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1 . Goedkeuring verslag vorige vergadering : 

Het verslag van de vergadering d.d. 7 oktober  2014 geeft geen aanleiding tot opmerkingen. 

2. Afvalbeleid - containereilanden : ( in aanwezigheid van schepen Kr. Vanadecasteele - schepen 
leefmilieu) 

Oorspronkelijk bestemd voor de toeristen, met het oog op een efficiëntie verwijdering van het afval 
op het einde van hun verblijf, werd gelet op het succes en de gebruiksmogelijkheden, werd het 
initiatief ook uitgebreid naar e minder-toeristische gedeelten van de gemeente . 
Ook de leden van de gezinsraad vinden het een zeer goed initiatief , alhoewel de gemeente erover 
dient te waken dat er een minimum dienstverlening is o.m. door de ophaling aan huis (o.m. ten 
behoeve van de bejaarden en personen met een handicap) 
Gelet op het NIMBY ( not in my backyard)  principe is het soms zoek naar een geschikte inplanting. 
Schepen Vandcasteele verklaart dat het geenszins de bedoeling is van de gemeente om   het 
ophaalsysteem volledig te vervangen door een brengsysteem. Er wordt gezocht  naar een zo efficiënt 
mogelijke verwijderingsmethode met een minimum kostprijs ten laste van de burger. Het 
Nieuwpoortse experiment  wordt overigen met belangstelling door enkele andere gemeenten. 



Momenteel geven de containereilanden weinig of geen overlast, dit komt zeker door de duurzame 
houding van de gebruikers, gehoopt wordt dat dit zo blijft ! 
 
3.  Huis van het Kind 

Het stadsbestuur van Nieuwpoort was in 2009 al gestart met een project  om ouders, verzorgers, 

professionelen, jongeren en kinderen een steuntje in de rug te bieden. Dit via OONIE 

(OpvoedingsOndersteuning NIEuwpoort): de aanstelling van opvoedingscoördinatoren, de infozuilen, 

OONIE’s tip in dit stadsblad, de organisatie van verschillende lezingen en workshops (babymassage, 

peuterturnen, sociale vaardigheidstraining, dag van de opvoeding) en een lokaal overleg voor 

professionelen. 

In 2014 kwam er een nieuw decreet ‘preventieve gezinsondersteuning’, met daaraan gekoppeld de 

oprichting van ‘Huizen van het Kind’. Bedoeling is om in de steden en gemeenten de krachten nog 

meer te bundelen, om zo meer gezinnen nog beter te ondersteunen. Ondertussen heeft Nieuwpoort 

ook een erkenning gekregen voor ‘Huis van het Kind - OONIE’. De werking blijft dezelfde. Het 

jeugdcentrum aan de Dudenhofenlaan wordt het uitgangsbord. Daar zijn veel diensten gehuisvest, die 

zich voor de Nieuwpoortse gezinnen inzetten: de jeugddienst met de speelpleinwerking, SWAP en 

naschoolse kinderopvang, het jeugdcafé, het consultatiebureau van Kind en Gezin en (sinds april) de 

speel-o-theek. Er wordt ook samengewerkt met het sociaal huis - infopunt welzijn, De Triangel 

(huiswerkbegeleiding) en de Gezinsbond.  

Algemene info: www.huizenvanhetkind.be. 

Specifieke vragen, voorstellen voor activiteiten en vormingen, enz. voor OONIE: mail naar 

oonie@nieuwpoort.be. 

Op 5 september zullen we aanwezig zijn op de verenigingendag, met een infozuil en folders met uitleg 

rond het Huis van het Kind - OONIE.  

4.  Week van de Opvoeding 2015 

Het is een traditie geworden dat OONIE (nu Huis van het Kind - OONIE) jaarlijks in mei, tijdens de 

Week van de opvoeding een voordracht organiseert voor jongeren, rond een thema waar zij (zelf of in 

de vriendenkring) mee geconfronteerd worden.  

