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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 , Rudy Van Acker , 
niet stemgerechtigde aanwezigen 
 Franky Hardy, wijkagent politie Westkust 
Marcel Madou, verslaggever 
 
Afwezig met melding :  
Barbara Wyseure, stedelijke preventiedienst 
ir. Roland Crabbe , burgemeester 
 
 
1. Het verslag van de vorige vergadering 20 oktober 2015 , geeft geen aanleiding tot opmerkingen.: 

2. Reeds aangehaalde aandachtspunten en  vragen aan het college / burgemeester : 
 
- Leopold  II laan : enkel parkeren toelaten aan één kant van de straat - parkeerverbod aan de kant 
van de woningen .  ( zie ook vraag wijkraad d.d. 2/12/14 )  
- aantal parkeerplaatsen  voor bewonersparkeren beperken tot 1/3 van de straat. 
- bezetten van openbaar domein : respecteren van doorgankelijkheidsnormen. 
- bebloeming in de Kokstraat   ( zie ook vraag wijkraad d.d. 2/12/14 )  
 
3. aandachtspunten die om vernieuwde aandacht vragen : 
 
- verkeersveiligheid rondom de scholen 
- acties ter bestrijding van zwerfvuil in de omgeving van de scholen. 
- parkeren inde voetgangerszone op de Kaai. 
 
 
 
  



4. nieuw aandachtspunten : 
 
- Voorstel  om voorafgaandelijk de werken in de Marktstraat,  in de Schipstraat eenrichtingsverkeer 
in te voeren van de Potterstraat naar de Langestraat. Wellicht kunnen door deze maatregelen een 
aantal bijkomende parkeerplaatsen  gecreëerd worden  
- vraag dat de paden in het Leopold II park geveegd wordt., evenals het herstel van de verlichting  
- voertuigen en  aanhangers worden regelmatig geparkeerd in de Ankerstraat, tussen Kokstraat en 
Hoogstraat en verhinderen aldus  toegang voor de hulpdiensten. 
- vraag om laad- en loszones in de voetgangerszone op de Kaai  ( langs de ventweg)  
- stedenbouwkundige voorschriften   van toepassing zijn op bouwen en verbouwen in de Middenstad  
met het oog op het bewaren van de wereldopbouw - interbellum karakter van deze. 
- uit oogpunt van duurzaam beheer van de energie is het wenselijk de fonteinverlicht op de Kaai in de 
tijd te beperken. 
- nieuw politiereglement op het aanbieden van huisvuil is geeft niet duidelijk aan wat nu wel 
toegelaten is . 
 
                                                                Marcel Madou, secretaris. 
 
schepencollege  26 januari 2016 : gezien 


