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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  rechter 

 
Aanwezig : 
Rommel  Joost, voorzitter,  Claeys Dries Coutteau Robert,   Plyson Daniël, Vandorpe Jean Pierre , 
Vanlandschoote Mark, stemgerechtigde leden. 
Afwezig met melding  
Asseloos Christian,, Desmet Jan, Deschoebmaeker Jozef. 
Geert Vanden Broucke wd , burgemeester,, Frederik Gunst, stedelijke technische dienst , Peter Sabbe, 
agentschap wegen en verkeer  Vlaamse overheid. ,Adina Counye , gemeenteraadslid Slembrouck 
Sabine, gemeenteraadslid,  Pascal Vercruyce , wijkagent  Politie Westkust, Marcel Madou, verslaggever, 
niet stemgerechtigde leden. 
 
1. Werken N356 Ramskapellestraat  
 
Ondanks de inspanningen van het opdrachtgevend bestuur , sluit  de planning van de werken in 
opdracht van de openbare nutsmaatschappijen niet naadloos aan op de hoofdplanning. 
Dit heeft o.m. tot gevolg dat sommige werken dienden stilgelegd  en andere niet konden aangevat 
worden . Momenteel zijn de openbare nutsmaatschappijen eveneens bezig met het vervangen van 
leidingen in de dorpskom zelf .Bijkomende werken die buiten de hoofdopdracht vallen. 
Er wordt naar gestreefd zo spoedig mogelijk de fases 1 en 2 af te werken , zodat het verkeer tussen de 
dorpskom - 6e liniestraat en de Brugse steenweg kan toegelaten worden, dit ter ontlasting van de 
Sluizen en de Kaai. In het najaar wordt de fietsbrug over de Noordvaart aangebracht. 
De raad vestigt de aandacht op het feit dat de voorlopige toestand ( zonder fietsbrug ) vraagt om 
bijzondere ( tijdelijke )maatregelen , o.m. aanbrengen van signalisatie.  
Nadat de Ramskapellestraat tussen dorpskom en Brugse steenweg opengesteld is , worden de werken 
verder gezet in fase 3 en kan er een oplossing gegeven worden aan de rioleringsprobkematiek - 

l 



huisaansluitingen 
De raad vraagt indien er een info brief bedeeld wordt door de gemeente in verband met de werken deze 
te bedelen op het ganse grondgebied van Ramskapelle , en niet enkel in de Ramskapellestraat. 
Naar aanleiding van bijzondere evenementen ( open tuindagen, dag van Ramskapelle, Flanders Field 
marathon ) dienen  bijzondere maatregelen genomen te worden  in overleg met de inrichters. 
De dorpsraad betreut dat de luchtleiding in fase 1 niet ondergonds gebracht wordt. 
Op het dorpsplein wordt een nieuwe verlichting aangebracht. 
De heer Sabbe wordt bedankt voor zijn uiteenzetting en de verdere opvolging van de werken zal o.m. 
gebeurden via de voorzitter van de dorpsraad. 
 
2. Toestand speelplein Leistraat : 
 
De planning voorziet dat het speelplein  aangast wordt . Wellicht kan kunstgras met zachte onderlaag 
voorzien worden. Het project wordt verder opgevolgd  door de stedelijke jeugddienst. 
 
3. Fiets- en wandelpad " Frontzathe " - Koolhofput 
 
Werd op sommige plaatsen beschadigd door werfverkeer en door ( niet toegelaten) gebruik door 
landbouwer(s) . Mogelijks wordt de renovatie van de Frontgzathe aangepakt bij de herinrichting van de 
Koolhofput . Er wordt voorgesteld deze werken te laten toelichten op de dorpsraad in het najaar. 
 
4. Ontmoetingscentrum Pastorie : 
 
- Het voorstel van naamgeving ( dorpsraad 12.05.15) zal overgemaakt worden voor advies aan de 
cultuurraad. 
- Het voorstel tot aanbrengen van een leuning aan het hellend vlak wordt voorgelegd aan de werkgroep 
toegankelijkheid van de gehandicaptenraad. 
 
5. O.L.V. kapel Molenstraat  : 
 
De bomen zullen heraangeplant worden op hun oorspronkelijke plaats. 
 
6. Voetpad Hemmestraat  
 
Waar nodig zal het voetpad eenmalig gereinigd worden  
Wellicht zijn er gunstige ontwikkelingen in verband mety de vervallen hoeve Steen  
 
7.Evaluatie parkeerverbod inkom Molenstraat : 
 
Het advies van de dorpsraad is handhaven   
 
8. Stadsplan : 
 
Gevraagd wordt aan de gemeente om een nieuw en aangepast stadsplan te e plaatsen  
 
9. Parkeerproblematikek in de Leistraat : 
 
Er dient een oplossing gezocht te worden voor de parkeeroverlast in sommige gedeelte van de Leistraat 
. 
Extra parkeerplaatsen voorzien in de wijk ? 
Extra parkeerplaatsen aan de rand van de wijk  ?  
 
                                                                                                       De verslaggever, 
 
 
                                                                                                        Marcel Madou 

 


