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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.  

 
 

11 april  2016 

BEKNOPT VERSLAG VERGADERING  

plenaire vergadering 

 

 
Aanwezig:  
Vertegenwoordigers van de doelgroep:  

Janick Decroo, Emy De Waele,Ward D'Hulster  Werner Moring, Gemma Verhue 
 
Vertegenwoordigers instellingen en verenigingen: 

Peter Brusselman, Licht en Liefde 
Fernand Dasseville, Netwerkoverleg Provincie West-Vlaadenren  
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: 
wd burgemeester Geert Vanden Broucke , Hendrik Blomme, w.z.c. De Zathe 
Inge Breyne, , Daniël Jonckheere, Lethysia Verheye, Barbara Wyseure.  

 
1.In memoriam burgemeester ir. R. Crabbe : 
 

 Namejs de raad onderlijnt voorzitter Ferand Dasseville de grote inzet en betrokkenheid van wijlen 
burgemeester R. Crabbe met  mensen met beperkingen en de stedelijke gehandicaptenraad.Met als 
resultaat  een grote symbiose tussen de adviesraad en het gemeentelijk beleidsniveau. Een vorm van 

overleg en besluitvorming die een grote uitstraling en voorbeeldfunctie heeft  ver bui ten de 
stadsgrenzen. 
 

2. Verslag van de vorige vergadering : 
 
Het verslag van de vergadering d.d. 19 januari 2016 geeft geen aanleiding tot opmerkingen.  
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3. Samenstelling van de adviesraad: Ontdlag van mevr. Inge Breyne . 

 

De adviesraad neemt kennis van het ontslag van mevr.Inge Breyne , ,Kon. Elisabethlaan, 10 8620 
Nieuwpoort , lid van de doelgroep 
 
4. Kandidatuur van dhr. Luc Masschelein als lid van de doelgroep : .  

 

De adviesraad neemt kennis van de kandidatuur van de heer Luc Masschelein ,  E. Coppieterstraat 
108 bus 1 Nieuwpoort als lid van de doelgroep.  Deze kandidatuur wordt gunstig geadviseerd en 
voorgelegd aan het schepencollege ven gemeenteraad voor passend gevolg. 
 
5. Openbare werken:In uitvoering of gepland: 
 

- ontsluiting Louisweg: de paaltjes die het doorrijden in de Louisweg, tussen Tennislaan en Albert  I-
laan verhinderen werden geplaatst. 
 

- O.L. Vrouwstraat: werken vorderen goed, einde voorzien zomer 2016, 
 
- Kon. Elisatbethlaan/Slachthuisstraat: voltooiing eind juni 2016 

 
- Valkestraat: : voltooiing eind juni 2016 
 

- Slachthuisstraat : voltooiing eind juni 2016 
 
- worden wellicht aangevat in het najaar :  

W. De Roolaan , tussen O.L.Vrouwstraat en Astridlaan 
Oostendestraat , halfweg tot aan de Langestraat , 
Recollettenstraat 

Verkaveling Kattesas 
Parking Kindebroerderij 
Franslaan  

Meeuwenaan   
 

bezoekerscentrum “Westfront”.  

 
- drempel wordt weggewerkt. 
- voorstel van hellend vlak wordt opgemaakt door architect 

 -leuning aan de trappen, toelating etc.. is vereist van de overheid. Procedure wordt ingezet. 
 
6. Voorbehouden parkeerplaatsen: 

 
 - De volgende aanvragen voor een voorbehouden parkeerplaats werden gunstig geadviseerd: 
   E. Coppieterstraat 108 en Recollettenstraat 14, een ongunstig advies werd verleend voor 

Slachthuisstraat 7. Gevraagd wordt aan de gemeentelijke diensten om de bij de uitvoering de volgorde 
van goedkeuring te respecteren. 
 

 
- 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.. De adviesraad stelt voor om deze aan te 
duiden via belijning (blauw) langs één van de rijwegkant  
 

. 
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57 Wandeltrajecten  

01  
De verschillende trajecten werden uitgetekend op kaart. Deze trajecten worden afgelopen en 
nagezien op mogelijke verbeteringen, aanpassingen en aanvullingen. 

Het is jammer dat Westtoer hun route niet getoetst hebben aan Intra, doch enkel aan de plaatselijke 
toeristische dienst. 
 

6.Subsdie voor instellingen en verenigingen actief in het middenveld "gehandicaptenzorg" 
 
Het voorstel van subsidiereglement <erd goedgekeurd door de gemeenteraad. 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 7  assistenten is lopende. 
 

8. Vervanging van strandjutters: 
 
Er worden 4 stranjutters aangekocht en 1 kinderjutter. 

Eén strandjutter wordt gesponsord door de instelling " Ter Duinen" en de kinderjutter wordt 
aangekocht met financiële middelen afkomstig van de ontbonden vzw " Speelkracht 10 "  
Er dienen nog m aangekocht. De nieuwe strand- en kinderjutter worden voorgesteld met de sponsors 

gedurende de maand juni 
 
8. Toegenkelijkheidsbrochure : 

 
De uitgave 2016 is beschikbaar en werd zoals naar gewoonte aangepast waar nodig. Een dikke pluim 
voor de "uitgevers " Fernand en Emy.. De brochures zijn op eenvoudige aanvraag beschikbaar  

 
 
volgende vergadering : 14 juni  om 20u 

 
Gezien door het college van burgemeester en schepenen in zitting op 3 mei 2016 


