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WIJKRAAD NIEUWPOORT BAD  

 

 

BEKNOPT VERSLAG WIJKRAAD 

23 februari 2016 

 

 

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 2013. 

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. 

 

Aanwezig:  

De dames en heren: Hugo Peperstraete (voorzitter), Luc Paeme 

(ondervoorzitter/secretaris ai); Roland Crabbe ( burgemeester),Bosmans Jules, 

Caudron Serafien,De Meester Daniel, Everaerts Clement; Claudine Smekens; Linders 

Jan; Michils Carine; Hendrik Ramboer; Gilbert Possenier; Erik Schobben; 

Vanlerberghe Anny; Van Zaelen Annie. 

Politie Nieuwpoort: Dirk Bonjé; Piet Mispelaere. 

Verontschuldigd: 

           De heren: M.Madou, secretaris; Berwouts Ann; Schamp Godelieve, Gustaaf Duym. 

 

Agenda: 

 

1. Goedkeuring verslag 30 juli 2015. 

 

2. Prins Mauritspark : 3 fazen: 

 

- 1ste fase: in uitvoering: open park met 600 rotatie parkings. 

- 2de fase: groenpark met ondergrondse koop garages = groene long. Voorzien einde 

maart 2017 

- 3de fase: Dienstweg havengeul en berm tss scouts en park 

 

3. Fiets en wandelverkeer zeedijk: 

 

- Bij afwerking complete zeedijk zal een scheiding van voetgangers en andere 

zeedijkgebruikers gerealiseerd worden met respect van rolstoelgebruikers. 

 

4. Bezetten openbaar domein 

 



- Franslaan: van Albert1 laan tot de kerk: volledige vernieuwing. Plannen ter inzage 

in bureau van toerisme , dit na goedkeuring in gemeenteraad. 

- Bouw werven meestal in orde met reglementering. Uitzondering hardleerse 

handelaar in Franslaan. Maatregelen worden getroffen 

- Burgemeester vraagt ook hulp aan wijkraad om overtredingen te melden aan de 

bouwheer of aan de Stad. 

 

5. Betalend Parkeren: 

 

- Duidelijke info vermelden op de parkeerzuilen. 

- Dispays niet altijd leesbaar. 

- Vele toeristen duidelijk nog niet altijd op de hoogte van hoe de parkeerzuil 

functioneert. 

 

6. Nieuwe aandachtspunten: 

 

- Openbare werken aan o.m. Lombardsijdestraat: Rijrichting door verkeerspolitie 

laten evalueren. 

- Rivers Side: Nieuwe rioleringswerken hebben niet gewenste resultaat. Door 

gebruik van te kleine buizen, wordt overtollig regenwater terug gestuwd met 

wateroverlast ten gevolg in appartmentenblok. Burgemeester vraagt Gilbert om 

hem een duidelijke beschrijving van het probleem over te maken. ( Kopie 

wijkraad) 

- Infinity: bouwvergunning goedgekeurd voor een gebouw die dezelfde afmetingen 

heeft zoals huidig gebouw. Op termijn wordt hier een eco hotel gebouwd. 

- Douches zeedijk: Blijkbaar zouden de materialen rond de douches niet afdoende 

zijn om om voeten proper te houden na douche. Wordt verder onderzocht. 

- Losse grijze straatstenen: Stad op de hoogte . Inspanningen om de situatie op te 

lossen worden gedaan. 

- Deksels rond bomen Albert 1 laan: Worden opgevuld met dolomiet en 

afgeschermd door epoxy platen. 

 

7. Rondvraag: 

 

- Brandweeroefening Greenpark wordt gepland. 

- Parking Bernarsusplein oneffen ( putten). Graag foto’s nemen en doorsturen naar 

de Stad. 

- Planning werken Franslaan tot Ijzerlaan. 

- Dijk: ter hoogte Veritas (zeedijk 55): overkapping zitbanken is stuk. 

- Vluchtelingen: Nieuwpoort vangt 250 vluchtelingen op in de kazerne kant 

Lombardsijde. 

 

8. Volgende meeting: 

- Dinsdag 21 of 28 juni 2016. Kan beïnvloedt worden door wedstrijden “Rode 

Duivels” 

- Start 18.00u met een lichte – uitgebreide – maaltijd  

 

9. Bedanking: 

 



Burgemeester ir Roland Crabbe en de politiediensten worden bedankt voor hun 

diverse toelichtingen. 

 

college van burgemeester en schepenen 1 maart 2016 : gezien  


