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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. 

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 

 
1.Welkomstwoord door de voorzitter :: 
 
De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom en deelt mee dat de burgemeester zich laat 
verontschuldigen en dat schepen Geert Vanden Broucke de functie van waarnemend burgemeester 
waarneemt.  
 
In de simliwijk zijn er ong. 720 postbussen (inwoners en tweede verblijven) , 140 hebben door opgave 
van hun e-mail of postadres belangstelling vertoond voor de werking van de wijkraad.  
Ruim 70 bewoners hebben zich aangemeld voor deze open wijkraad. 
De wijkraad  heeft ondermeer tot doel de gemeente te adviseren in het kader van de leefbaarheid in de 
wijk ,  de door de bewoners ondervonden problematiek aan te reiken en onderling het goede 
nabuurschap te bevorderen. 
Het bestuur van de wijkraad is alvast van plan om enkele tafels te reserveren op de  Nieuwpoortse 
Oesterbeurs  
Bewoners die wensen deel te nemen  worden gevraagd  ontact op te nemen met de voorzitter.  
 
2. Buurt Informatie Netwerk Nieuwpoort ( door de heer André Deleu, coördinator)  : 
 
Het buurt informatie netwerk (BIN) werd destijds naar een Engels voorbeeld  , opgericht in het zuiden 
van West-Vlaanderen naar aanleiding o.m. van een inbrakenplaag. En dit ten gevolge van een voorstel 
om aldaar een eigen bewakingsdienst in te voeren. 

Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een gestructureerde samenwerking tussen politiediensten en de 

burger binnen een bepaalde omgeving. Informatie-uitwisseling volgens een uitgewerkt 

communicatieplan staat centraal. Burgers melden aan de Lokale politie informatie over verdachte 

gedragingen van personen of verdachte voertuigen. Bijvoorbeeld, een persoon die tijdens de nacht 

  



rondhangt in een villawijk en daar helemaal niet thuishoort, iemand die aanbelt en zich uitgeeft voor een 

medewerker van de watermaatschappij, maar dat duidelijk niet is. De politie evalueert de inlichtingen en 

brengt, indien nodig, alle BIN-leden op de hoogte. Ander voorbeeld:  De politie heeft weet van een 

gestolen voertuig dat gebruikt werd bij een ramkraak. Gezien het best mogelijk is dat het gesignaleerde 

voertuig opnieuw in de streek kan toeslaan zal de politie het lokale BIN inlichten. 

In een BIN staat wederzijds informatie uitwisselen tussen d e politie en de Bin-medewerkers en dit via 
een vooraf besproken communicatieplan centraal. 
Een buurtinformatienetwerk is dus geen groepering van mensen die toezichtrondes of patrouilles uitvoert 
en dit al dan niet samen met de politie. Dit zouden immers rechtstreekse inbreuken zijn op de wet op de 
private milities en geven derhalve aanleiding tot gerechtelijke vervolging. 
 

Bin-medewerkers hebben geen enkel privilege tegenover andere burgers. Het inschakelen van het 

netwerk is een stimulans tot het nemen van preventieve maatregelen en een aanzet tot een verhoogde 

graad van waakzaamheid en opmerkzaamheid. 

Een BIN wordt opgericht op initiatief van de burger en de mogelijkheid bestaat ook om een BIN voor 
Zelfstandige Ondernemers (BIN-Z) of andere sectoriële BIN’s (BIN-Haven, BIN-Z apothekers, BIN-Z 
marktkramers,…) op te richten. Voor de organisatie en de dagelijkse opvolging van een BIN wordt een 
BIN-coördinator aangesteld onder de BIN-leden. De politie van haar kant duidt een gemandateerde 
politiebeambte aan die het aanspreekpunt vormt van de BIN’s binnen de politiezone. 
FOD Binnenlandse Zaken zorgt voor de nodige omkadering voor de organisatie van de BIN-netwerken 
en een BIN wordt pas officieel erkend als het beschikt over een door FOD BinZaken goed bevonden 
charter dat ondertekend werd door de betrokken partijen (Burgemeester, de korpschef, de 
gemandateerde politiebeambte en de BIN-coördinator). 
 
Hoe verloopt de communicatie? 
 
Elk BIN-lid, dat een verdachte gedraging of situatie opmerkt, of getuige of slachtoffer is van een misdrijf 
contacteert de politie via de 101 (112) of het rechtstreeks nr. 058/53 30 00. 
De politie geeft het gepaste gevolg aan die oproep en oordeelt ook of een ontvangen bericht relevant is 
voor het BIN en kan de informatie verspreiden volgens het opgesteld communicatieplan. Een dringend 
bericht wordt via SMS en e-mail verstuurd naar de Bin-leden, een niet dringend bericht of preventieve 
tips worden enkel via Email overgemaakt. Voor het versturen van die berichtgeving betaalt u via de 
coördinator van het BIN aan de provider van het BIN-net, een abonnementsgeld van 12 euro per jaar en 
dit voor maximum 25 berichten. In 2009 werd dat maximum ruimschoots overschreden en werden er een 
80 tal berichten verstuurd. De meerkost van deze berichten wordt bekostigd door de politiezone. 
 

