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STEDELIJKE ADVIESRAAD VOOR 
MENSEN MET EEN HANDICAP 

 
 

 
 

 

 

Deze verslagen zijn uitsluitend van informatieve aard en kunnen geen enkele verbintenis vanwege het 
stadsbestuur Nieuwpoort tot stand brengen. Dit kan enkel via officieel ondertekende briefwisseling in 
overeenstemming met art.182 p ar.4 van het gemeentedecreet.  
Aan deze beknopte verslagen 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 per se 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. 

 
 

17 november 2015 

BEKNOPT VERSLAG VERGADERING  

plenaire vergadering 

 

 
Aanwezig:  
Vertegenwoordigers van de doelgroep:  
P. Brusselman, 
Ward D’Hulster,  
Werner Moring,  
Jannick Decroo, 
 
Vertegenwoordigers instellingen en verenigingen: 
Hendrik Blomme, w.z.c. De Zathe 
 
Fernand Dasseville, Westkans  
Rosa D'Haene, Rode Kruis Vlaanderen 
 R. Ternier, MS liga 
Eric Vanlandschoot, vzw Elora 
Lethysia Verheye, Ter Duinen 
 
 
Niet stemgerechtigde aanwezigen:  
 
Marcel Madou, verslaggever 
Fr. Lefevre, schepen sociale zaken - OCMW voorzitter 
 
Afwezig met melding: 
Inge Breyne, Ilse Cranskens Jenny Desaegher, Erwin Devriendt, .Emy De Waele,R. Crabbe, , Daniel 
Jonckheere, , Gemma Verhue, Barbara. Wyseure,  
 
Voorafgaandelijk de vergadering wordt in aanwezigheid van wnd. burgemeester Geert 
Vandenbroucke, schepen Rik Lips,, schepen Kris Vandecasteele,  Jos Decorte , voorzitter 
gemeenteraad en gemeenteraadslid Arnel Lemaire door de f.v. "West Shooting Nieuwpoort" een 
cheque ter waarde van € 1000 geschonken aan de f.v. Gehandicaptenraad Nieuwpoort.  
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1.Verslag van de vorige vergadering : 
 
Het verslag van de vergadering van 15 september 2015 geeft geen aanleiding tot opmerkingen. 
 
2 .Briefwisseling: 
 
- klachten i.v.m. parkeerregeling : aantal 4 , antwoordbrief werd aangepast overeenkomstig de 
gegevens van de verkeersdienst van de lokale politie ( zie ook bijlage aan verslag vorige vergadering. 
- parkeerkaarten gehandicapten : 205 vaststellingen door de lokale politie van misbruik  van kaarten. 
Het systeem is aan aanpassing toe evenals de toekenningsmodaliteiten. 
- adviezen : 
*  vraag voorbehouden parking Elisalaan 48, ongunstig advies daar het geen inwoner . betreft doch 
voor een bezoeker 
* bezetten openbaar domein Kaai 39 met terras - gunstig 
* op het Kaaiplein ( tegenaan de Palingbrug) werden twee voorbehouden parkeerplaatsen voorzien 
 
3. Openbare werken : 
 
- O.L.Vrouwstraat : werken vorderen goed  2 parkeerplaatsen voor gehandicapten voorzien en twee 
parkeerplaatsen voor 30 minuten . 
- gebruik parking Sociaal huis . Het betreft hier een  parking   op privé domein van  een openbaar 
bestuur  ( cfr. parking belastingskantoor)  Vraag tot regeling van parkeermogelijkheden wordt 
voorgelegd aan de verkeersdienst van de lokale politie. 
- Sluizenring - centrum Westfront/Schietstand de twee voorzien parkeerplaatsen werd de 
voetpadverlaging  nog niet aangebracht. 
- Kon. Elisatbethlaan : werken problematisch wegens dispuut tussen gemeente en aannemer nopens 
het al dan niet aangebrachte voorlopige verharding.   Mogelijks worden de werken slechts 
heraangevat in januari 2016 De raad dringt aan op een spoedige regeling  teneinde de 
toegankelijkheid van de woningen te verzekeren. 
- Slachthuisstraat : werken problematisch - wellicht slechte coördinatie tussen hoofdaannemer en 
openbare nutsmaatschappijen. 
-  werken Nieuwpoort-bad : geven geen aanleiding tot opmerkingen 
- ontsluiting  Louisweg : de paaltjes die het doorrijden in de Louisweg, tussen Tennislaan en Albert I 
laan werden nog niet aangebracht . De raad wenst een dringende uitvoering gelet op het karakter 
van de Louisweg 
 
4. Door- en toegankelijkheid openbaar domein : 
 
- probleem voetpad - Victorlaan werd tot algehele voldoening opgelost. 
- probleem van doorgankelijkheid van het openbaar domein door bezettingen met reclameborden, 
koopwaar etc... blijft bestaan zowel in de stad als op bad. De raad dringt aan bij de gemeente op 
enige actie. 
 
