan de 
opzet van nieuwe systemen. 
 
8. Eindejaarsactiviteiten : 
 
Er is een duidelijke vraag van zowel inwoners als bezoekers naar  passende muzikale omlijsting  van 
de activiteiten met de jaarwisseling ( kerst- en sfeermuziek  i.p.v. disco ?.......)  
 
9. Resaultaat enquete : 
 
 Naar aanleiding van de eindejaarsreceptie werd vrijblijvend de mening gevraagd omtrent de werking 
van de LER en mogelijke knelpunten met betrekking tot werking handel en middenstand. 
Vrijwel iedereen ervaart de werking van de LER als een meerwaarde en een potentieel kanaal voor 
informatie uitwisseling met de gemeente.  
 
Enkele knelpunten zijn het parkeerprobleem, het vaak (onnodig) afsluiten van straten met winkels ( bv 
Marktstraat ) voor evenementen ( wekelijkse markt)  
 
Er is ook  vraag naar meer inspraak  en informatie , dit kan wellicht via bestaande verenigingen en de  
LER Unizo is bereid op vraag  voorlichtingsmomenten  in te richten 

                                                                                                            
10. Pontons vissershaven 

Het betreft terug 36 meter aansluitend op de bestaande vlottende steigers, aan de kant van de 

Vismijn. Dit is dus een identieke lengte als de bestaande vlottende steigers. 

Momenteel is : 

- De aanbestedingsprocedure lopende; 
- De stedenbouwkundige vergunningsaanvraag lopende; 
- Een aanvraag tot subsidie ingediend. We hebben nog geen reactie ontvangen. 

 
Alles zal natuurlijk afhankelijk zijn van de goedkeuring van de subsidie. Bij goedkeuring subsidie, moet 
de aanleg zeker nog in 2015 uitgevoerd en betaald zijn. 
 

11. Werking van de adviesraad  Lokaal Economische Raad .:  

Ondanks de goed gevulde agenda ( o.m. overzicht festiviteiten - knelpunten aangereikt op de 
receptie ) waren sommige verenigingen niet vertegenwoordigd, wat jammer is  en de goede 
werking van de advuiesraad in het gedrang brengt.  
Voor de feitelijke vereniging : naast de noodzakelijkheid voor de vlotte organisatie van de 
Nieuwjaarsreceptie en dat naar alle waarschijnlijkheid meerdere activiteiten gepland zullen, 
is het raadzaam dat ieder lid LER aangesloten is bij de feitelijke vereniging. 
 

12. Volgende vergadering :  

Dinsdag 5 mei 2015 om 20u in de raadszaal stadhuis  

 

                                                                     M. Madou, verslaggever. 



 