De politiezone Westkust heeft momenteel 6 buurtinformatienetwerken (BIN) waaronder 3 

buurtinformatienetwerken voor zelfstandigen (BIN-Z) met in totaal 350 leden. 

Wenst u lid de worden van een bestaand BIN of wenst u een nieuw BIN op te richten, neem dan gerust 
contact met  
- De gemandateerde politiebeambte: commissaris Christa Debruyne 
 Tel. 058/ 53 30 00 -  e-mail:christela.debruyne@politiewestkust.be 
of 
- BIN-Nieuwpoort: coördinator André Deleu 
Tel. 058/23 27 40 - GSM 0498/92 92 15 e-mail:delbey@skynet.be 
 
Er wordt opgemerkt vanuit het publiek  dat de BIN meldingen veelal betrekkingen hebben op feiten 
gepleegd met betrekking tot handel en middenstand en minder wat betreft wonen en veiligheid . .Dit 
vindt wellicht zijn oorzaak in het feit dat meer handelaars aangesloten zijn en meewerken dan 
particulieren. 
Overigens is het niet de doelstelling van het BIN om criminele feiten  te rapporteren,doch een middel in 
het kader van preventie door informatie uitwisdeling 
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3. Aandachtspunten en vragen vanuit de open wijkraad ; 
 
3.1 Stedenbouwkundige voorschriften van toepassing in de Simli wijk. 
Naast de voorschriften van de grote verkaveling ( Simli II) waren er heel wat kleine verkavelingen in de 
wijk, ieder met zijn eigen voorschriften  al dan niet onderling verschillend . Al deze verkavelingen, groot 
en klein zijn thans vervangen door deze van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoerings Plan ( Grup) Simli. 
Deze voorschriften kunnen o.m. als volgt samengevat worden : 
- residentiële bestemming 
- woonfunctie 
- beperkte beroeps- en handelsactiviteiten ( max. 100 m² oppervlakte ) 
- 2 bouwlagen 
- beperking van de logiesmogelijkheden bij  permanente bewoning als inwoner  ( max. 3 gastenkamers) . 
 
Tevens bepaalt dit GRUP dat alle ingrepen die impact hebben op de ruimtelijke ordening 
vergunningsplichtig zijn , bepaalde vrijstellingen zijn niet van toepassing (nadere informatie bij afd. 
stedenbouw van de stedelijke technische dienst  058/22.44.53 - stedenbouw@nieuwpoort.be 
 
Er wordt opgemerkt dat de gemeente eerder een lakse houding heeft ten opzichte van de overtredingen  
 
Wnd. burgemeester schepen Geert Vanden Broucke voert aan dat aanspreken en overleg bij de opstart 
van de procedure vaak een beter gevolg heeft dat het onmiddellijk instappen in loodzware 
administratieve en gerechtelijke procedures. 
 
 In ieder geval wordt er werk gemaakt van de handhaving van de voorschriften 
 
3.2 toekomstige bebouwing  zone " Ysermonde " 
De Grup- voorschriften Simli  zijn niet van toepassing op deze zone, doch is wel gelegen in een 
woonzone. 
 
3.3 Zeemeerminnendreef : 
Deze private weg wordt overgedragen aan de gemeente. De gemeente zal dan ook de 
gebruiksmogelijkheden van deze weg vastleggen. 
 
3.4  Bomen Simli 
De dode bomen worden vervangen door de aannemer op zijn kosten. 
 
3.5 Onderhoud openbaar domein 
Gevraagd wordt dat er meer aandacht besteed wordt aan het onderhoud van het openbaar domein 
(verwijderen zwerfvuil, etc..) 
 
3.6 Parkeren in de Simli 
Daar het parkeren in de Simli goedkoper is dan op de badplaats , ontstaat er parkeeroverlast in de wijk 
(zwerfvuil , etc..)  
 
3.6 Ondergrondsbrengen  leidingen  
Het ondergrondsbrengen gebeurt systematisch o.m. naar aanleiding van wegeniswerken. Er is geen 
afzonderlijke planning.  
 
3.7.Herstel openbaar domein na aanleg leidingen  
Het  herstel van het openbaar domein na aanleg, herstel of vervangen van leidingen laat vaak te wensen 
over.  
 
3.8.Overlast (nachtlawaai) in  de Artanlaan 
Politie doet het nodige. Verslag wordt gevraagd aan de wijkagent. 
 
                                                                                 M. Madou, verslaggever 
 

Gezien door het college van burgemeester en schepenen in zitting op 27 oktober 2015 

 


