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STEDELIJKE ADVIESRAAD VOOR 
PERSONEN 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. 

 
 

19 januari 2016 

BEKNOPT VERSLAG VERGADERING  

plenaire vergadering 

 

Aanwezig:  
Vertegenwoordigers van de doelgroep:  
Emy De Waele, Werner Moring, Gemma Verhue 
 
Vertegenwoordigers instellingen en verenigingen: 
Hendrik Blomme, w.z.c. De Zathe 
Peter Brusselman, Licht en Liefde 
Fernand Dasseville, Westkans  
Jenny Desaegher, VFG 
Rosa D'Haene, Rode Kruis Vlaanderen 
Ria Ternier, MS liga 
Eric Vanlandschoot, vzw Elora 
 
Niet stemgerechtigde aanwezigen:  
Marcel Madou, verslaggever 
Frans Lefevre, schepen sociale zaken - OCMW voorzitter 
Erwin Devriendt, commissaris Politie Westkust 
 
Afwezig met melding: 
Burgemeester Roland Crabbe, Inge Breyne, Ilse Cranskens, Janick Decroo, Ward D'Hulster,  
Daniël Jonckheere, Lethysia Verheye, Barbara Wyseure.  
 
1.Verslag van de vorige vergadering: 
 
Het verslag van de vergadering van 17 november 2015 geeft geen aanleiding tot opmerkingen. 
 
2 Samenstelling van de adviesraad: 
 
De adviesraad neemt kennis van het ontslag van de heer Bill Vermeylen, als afgevaardigde van het 
OCMW. Er zal een nieuwe afgevaardigde door de OCMW raad aangesteld worden. 
De raad neemt akte van de kandidatuur van de heer Ferry Vermeylen om te zetelen als afgevaardigde 
van de doelgroep in de adviesraad. Er kan momenteel geen gunstig gevolg verleend 
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worden aan deze vraag daar de zes mandaten, voorzien in het raadsbesluit d.d. 26.02.2013 
ingenomen zijn. 
 
3. Openbare werken: 
 

a. In uitvoering of gepland: 
 
- ontsluiting Louisweg: de paaltjes die het doorrijden in de Louisweg, tussen Tennislaan en Albert I-
laan verhinderen worden geplaatst na overleg met de verkeerspolitie en aankoop nodige 
signalisatieborden.  
 
- O.L. Vrouwstraat: werken vorderen goed, einde voorzien zomer 2016, geen opmerkingen. 
 
- Kon. Elisatbethlaan/Slachthuisstraat: voltooiing eind 2016. Bijzondere maatregelen werden 
afgesproken met opdrachtgever (stad), studiebureau en aannemer met het oog op het waarborgen 
van toegankelijkheid voor iedereen. Er wordt een voorbehouden parkeerplaats voorzien aan de 
overzijde van huisnummer 10. 
 
- Valkestraat: er wordt een voorbehouden parkeerplaats voorzien ter hoogte van centrum City. 
 Bij evenementen in de City wordt de toegankelijkheid zo goed als mogelijk gewaarborgd. 
 
- Bouw ondergrondse garages is gestart en worden gevolgd door herinrichting van de wegen en 
pleinen in de omgeving. In de ondergrondse garages zijn voorbehouden parkeerplaatsen voorzien. 
Bovengronds in de omgeving van Ysara zijn twee voorbehouden parkeerplaatsen wenselijk. 
 
- Franslaan: 1ste fase tussen Albert I-laan en IJzerlaan is gestart. Zoals voor alle andere werken aan 
de straten op de badplaats wordt de toegankelijkheid en de voorbehouden parkeerplaatsen besproken 
met de betrokken medewerker van de dienst infrastructuur wegen. 
 

b. Gevraagd: 
 

December 2014 werd een verslag opgemaakt over de voorzieningen die nodig waren om een betere 
toegankelijkheid te bekomen van het bezoekerscentrum “Westfront”. Daarin werd onder meer 
gevraagd de drempel weg te werken aan de achterzijde van de site ter hoogte van de ingang van de 
schietstand en werd er gevraagd door middel van een hellend vlak de toegankelijkheid te voorzien tot 
aan het ruiterstandbeeld. Er werd beloofd dat aan beide vragen zou worden voldaan. In maart 2015 
werd een herinnering gestuurd. Op 06 juni 2015 was er andermaal een bezoek ter plaatse. 
Door een vertegenwoordiger van een firma werd een oprijplaat gedemonstreerd. De architect was niet 
akkoord met dergelijk voorstel en zou zelf zorgen voor een toegankelijke oplossing zorgen. 
Tot op vandaag is er aan de twee ontoegankelijke situaties niets veranderd. Bij mondelinge 
bevragingen is het antwoord steeds, we zullen dit eens moeten oplossen. 
De werkgroep “toegankelijkheid ” was van plan om tegen het voorjaar een toegankelijke wandelroute 
op de site uit te stippelen. Dit initiatief heeft als doel aan zowel individuele bezoekers met een 
beperking als aan groepen met bijvoorbeeld ouderen, de mogelijkheid te bieden de volledige site te 
kunnen bewandelen op een obstakelvrij parcours. 
De adviesraad vraagt aan het stadsbestuur een duidelijk antwoord op volgende vragen: 

- Wordt de drempel weggewerkt en zo ja, wanneer? 
- Wordt er een oplossing voorzien aan het ruiterstandbeeld en zo ja, wanneer? 

