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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  

Stemgerechtigde leden :  
Marc Desmedt, voorzitter 
Richard Bendels, Joseph Dumon,Frank Gunst,  Werner Moring, Erwin Pelgrim ,  
niet stemgerechtigde aanwezigen 
Frederic Plaetevoet  en Franky Hardy, wijkagenten politie Westkust 
Sabine Slembrouck, gemeenteraadslid 
Marcel Madou, verslaggever 
 
Afwezig met melding :  
Rudy Van Acker , stemgerechtigd lid  
Barbara Wyseure, stedelijke preventiedienst 
 
De wijkraad neemt kennis van het feit en betreurt het dat niet mogelijk is voor de burgemeester om 
aanwezig te zijn op deze vergadering. Voor enkele agendapunten blijven de leden van de wijkraad op 
hun honger zitten. 
 
1. Het verslag van de vorige vergadering  ( 7 april 2015) geeft geen aanleiding tot opmerkingen.: 

2.  Feesten en evenementen in de middenstad : 

- de wijkraad neemt kennis van de preventiemaatregelen in verband met de " Heksenfeesten". Er 

wordt geen houtsnippertapijt aangelegd. 

- de wijkraad drukt zijn tevredenheid uit over de info verstrekking aan de bewoners in verband met de 

wielerwedstrijden, en hoop op hetzelfde in de toekomst ( o.m. voor de Heksefeesten) 

- de nazorg van de wielerwedstrijden op het vlak van verwijderen van zwerfvuil was ondermaats, de 

wijkraad hoopt dan ook dat de nodige maatregelen getroffen worden teneinde dit in de toekomst te 

vermijden. 

3. Openbare werken : 



-  op 19 mei jl werd een info vergadering gehouden voor de bewoners en handelaars betreffende het 

voorontwerp van de geplande herinrichting van de Marktstraat.  

- .de wijkraad vraag bij de herinrichting van de Valkestraat ruim rekening zou gehouden worden met 

de specifieke functie van deze straat en de openbare voorzieningen in deze( laad- en loskant groot 

warenhuis, aanwezigheid uitvaartcentrum "De Valk", aanwezigheid centrum " City" , drukbezochte 

vishandel, ontsluitingsweg voor Kaai., ) 

4. Parkeren : 

De  voorzieningen voor bewonersparkeren in de middenstad zijn meer dan voldoende., mogelijks iets 

van het goede te veel. 

5. Verkeersveiligheid   

- De wijkraad drukt zijn tevredenheid over het besluit om zone 30 te voorzien in de middenstad., ter 

geruststelling van sommige leden van de wijkraad wordt gemeld dat door het invoeren van een zonaal 

reglement het aantal verkeersborden kan beperkt worden, wat positief is voor de doorgankelijkheid 

- De aansluiting van de heringerichte "Sluizenring" op de P. Deswartelaan is problematisch, vooral 

voor dominante fietsers in groep die het soms so wie so al niet te nauw nemen met voorschriften. De 

toestand aldaar noopt tot dringende maatregelen met het oog op een duidelijke aanduiding van, 

fietszone en voorgeschreven  rijrichting. De toestand is bekend bij de lokale politie en de 

wegbeheerder ( Vlaams Gewest) . Er wordt gewerkt aan een oplossing  zowel duidelijker aan geven  

situatie als door repressief optreden ( verbalisering overtreders) . Mogelijks kunnen verkeers-

maatregelen in de aansluitende straten een definitieve oplossing bieden. 

6. Overlast 

Op de wijkraad wordt gemeld dat de volgende misbruiken en overtreding overlast veroorzaken voor 
de omgeving en andere weggebruikers : 
-  langs de Kaai parkeren  op de voetpaden. 
-  het plaatsen van menu- en reclame borden in de  "vrije" doorgangszone  van 1,50m naats de 
terrassen.  
- het stilstaan voor laden en lossen op de rijweg , wegens ontbreken  of niet benutten van laad - en 
loszone  
Er wordt aangestipt dat ernstige en voortdurende overlast het best bestreden door onmiddellijke 
melding aan lokale politie of stedelijke preventiedienst. 
 
11. Herstellingen aan wegen ( voetpaden) : 

Enkele voetpaden in kleinschalige materialen zijn aan herstel toe. 

12 .Vroegere aandachtspunten - pro memorie  : 

- vraag om laad- en loszone in de Kaaistraat : er zijn geen vragen of klachten daaromtrent bij de 
politie,  
- bebloeming in de Kokstraat : er werden nog geen bloemkorven aangebracht aan  de oV palen. De 
vraag wordt dan ook herhaald  en overgemaakt het college . 
 
                                                    de verslaggever, 

                                                                 M. Madou 

schepencollege  22 juli 2015 : gezien  