In samenspraak met de scholen werd dit jaar gekozen om eetstoornissen onder de aandacht te 

brengen en dit via de theatervoorstelling ‘Stillen’, dat op 19 mei in centrum Ysara werd 

geprogrammeerd. De 25-jarige Nederlandse Maartje Wikkerink was 14 toen ze anorexia kreeg, 20 

toen ze boulimia ontwikkelde. Met deze voorstelling wil ze haar eigen verhaal en dat van vele 

lotgenoten vertellen: dat van een meisje dat vecht voor haar herstel, voor een gezond leven waarin ze 

haar eetstoornis niet nodig heeft om haar angsten de baas te kunnen. Na de voorstelling brachten ook 

twee ervaringsdeskundigen van de Vlaamse zelfhulporganisatie AN-BN hun verhaal, werd de werking 

van de organisatie uitgelegd en konden de aanwezigen vragen stellen (in groep en individueel). 

Er kwamen 212 personen naar deze infonamiddag. Hieronder ook een aantal ouders en grootouders, 

die erg dankbaar waren dat zij mochten deelnemen, maar ook dat dit thema bespreekbaar werd 

gemaakt. Een tiental studenten hebben achteraf ook hun naam opgegeven om de nieuwsbrief van 

AN-BN thuis te ontvangen. 

Naast deze voorstelling werd in maart via Eetexpert ook een training voor de schoolteams van het 

basis- en secundair onderwijs georganiseerd rond ‘Preventie van eet- en gewichtsproblemen op 

school’. Er werden tips gegeven rond de opmaak van een gezondheidsbeleid op school. Ook werd de 

impact van de media getoond en het belang van een positief zelfbeeld en een goed sociaal netwerk bij 

kinderen en jongeren benadrukt. Frappant was inderdaad dat zowel de actrice als de twee 



ervaringsdeskundigen van AN-BN tijdens de infonamiddag in mei aangaven dat het gepest worden in 

de basisschool een sterke invloed had gehad.  

Suggesties voor een thema (+werkvorm) voor volgend jaar zijn welkom: graag mailen naar 

oonie@nieuwpoort.be 

5.Kinderarmoedebestrijding Nieuwpoort 

In kader van het project ‘Lokale kinderarmoedebestrijding’ van de Vlaamse overheid   ontvangt 

Nieuwpoort deze legislatuur jaarlijks een subsidie van 25.000 euro. Wat werd alvast gedaan of staat 

gepland? 

- Er werd een stuurgroep samengesteld, waarin verschillende lokale actoren vertegenwoordigd zijn, 

om zo de krachten te bundelen, een visie te ontwikkelen en na te denken over nieuwe acties. Volgend 

overlegmoment: 23 juni.  

- Ilona Evrard werd deeltijds (naast De Triangel) aangesteld als projectmedewerker, om in gesprek te 

gaan met gezinnen uit de doelgroep en de verschillende acties te helpen uitvoeren. 

- In samenwerking met het personeel van Hotel Cosmopolite werd in het sociaal huis een paasfeestje 

georganiseerd voor de cliënten van het OCMW, de kinderen die een speciale kortingscode op de 

voordeelpas hebben en de kinderen van de huiswerkklassen en begeleiding aan huis via De Triangel. 

Dit was een groot succes, zeker voor herhaling vatbaar. 

- Er werd een vorming voor professionelen georganiseerd, waarbij twee ervaringsdeskundigen uit een 

vereniging waar armen het woord nemen een beeld schetsten van hoe het is om in armoede te leven 

en welke impact dit heeft op de verschillende domeinen, zoals huisvesting, gezondheid, vrije tijd, … 

Hier namen 28 personen uit verschillende sectoren aan deel (stadsdiensten, OCMW, politie, 

kinderopvang, scholen, enz).  

- Er is een budget voorzien om jaarlijks 20 gezinnen met jonge kinderen (0 - 3 jaar) te ondersteunen 

via een baby- of peuterpakket ter waarde van 100 euro. Ouders bij wie de materiële nood groot is, 

worden hiervoor doorverwezen door Kind en Gezin of het OCMW. De bestelling via de website van 

Dreamland/Dreambaby wordt samen met het gezin gedaan (sensibilisering rond aankoopgedrag). 

- Om de drempel van het sociaal huis te verlagen: 

 De scholen werden uitgenodigd in het sociaal huis, om kennis te maken met de 
maatschappelijk werkers. Ze kregen een rondleiding en uitleg rond de dienstverlening. Op die 
manier kan er gerichter doorverwezen worden. 

