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Dit verslag is uitsluitend van informatieve aard en kan geen enkele verbintenis vanwege het stadsbestuur Nieuw poort tot stand 

brengen. Dit kan enkel via off icieel ondertekende briefwisseling overeenkomstig art.182 p ar.4 van het gemeentedecreet.Aan dit 
beknopt verslag kunnen geen rechten ontleend w orden. 

In dit beknopt verslag  w orden enkel die onderw erpen en aandachtspunten opgenomen eigen aan de w ijk   en die kaderen 

binnen de  doelstellingen vastgelegd in  de statuten van de dorps- en w ijkraden  bij  gemeenteraadsbesluit d.d. 21 januari 201 

De toelichtingen betreffende juridische kw esties worden gegeven op basis van representatieve, originele als betw istbare 

uitspraken in geschillen. Voor alle duidelijkheid dient er aangestipt te w orden dat w anneer soortgelijke gevallen w orden aan de 

rechtbanken w orden voorgelegd, ze niet perse altijd in dezelfde zin w orden beoordeeld. Een uitspraak kan steeds w orden 
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 
Jos Decorte, voorzitter gemeenteraad 

 Franky Hardy, wijkagent politie Westkust 
Marcel Madou, verslaggever 
 

Afwezig met melding :  
Frank Gunst , stemgerechtigd lid 
 

1. Het verslag van de vorige vergadering 12 januari  , geeft geen aanleiding tot opmerkingen.: 

2.:- 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 ) . De politie en de verantwoordelijke voor de huisvuilophaling 
hebben gemeld dat er geen problemen waren  in verband met het doorijden in de straat van 
huisvuilwagen en andere vrachtwagens.  De bewoners van de Leopold II laan werden aangeschreven 
door de gemeente betreffende de problematiek. Er is geen resultaat gekend van deze raadpleging.  
Volgens dhr. R. Van Acker bewoner en lid van de wijkraad werd het voorstel van parkeerverbod langs 
één kant gunstig onthaald. Betrokkene vraagt de dat situatie zou nagezien worden door politie op 
een vrijdag - marktsdag. 
 
3. Parkeren op de Kaai : 
Daar het parkeren en stationeren  in de voetpadzone een probleem blijft , ondanks optreden van de 
politie, vraag de wijkraad dat in de voetgangerszone enkele laad- en loszones zouden aangebracht 
worden met beperking  in de tijd. 
 
4. Snelheid op de ventweg Kaai  
Het meldingsbord snelheid in de zone 30 - rijvak naar  Sluizen/Lange brug functioneert niet, dringend 
herstel is wenselijk. 



 
5.  Parkeren van vrachtwagens  in de bebouwde kom. Het parkeren van vrachtwagens in de Rode 
Kruislaan - Leopold II laan veroorzaakt soms overlast.  Er wordt gevraagd aan de verkeersdienst van 
de lokale politie de toestand ter plaatse na te zien. 
 
6 :Herstel van het openbaar domein na werken aan openbare nutsleidingen.  
 
Het herstel laat soms te wensen over ( zie ook situatie in Ankerstraat tussen Hoogstraat en Astridlaan  
Meer toezicht en  opvolging door de gemeente is wenselijk.  
 
7.Behoud van de  interbellum gevels in de binnenstad. 
 
Er werd  een petitie opgezet betreffende het onderhoud en behoud van de  typerende interbellum 
gevels in de binnenstad. Deze petitie wordt onderschreven door de leden van de wijkraad. Wel wordt 
aangestipt dat streven naar behoud  van bestaande toestanden en uitzichten geen rem   mag 
betekenen voor een passende ontwikkeling van de binnenstad. 
 
- verkeersveiligheid rondom de scholen 
- acties ter bestrijding van zwerfvuil in de omgeving van de scholen.  
- parkeren in de voetgangerszone op de Kaai. 
 
8. Doorgankelijkheid voor iedereen  
 
Gelet op bepaalde mistoestanden o.m. in Marktstraat, Oostendestraat en Langestraat dringt de 
wijkraad aan bij de lokale overheid op meer toezicht op het behoorlijk bezetten van het openbaar 
domein. 
  
9. Speelplein Leopold II park. : 
 
Er wordt gevraagd enkele passende afvalbakken te voorzien om het speelplein, naast de praktische 
waarde ervan mag de educatieve zeker niet onderschat worden. 
 
10. Kokstraat – be bloeming. 
 
De plantenschalen en bloemen worden na de zomer aangebracht. 
 
11. Planning van de openbare werken (voorlopig) 
 
- 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 

 
12.Vogende zitting wijkraad op 12 Juli 2016 om 17.00u;gelieve de nieuwe punten tegen dan over te 
maken a.u.b 

                                                                                                      Marcel Madou,verslaggever 
 
                                        Gezien door het schepencollege in zitting op 26 april  2016 