Volgens het antwoord op deze vragen, zal de werkgroep “toegankelijkheid” in de volgende 
vergadering beslissen of er al of niet tijd en moeite moet gespendeerd worden in de opmaak  
van een toegankelijk wandelparcours.  
 
4. Voorbehouden parkeerplaatsen: 
 
 - De volgende aanvragen voor een voorbehouden parkeerplaats werden ongunstig geadviseerd: 
   Gasstraat 28 en Van Clichthovenstraat 84. 
 
- Enkel de verkeersborden geven rechtsgeldigheid aan de voorbehouden parkeerplaatsen. 
Aanduidingen aangebracht zoals wegmarkeringen of tegels in de wegverharding zijn nuttig en zelfs 
noodzakelijk, doch hebben geen rechtsgeldigheid op zich. Het voorstel van de gemeente om in de 
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toekomst de parkeerplaatsen nog enkel aan te duiden met hoekmarkeringen wordt ongunstig 
geadviseerd. De adviesraad stelt voor om deze aan te duiden via belijning (blauw) langs één van de 
zijkanten. 
 
- De adviesraad klaagt aan dat de overheid weinig zorg- en weinig duurzaam omspringt met het 
uitreiken van de parkeerkaarten en de opvolging van het gebruik ervan. Wellicht zou het beter zijn de 
geldigheid van deze kaarten te beperken. 
 
- De ervaring met het betalend parkeren heeft geleerd dat het zeer moeilijk is de parkeervoorschriften 
over de gemeentegrenzen op één lijn te krijgen. Zowel op Vlaams als op Europees niveau worden er 
binnenkort voorstellen gedaan wat betreft toekenning en geldigheidsduur voorbehouden 
parkeerkaarten en wordt er gestreefd naar een gelijklopend beleid in verband met al of niet betalend 
parkeren op de voorbehouden parkeerplaatsen. 
 
5. Wandeltrajecten  
 
Aan de instellingen (De Zathe, Ten Anker, Ter Duinen) werd gevraagd de nodige feedback te geven 
aan de raad in verband met toestand en mogelijk verbeteringen langs de wandeltrajecten van hun 
bewoners. 
Intussen werd een gedetailleerd plan met de meest gebruikte wandelroute (met inbegrip van de 
beschikbare rustbanken) van de residenten in het zorgverblijf Ter Duinen ons overgemaakt. 
Eens alle trajecten binnen zijn kan de werkgroep “toegankelijkheid“ werk maken van een globaal 
wandelplan en er de nodige aanpassingen in vermelden.  
 
6.Subsdie voor instellingen en verenigingen actief in het middenveld "gehandicaptenzorg" 
 
Het voorstel van subsidiereglement (zie vorige vergadering) wordt eerlang voorgelegd aan de 
gemeenteraad ter aanvaarding. De aandacht wordt gevestigd op de volgende procedure voor de 
verenigingen: 
- de aangevraagde subsidie dient betrekking te hebben op de voorbije periode van 1 september tot 31 
augustus  
- de aanvraag dient ingediend te worden vóór 1 oktober  
- de aanvraag dient gestuurd aan het college van burgemeester en schepenen  
- de aanvraag kan slechts via één stedelijke adviesraad ingediend te worden. 
- de aanvragen in het kader van de gehandicaptenzorg worden geadviseerd door de stedelijke 
adviesraad voor personen met een handicap. 
De instellingen dienen eveneens hun aanvraag in te dienen vóór 1 oktober en dienen betrekking te 
hebben op hun boekjaar als werkingsperiode. 
 
7. Zon, zee, zorgeloos  
 
De aanwerving van de assistenten is lopende. 
 
8. Vervanging van strandjutters: 
 
De bedoeling is 4 strandrolstoelen aan te kopen en één kinderstrandrolstoel. De aankoop mag 
geraamd worden € 12.255. De aankoop wordt grotendeels gefinancierd vanuit het giftenfonds van de 
gehandicaptenraad. Men is nog op zoek naar een bijkomende financiering ten bedrage van € 3500. 
 
9. Sociaal: Minder Mobielen Centrale - Zilverpunt: 
 
- Mindermobielen centrale: 19 chauffeurs staan in voor een totaal van 3.133 ritten voor 274 minder 
mobiele klanten. 
- Zilverpunt wordt opgestart eind februari 2016. In 2016 groeit de groep + 85 jarigen wellicht met 37 
personen aan. Momenteel wordt gewerkt aan de inventarisatie van de noden en wensen. Belangrijk is 
dat er zal kunnen samengewerkt worden met de wijkagenten. 
 
 

Volgende vergadering: DINSDAG 15 MAART 


