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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,  Werner Moring, Erwin Pelgrim ,  
niet stemgerechtigde aanwezigen 
Alain Dumarey,  Franky Hardy, en Geoffrey Hennebert wijkagenten politie Westkust 
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.  
 
1. Het verslag van de vorige vergadering 7 juli 2015), geeft geen aanleiding tot opmerkingen.: 

2. Sluizenring verkeersregeling  

De nodige signamsatie en wegmarkeringen werden aangebracht. De gewenningsperiode met de 

daaraan verbonden perikelen en voorvallen is voorbij, doch het blijft opletten. Niet aangepaste 

navigatieapparatuur ( GPS)  speelt hier ongetwijfeld een rol. Wellicht kunnen er nog enkel bijsturingen 

uitgevoerd worden. Een voorstel vanuit de raad is het invoeren van eenrichtingsverkeer inde P. 

Deswartelaan van de Sluizen naarv de Langestraat. Ook is een betere aanduiding van de richting St 

Joris wenselijk ter hoogte van de Kustbaan/Westendelaan. Dit laatste wordt door de politie nafezien. 

3. Gebreken aan de openbare infrastructuur: 

De raad stelt vast dat gemelde gebreken zoals in de Arsenaalstraat eerder laattijdig, doch zeker te laat 

verholpen worden.Ook is er blijkbaar een geringe opvolging van de werken en ingrepen die gebeuren 

op het openbaar domein.Wellicht kan meer toezicht veel ellende voorkomen en kosten besparen. 

 



4.Festiviteiten in de middenstad : 

De festiviteiten gedurende het voorbrije seizoen gaven geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen. 

De raad drukt zijn tevredenheid uit over het verloop en de nazorg. 

5. Bloembakken in de Kokstraat   

De raad vraagt nogmaals dat er in de Kokstraat  in analogie met de andere straten ( Duinkerkestraat  

die een verlengde is van de Kokstraat ! ) bloemkorven aan de OV palen zouden aangebracht worden. 

6. Speelpleinen 

Op de grens van de wijk ligt er één speelplein ( deze in het Leopold II park -zwembad) . De raad 
neemt kennis van het voorstel van de stedelijke jeugddienst om het beheer van de speelpleinen aan 
hen toe te vertrouwen . Mankementen en wensen kunnen dan ook best aan deze dienst gemeld 
worden 
 
7. Tijdelijke verkeersmaatregelen naar aanleiding van werken : 

De raad vraagt dat deze maatregelen zouden beperkt worden tot de nodige tijd. Gevraagd wordt bij 

werken in de Valkestraat, het verkeer af te leiden  via de Kaaistraat, met doorgang mogelijkheid voor 

laden an lossen in het gedeelte tussen Valkenstrtaat en Oostendestraat./ Het afsluiten van de 

Valkestraat en omlegging via Kaaistraat werd reeds gevraagd bij grote begrafenisplechtigheden uin de 

aula  De Valk door de vorige raad..                             

 

                                                              de verslaggever, 

                                                                 M. Madou 

 

College van burgemeester en schepenen 17 november 2015 : gezien  

Volgende zitting van de wijkraad Middenstad Sluizen : maandag 18 januari 2016 

 