 Er werd een duidelijke infobrochure over het sociaal huis opgemaakt, met een grondplan van 
het gebouw, korte uitleg van de verschillende diensten, foto’s  en contactgegevens van alle 
medewerkers. Deze brochure wordt eind augustus aan alle scholen, stadsdiensten, 
mutualiteiten, enz. bezorgd.  

 Medewerkers van het sociaal huis gaan in september - oktober een ‘zitdag’ organiseren op de 
verschillende scholen. Ter plaatse krijgen ouders de nodige uitleg rond de studietoelage, 
onderwijscheques, de voordeelpas, enz. en worden de aanvragen  in orde gebracht.  

 Scholen kunnen als tussenpersoon fungeren als ze merken dat een gezin niet tot bij het 
sociaal huis geraakt. Een afspraak op school is mogelijk.  

 

- De werking van de voordeelpas en onderwijscheques wordt in de komende maanden grondig 

geëvalueerd, nieuwe ideeën worden voorgelegd aan het bestuur. Suggesties zijn welkom. Graag 

doormailen naar Ilse: sociaalhuis@nieuwpoort.be.  

- Er is gestart met een gezinsbevraging, waarbij wordt nagegaan of het bestaande aanbod (premies, 

diensten, enz.) voldoende gekend is, het aansluit op de noden van gezinnen uit de doelgroep en 
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welke hiaten zij hierbij ervaren. Daarna kunnen nieuwe initiatieven genomen worden. Wie een goed 

contact heeft met gezinnen uit de doelgroep (financieel wat moeilijkere situatie, leeftijd kinderen tot 

einde basisschool) graag vragen of ze bereid zijn hieraan mee te werken. De contactgegevens mogen 

(na akkoord van het gezin!) doorgemaild worden via sociaalhuis@nieuwpoort.be.  

Er wordt zo snel mogelijk werk gemaakt van de aanstelling van een ervaringsdeskundige in armoede 
en sociale uitsluiting. Dat is iemand die vaak zelf nog in armoede leeft, maar een intensieve opleiding 
van 4 jaar heeft gevolgd. Deze persoon kan ingezet worden als brugfiguur tussen de organisatie 
(stad/OCMW) en de doelgroep. Daarnaast is het zijn/haar taak om het gevoerde beleid en de 
bestaande dienstverlening kritisch te evalueren en hieromtrent aanbevelingen te doen.  

6. Veilig verkeer : 

De hernieuwde sluizenring wordt opengesteld op vrijdag 19 juni. . De sluizenring omvat een 
dubbelrichting fietspad en eenrichtingsverkeer in wijzerzin.. Er wordt opgemerkt dat wellicht reeds op 
maandag de werken in de Ramskapellestraat -sectie Toevlucht gestart worden . Gelet op de tijdelijke 
verkeersregeling ivm de werken Sluizenring ( gewichtsbeperking tot 3,5 ton)vormt dit een probleem 
o.m. voor de bus van de gemeenteschool.  Voorgesteld wordt dat de schooldirectie contact opneemt 
met de verkeersdienst van de politie Westkust. 

7. Nieuws en activiteiten in het middenveld : : 

stedelijke adviesraad voor mensen met een handicap : 
 
Deze zomer wordt opnieuw door de gemeente de dienstverlening " Zon,, Zee, Zorgeloos " ingericht. 
Daarbij wordt assistentie verleend aan mensen met een handicap  bij strand - en zeedijk bezoek, o.m. 
door het ter beschikkingstellen van aangepaste rolstoelen, sanitair, omkleedruimte , etc.... 
Deze dienst is gedurende de maanden juli en augustus gehuisvest in een  unit geplaatst op de 
duinreep van de zeedijk . De dienst wordt verzekerd door jobstudenten uit de personenzorgsector. 
De gemeente heeft daartoe een nieuwe mantelzorg-unit aangekocht ( € 35.000). Deze unit wordt op 
vrijdag 3 juli e.k. plechtig in gebruik genomen. De leden van de gezinsraad worden alvast uitgenodigd  
 
