
LOKAAL ECONOMISCHE RAAD  
stedelijke adviesraad 
Marktplein 7 
8620 Nieuwpoort 
 

Beknopt Verslag  vergadering  22 september  2015 : 

aanwezig  
stemgerechtigde leden  
- Carl Debruyne voorzitter en afgevaardigde Shoppinghadenlaars 
- Yves  De Jonckheere, afgevaardigde Verenigd Nieuwipoort-bad 
- An Gobert, afgevaardigde  LVZ 
- Luc Paeme, afgevaardigde Unizo Nieuwpoort 
- Diana Tourlouse, afgevaardigde Horeca Nieuwpoort 
niet stemgerechtigde leden 
- Marcel Madou,  
afwezig met melding  
Romao Rau Promovis Nieuwpoort Maya Strobbe , vzw Noordvaart Geert Vandenbroucke, schepen 
economie en middenstand 
 
1. Samenwerking met  "Visit. Nieuwpoort  
 
( in aanwezigheid van dhr. Ronald Casteleyn ,zaakvoerder Faromedia  
Mogelijkheid publicatie gegevens handelaarverenigingen, handelszaken, evenementen, etc... op de 
website -nieuwpoort.be  Gegevens kunnen opgenomen worden mits het betalen van een vergoeding 
van € 100/jaar of via  een gecombineerd lidgeld/vergoeding via handelaarverenigingen. 
 
De verenigingen Shoppinghandelaars, Horeca Nieuwpoort , Unizo Nieuwpoort , LVZ en Verenigd 
Nieuwpoort Bad zullen deelnamen aan het project en hun leden aan te moedigen dit eveneens te 
doen. 
De voorzitter contacteert  de vzw Noordvaart. en Voka 
 
De adviesraad steunt dit initiatief en stelt  voor aan de gemeente  dat het gemeentebestuur en het 
autonoom gemeentebedrijf eveneens deelnemen aan het project. 
 
volgend overleg moment  dinsdag  29.9 om 14u in " Cosmopolite"  
 
2.  "Magic Nieuwpoort " - Unizo  
 

Unizo Nieuwpoort samen met Unizo KMO Contact organiseren op 11 november as „Magic Nieuwpoort” in 
Ysara. Aanvang 20.30u 
 
Het programma van 2u30u, inclusief een pauze van 30 min, voorziet 4 Belgische topartiesten rond 
Illusionisme, Hypnose, magie en goochelen. 
 
Na het optreden rond 23.00U is er netwerkreceptie in de cafetaria van ongeveer 1u. ( Artiesten brengen 
nog tafel goochelen tijdens dit netwerk event.) 
 
Er worden tribune kaarten van  € 28 en € 25  ( leden)  en VIP arrangementen van  €320/ 8p/tafel  
verkocht. ( VIP= Tafels van 8 personen tussen podium en tribune, met prachtige broodjesmand en 1/2 fles 
wijn pp) 
 
Er worden affiches en strooifolders aangemaakt, gevraagd wordt deze te verspreiden via de handelszaken 
 
 
 
 



3. Nieuwjaarsreceptie :  

Blijkbaar zit er wat sleet op de formule " nieuwjaarsreceptie" . Gedacht wordt op een latere datum  een 
contactmoment te organiseren, bv naar aanleiding van het afsluiten van de geplande eindejaarsactie. 
mogelijks in een andere locatie ( Bezoekerscentrum Westfront ? Bommenvrij ?)  
 
 

4. evenementen 

Een betere en tijdige  informatieverstrekking en  coördinatie van de verschillende elementen wordt 

gevraagd aan de gemeente 

 

Volgende vergadering : dinsdag 10 november om 20u  in de raadszaal ten stadhuize 
 
                                                                                   de verslaggever, 
                                                                                   Madou Marcel 
 
gezien door het college van burgemeester in zitting op 20 oktober 2015. 