5.subsdie voor instellingen en  vereniging actief in het middenveld " gehandicaptenzorg " 
 
De gemeente wordt regelmatig aangeschreven door deze instellingen verenigingen voor het 
bekomen van  financiële ondersteuning . Deze vragen worden voorgelegd aan onze raad  voor advies. 
De raad wenst dit advies te enten op een vastgelegde eenvormige regeling.  Het voorstel daartoe 
opgemaakt wordt goedgekeurd .  Het definitieve besluit betreffende het al dan niet toekennen van 
subsidie evenals het  vaststellen van het bedrag komt toe aan het college van burgemeester en 
schepenen. 
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6. Zon, zee , zorgeloos  
 
Het voorstel om het aantal i jobstudenten te verhogen van 6 tot 7, teneinde een permanente inzet 
van 2 assistenten  te verzekeren wordt gunstig geadviseerd gelet op de goede werking en  de 
benuttiging van deze dienst verlening. 
 
7. Vervanging van strandjutters: 
 
De f.v. stelt voor om vier nieuwe strandjutters aan te kopen, dit voor een totaal geraamd bedrag van 
€ 10.754 ., de vereniging beschikt daartoe over  € 5.500 aan eigen middelen. Er wordt dan ook 
gevraagd aan de leden van de adviesraad  om te helpen bij het  aanspreken van sponsors. 
De voorzitter zal  een onderhoud hebben met de stadssecretaris betreffende of deze kunnen 
aangekocht worden via de gemeente en welke procedure kan toegepast worden voor deze aankoop. 
De schepen zal voorstellen aan het college om de nodige middelen te voorzien in de begroting voor 
aankoop of subsidiering van deze aankoop. 
 
8. Wandelroutes : 
 
Door Westtoer werd  de wandelroute Nieuwpoort-stad uitgetekend, o.m. met klinknagels op de 
voetpaden. Ondanks eerdere afspraken met  het provinciale toegankelijkheidsplatform en Westtoer 
wordt er eigenlijk weinig aandacht besteed aan de  door- en toegankelijkheid  van het parcours en de 
aanleunende voorzieningen. 
Gevraagd wordt dan ook aan de leden van de adviesraad, en aan de instellingen in het bijzonder hun  
gebruikte parcours, hun ervaringen en opmerkingen daaromtrent mede te delen aan de adviesraad, 
zodat de routes eventueel aangepast en vervolledigd  of " kortsluitingen " kunnen opgenomen 
worden. 
 
9. Zilverpunt : 
 
De opstart van dit initiatief van het OCMW/ Sociaal Huis wordt gesubsidieerd door de provincie 
West-Vlaanderen 
De 15 medewerkers-vrijwilligers ontvangen momenteel een opleiding , en worden in de toekomst 
begeleid dooreen maatschappelijk medewerker aangesteld door OCMW . De doelgroep is de + 85 
alleenstaanden , deze omvat 160  personen.  Volgende maand wordt er gestart met de huisbezoeken 
door de maatschappelijk werker. 
 
10. Minder Mobielen Centrale  : 
 
256 personen doen regelmatig beroep op de Minder Mobielen Centrale  die verzorgd wordt door 23 
vrijwillige medewerkers.  
Men is dringend op zoek naar bijkomende chauffeur vrijwilligers 
 
11.Voorbehouden parkeerplaatsen . inventarisatie en evaluatie  
 
Gevraagd wordt aan de leden van de raad om een inventaris  en evaluatie op te maken van de 
voorbehouden parkeerplaatsen in hun woonomgeving 
 
12. Z & P. Zorg en Parkeren   : 
 
In sommige  gemeenten bestaat de mogelijkheid  bij middel van een bordje aan te duiden dat de " 
zorgdiensten  " voor uw garage inrit mogen parkeren.  Zin vol voor Nieuwpoort ? wordt vervolgd. 
 Gezien door schepencollege 8 december 2015 