Sociaal huis  
 
Voor het opstarten van het " Zilverpunt ", aanspreekpunt voor + 85 jarigen, vraagt het Sociaal Huis 
medewerkers. De bedoeling is via het middenveld van het vrijwilligerswerk een brede waaier van 
hulpverlening op te zetten waarop + 85 jarigen beroep kunnen doen. Dit initiatief heeft geen 
betrekking op de reeds bestaande hulpverlening, doch vult die aan op specifieke vlakken .  
Op donderdag 25 juni om 14u wordt er in het Sociaal Huis ,Astridlaan 103 toelichting verstrekt 
betreffende het initiatief  ( interesse ? even aanmelden op 058/22.38.11 of 058/22.38.75 
 
Gezinsbond Nieuwpoort  
 

- Begin mei hadden we ons gezond ontbijt.  Het wordt stilaan een jaarlijkse gewoonte.  Er 
waren meer dan 200 personen die konden genieten van een uitgebreid gezond ontbijt in de 
cafetaria van het stedelijk zwembad. De deelnemers kregen ook de gelegenheid om te 
zwemmen in het stedelijk zwembad. 

- Begin juni ging voor het eerst een garageverkoop door.  Er waren 83 verkopers .  Vooral in de 
wijken was het een groot succes. 

- De eerste zaterdag van oktober gaat onze jaarlijkse kindertweedehandsbeurs door in de 
vismijn. 
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Oudercomité St Bernarduscollege 
 
Op dinsdagavond 17 maart 2015 heeft het oudercomité van het Sint-Bernarduscollege in 
samenwerking met de Gezinsbond Nieuwpoort een informatieavond georganiseerd rond het thema 
"veilig online". De ouders werden ingelicht over problemen en gevaren die de kinderen kunnen 
 ondervinden op het internet, maar vooral over de manier om deze te voorkomen. De vele 
aanwezigen waren heel tevreden over deze avond.De leerlingen van de tweede graad (derde en 
vierde middelbaar) hebben een infonamiddag gevolgd rond eetstoornissen, georganiseerd door stad 
Nieuwpoort: een boeiende en gevarieerde theatervoorstelling 'stillen' gebracht door Maartje 
Wikkerink op basis van haar eigen ervaring met anorexia en boulimie. Na de voorstelling kregen de 
leerlingen de gelegenheid om vragen te stellen. 

Ook in de toekomst zal het Sint-Bernarduscollege blijven werken rond het thema "jongeren leren 
omgaan met geld"; dit onder andere in samenwerking met de Hogeschool Vives uit Brugge. 

 
Ouderraad vrije basisschool "Stella Maris" 
 
27/05 : receptie voor eerste communicantjes 
31/05 : hulp schoolfeest 
24/06 : receptie proclamatie zesdes 
25/06 : tussenkomst  in ticketprijs Uour'in ( 4, 5 en zesdes) 
aangekocht voor gebruik,op school  : kinderfietsjes, mobiele geluidsinstallatie en 13 Doobats  
 
Oudercomité gemeenteschool " De Pagaaier" 
 
vrijdag  27 november 2015 kaarting 
zondag 24 januari 2016 Ontbijt-aktie 
woensdag 27  januari 2016 gezond ontbijt op school 
vrijdag 4 maart 2016 Disney-festival die doorgaat in de zaal van de Chiro 
vrijdag  1 maart 2016 grote Quiz 
zaterdag 28 mei 2016 Opendeur met eetfestijn 
vrijdag  27 juni kinderfuif van 19u tot 22u. 
 
KVLV Ramskapelle - St Joris 
Gezinsbond Ramskapelle - St Joris. 
 
Op 18 april 2015 organiseerden we een paaseierenraap ism KVLV. Dit was een zeer geslaagde 
activiteit zowel wat het weer, de opkomst als het enthousiasme van de aanwezigen betrof. 
Op 31 mei 2015 waren er onze kermiskriebels eveneens ism KVLV en met financiële tussenkomst van 
de Gezinsraad. Minder opkomst dan de vorige jaren door het slechte weer, echter de aanwezigen 
waren erg enthousiast. 
Verder hebben wij nog een familievoorstelling op het programma staan op 14 november 2015, waarbij 
jullie allen van harte welkom zijn. 

 

 
                                                                                    de verslaggever, 
                                                                                  Marcel Madou 
 
voorstel datum volgende vergadering : 6 oktober om 19u30 

schepencollege  14 juli 2015 : gezien 


