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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:  

 Hugo Peperstraete (voorzitter);,Bosmans Jules, Caudron Serafien,De Meester Daniel, 
Everaerts Clement; Daniel De Meester; Jan  Linders ; Carine Michils  ; Gilbert Possenier; 
Hendrik Ramboert, Godelieve Schamp,  Erik Schobben; Vanlerberghe Anny;. 
Politie Nieuwpoort: Dirk Bonjé; Piet Mispelaere. 
niet stemgerechtigde leden : 
Piet Mispelaere, politie Westkust 
Geert Vanden Broucke , burgemeester 
Marcel Madou, secretaris wijkraad 

afwezig met melding :: 
            Luc Paeme, o/voorzitter ,  Ann Berwouts , Clement Everaerts, Edith Goens, 
            GodelieveSchamp ,  Claudine Smekens  
 
Er wordt vastgesteld dat 2 inwoners van de wijk, geen lid zijnde van de wijkraad . Er wordt opgemerkt 
dat de gewone wijkraden in principe niet openbaar zijn. Het plaatselijk reglement op de dorps- en 
wijkraden (raadsbesluit 31 januari 2013) wordt overhandigd. Beide inwoners worden uitgenodigd  hun 
kandidatuur in te dienen bij het college van burgemeester en schepenen. 
Er is geen bezwaar van de vergadering dat ze verder de vergadering bijwonen. 
 
De voorzitter verwelkomt iedereen op deze vergadering met drankje en hap(je)  
 
Een memoriemoment wordt gehouden ter nagedachtenis van wijlen burgemeester ir. Roland Crabbe  
 
De wijkraad neemt kennis van het ontslag van mevr. Annie Van Zaelen wegens adreswijziging 

 
                                                                       Agenda: 
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering : 
 
Het verslag van de vergadering d.d. 23 februari 2016 geeft geen aanleiding tot opmerkingen .  
 
2. Eerder aangereikte aandachtspunten - opvolging  
 
Burgemeester Geert Vanden Broucke vervoegt de vergadering en wordt hartelijk welkom geheten 
door de vergadering. 
 



fiets- en wandelverkeer op de Zeedijk :  Ondermeer het ontbreken van signalisatie , brengt een 
menging met zich mee van fiets- en wandelverkeer, wat soms gevaarlijke toestanden met zich 
meebrengen. Het was de bedoeling deze te plaatsen na de volledige herinrichting van de zeedijk. 
 Er werd  beslist deze nu reeds aan te brengen  
 
Betalend parkeren : 
 
Gevraagd wordt aan het parkeerbedrijf  om alle parkeermeters te voorzien van dezelfde 
gebruiksaanwijzing en gebruiksmodaliteiten  . Er werden daartoe reeds stappen ondernomen door de 
gemeente, en er werd tevens een bespreking gevraagd nopens de het toepassen van de 
reglementering op het het betalend parkeren. 
 
Gebruik Leopoldplein : 
 
Gelet op de aanleg en de uitrusting van dit plein , is het vrijwel onbegonnen werk om dit plein skate vrij 
te houden. 
 
Bouwen  ondergrondse garages Lombardsijdestraat - Dienstweg Havengeul : 
 
De gemelde communicatieproblemen en hinder werden voor een gedeelte opgelost. De gemeente 
kan wellicht behulpzaam zijn bij het vaststellen van het statuut van de omliggende gronden ( privaat ?, 
concessie Vlaams Gewest ?, openbaar domein ?)  
 
Bereikbaarheid  verblijfsentiteiten Lotus I , Lotus II en Greenpark : 
 
De toestand werd nagezien en goed bevonden door de brandweer. 
 
Nieuwlandplein  Infinity 
 
Het bouwen van een eco hotel is ter studie op voorstel van het Agentschap Natuur en Bos van het 
Vlaamse Gewest.  
 
Voetpad Albert I laan - obstakels  
 
Er wordt een oplossing gezocht voor de  uit-stekende booomroosters en de los-liggende 
kasseisteentjes  
 
3. Nieuwe aandachtspunten  
 
Onevenwicht tussen feestprogramma bad en stad : 
 
Men heeft de indruk dat er meer festiviteiten georganiseerd wordt in de binnenstad dan op de 
badplaats. . . 
antwoord :  
Het feestprogramma wordt vastgelegd rekening houdend o.m. met : 
-  geografische ligging en de mogelijke weersomstandigheden  
-  de wensen van de bevolking , residenten en handelaars 
-  de activiteiten van het middenveld ( o.m. handelaarverenigingen, sportverenigingen, etc...) 
 
Zowel het commercieel als het  residentieel karakter  van de badplaats maakt een goede spreiding  
    en afweging noodzakelijk.  
 
Bestemming loodswezengebouw  
 
Daar door het Vlaams gewest de permanentie van de zeereddingsdienst te Nieuwpoort opgegeven 
werd staat het loodswezengebouw, plaatselijk genoemd " de torre" leeg. De eigenaar , de afdeling 
Maritieme dienstverlening en kust " onderzoekt de mogelijkheid om het gebouw een socio-culinaire 
bestemming te geven. 
 
 



 
 
Kustverdedigingsmaatregelen :  
 
Door MDK wordt een stormvloedkering  aangelegd in de havengeul , de bedieningstoren wordt 
gebouwd op de rechterhavenoever  
 
Planning openbare werken : 
 
Een aantal maatregelen werden genomen om de overlast en hinder door wegeniswerken toot een 
minimum te beperken. Zo worden straten (o.m. Franslaan)  per straatgedeelte opgebroken en 
vernieuwd  . 
Ook werd beslist eerst waar nodig de straatgedeelten in de zone Zeedijk - Hendrikaplein - Albert I laan 
- Elisalaan - Dienstweg Havengeul - Loodswezenplein aan te pakken 

 
 4. Volgende vergadering :  
 
In de maand oktober, mogelijks gezamenlijk met de wijkraad Simli 
 
                                                                                                            de verslaggever, 
 
                                                                                                            M. Madou 
 
college van burgemeester en schepenen d.d. 5 juli 2016 : gezien  


