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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  rechter 

 

 
Aanwezig : 
Rommel  Joost, voorzitter 
Asseloos Christian, . Claeys Dries Coutteau Robert,   Desmet , Vandorpe Jean Pierre , Vanlandschoote 
Mark, stemgerechtigde leden. 
 
Counye Adina, gemeenteraadslid  Slembrouck Sabine, gemeenteraadslid,  Marcel Madou, verslaggever, 
niet stemgerechtigde leden. 
 
Vertegenwoordigers verenigingen : 
Lena Baes, K.V.L.V. Els Degrande, Gezinsbond Ramskapelle - St Joris Marc Delanghe , Met de muil, 
Frank Duronn, Met de muil, Luc Mattelin FC Ramskapelle  Afgevaardigde van de plaatselijke 
verenigingen werden uitgenodigd met het oog  op het toelichten van de gebruiksmodaliteiten van de 
Pastorie, vastgelegd in het gemeentelijk reglement ( gemeenteraad 27.08.15) . Een exemplaar hiervan 
wordt meegestuurd met dit verslag   
 
Het verslag van de vorige vergadering d.d.12 mei 2015  geeft geen aanleiding tot opmerkingen 
 
De Pastorie 
 

 verwarming: afspraken: door wie wordt die aan- en uitgezet ? Verantwoordelijkheid stad 
Nieuwpoort of gebruikers ? Handleiding ?  

 WIFI openbare ruimte voorzien. Wordt aangevraagd  

 



 probleem raam keuken: mensen botsen tegen volledig doorzichtige ruit – verwijzingen naar toilet 
– bordjes “niet roken” - werd reeds gemeld  

 parkeerplaats minder-validen . wordt aangevraagd. 

 verzekeringen verenigingen: specifieke vraag naar dekking door Stad Nieuwpoort – aanpassen 
eigen verzekeringen verenigingen naar twee locaties: Oude Schole en Pastorie 

 gevraagd wordt om voor het gebruik van de pastorie een kalender kan opgesteld worden door 
de secretaris van de dorpsraad, zoals voor het dorpshuis. 

 afspraken met zaalwachter na activiteit vereniging : verplicht ? niet verplicht ? 

 kookmateriaal KVLV in Oude Schole is verdwenen: Quid ? Idem voor bestekken 

 vraag aan de gemeente of de verenigingen die de Pastorie gebruiken over een kast kunnen 
beschikken op het verdiep. 

 de raad drukt zijn tevredenheid uit over het feit dat de erkende plaatselijke verenigingen gratis 
gebruik kunnen maken van  zowel de Pastorie als het Dorpshuis  

 afspraken drank: activiteiten ingericht door Stad Nieuwpoort (eigen drankvoorziening: waters, 
fruitsap, Blonde  en Donkere Roste  Jeanne) – activiteiten verenigingen: in samenspraak met 
Adina Counye die drank aanlevert en verrekent 

o !!! nood aan afgesloten ruimte waar Adina stock kan afsluiten in geval gebruikers eigen 
drank meebrengen 

o !!! nu al op tafel: wat als Adina deze taak niet meer op zich zal nemen ? (richting AGB ?) 
 
De Wegenwerken 
 

 vraag naar timing ? Wordt die gehaald ? Aanpassingen ? 

 de dorpsraad vindt het niet zinvol , de halte tussen dorpsplein en Diksmuidse weg, die niet 
gebruikt wordt volledig uit te bouwen .  

 al of niet gedoogbeleid politiediensten bij passage door werken in weekend 

 aansluitingswerken riolering JP Vandorpe: geen gevolg aan diverse vragen hiervoor (via heren 
Sabbe en Gunst) 

 vraag naar oorzaak waarom niet alle elektriciteitswerken (in tegenstelling met andere 
nutswerken) ondergronds gebeurd zijn (autoweg tot Noordvaart) 

 wat met traject spoorwegbedding dat door werken beschadigd is ? Wat in de toekomst met 
ondergrond spoorwegbedding ? 

 afspraken dat Marc Rommel (bedrijventerrein) mij (Joost) zou informeren over vooruitgang 
werken via e-mail zijn niet gebeurd (ondanks feit dat MR aan dorpsraadslid Marc VL beweert dat 
dit wel gebeurt) 

 
Het Jeugdhuisje op speelplein Leistraat  
 

Het was op initiatief van de dorpsraad dat dit een aantal jaren geleden werd geplaatst, met de 
bedoeling om jongeren tussen 12/14 en 18 jaar een ruimte te geven, die specifiek voor hen 
bedoeld is. Sleutels werden toen in bewaring gegeven bij mij, bij Sabine Slembrouck en bij 
familie Desmedt (Sean/Bjorn). Afspraak toen was dat de jongeren sleutel zouden komen halen 
bij één van die mensen, in geval van gebruik. 

               Realiteit is dat dit jeugdhuis zijn doelstelling volledig ontgroeid is, en de beoogde leeftijdsgroep 
               er niet meer heen kan. De gebruikers van het eerste uur (die nu 20ers zijn) hebben er een  
               permanente eigen bestemming aan gegeven, wat bij momenten – naar ik verneem – leidt tot  
               overlast, en zelfs politionele tussenkomsten. oorspronkelijk slot werd vervangen (systeem  
             sleutels ophalen werkt hierdoor niet meer) 
 

 huidige gebruikers (+20) hebben ruimte in eigen clubhuis heringericht 
(bar/frigo’s/muziek/toog/…) – veel bezoekers hebben geen enkele band met ons dorp 

 meerderheid te vinden die insisteert dat jeugdhuisje opnieuw door doelgroep (12-16/17/18) moet 
te gebruiken zijn 

 voorstel om in weekend en vakanties openingsdagen in te delen volgens leeftijdsgroep 

 voorstel om hier met jeugddienst in overleg te gaan (meerderheid: effectieve beslissingen 
hierover mogen niet aan huidige gebruikers overgelaten worden) 

het stadsbestuur op de hoogte is van de problematiek 
De politie vraagt aan de buurtbewoners om ze onmiddellijk te contacteren (058/533000) indien ze 
overlasten/of andere feiten vaststellen. Het is immers van groot belang dat de politie de 



vaststellingen zelf kan doen. 
 
Hemmestraat 
 

 toestand wegen door problemen afwatering 
(Stad Nieuwpoort heeft hier al gevolg aan gegeven bij domein Jan Desmet) 
 

Naamgeving pastorie 
 

 geen feedback van beleid op voorstel:dorpsraad (met name: JP Vandorpe en D Claeys) 
 
Inrichtingsplan  Koolhofput  
 

 door de provincie West-Vlaanderen is er een (her)inrichting geplant van de omgeving  van de 
koolhofput. De dorpsraad had graag daaromtrent toelichting gekregen (aankoop gronden ? 
onteigeningen ?)  

 
Volgende dorpsraad 
 
14 december - 20.00u - in aanwezigheid van de heren Sabbe en Gunst in het dorpshuis  
 
                                       Gezien door schepencollege in zitting 8 december 2015 

 


