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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  

Stemgerechtigde leden :  
Marc Desmedt, voorzitter 
Richard Bendels, Joseph Dumon,   Frank Gunst, Werner Moring, Erwin Pelgrim , 
 
niet stemgerechtigde aanwezigen 
Geert Vanden Broucke , burgemeester 
Franky Hardy, wijkagent politie Westkust 
Sabine Slembrouck, gemeenteraadslid. 
Marcel Madou, verslaggever 
 
Enkele bewoners van de Recollettenstraat en de Hoogstraat komen hun ongenoegen uiten over het 
verloop van de werken van het project Senior Homes , Vink 1 9800 Deinze in hun straat. 
 
Er wordt akte genomen van hun klachten . 
 
Tevens worden ze gewezen op het feit dat ze met deze klachten terecht kunnen bij de lokale politie 
(overdreven buurhinder) , het college van burgemeester en schepenen en de stedelijke technische 
dienst. 
Ook wordt aangestipt dat inwoners hun aanvraag kunnen indienen via schepencollege en 
gemeenteraad om lid te worden van de wijkraad.. 
 
 Er wordt opgemerkt dat de gewone wijkraden in principe niet openbaar zijn. 
. 
 
1. Het verslag van de vorige vergadering 12 april 2016  , geeft geen aanleiding tot opmerkingen.. 
Er wordt gevraagd dat het college duidelijker zou melden welk gevolg er verleend wordt aan  de 
aandachtpunten en vragen van de wijkraad. 
 
2.:- Leopold  II laan : Betrokkene vraagt de dat situatie zou nagezien worden door politie op een 
vrijdag - marktsdag.. Dit gebeurt door de lokale politie.  
 
De burgemeester vervoegt de vergadering en wordt  in kennis gesteld  van de klachten van de 
bewoners  van de Hoogstraat en Recollettenstraat. 
 De burgemeester , zal contact opnemen met de bewoners 



 
3. IJzer R.O.  
 
Op de vraag of er éénrichtingsverkeer ingevoerd wordt, wordt negatief geantwoord>. 

 
4. :Herstel van het openbaar domein na werken aan openbare nutsleidingen. Indien er klachten zijn  
kan met deze terecht bij het diensthoofd van de technische dienst  (frederik.gunst@nieuwpoort.be)  of 
bij het diensthoofd cen wegen Erwine Cloet ( erwin.cloet@nieuwpoort.be) 
 
5..Behoud van de  interbellum gevels in de binnenstad. 
 
 Een werkgroep werd door de gemeente opgericht.  In deze werkgroep zetelt o.m. dhr. Dumon, lid van 
de wijkraad. 
 
6. Planning van de openbare werken 
 
Tegen de zomer worden de volgende straten afgewerkt : Onze-Lieve-Vrouwstraat, Valkestraat, 
Slachthuisstraat.  
De K. Elisabethlaan zal open zijn in het najaar. 
In het najaar starten de werken Willem De Roolaan vak Astridlaan/OLV-straat. 
De Recollettenstraat wordt uitgesteld. 
De Marktstraat/Oostendestraat wordt gestart na de zomer 2017. 
 
7. Kaai  
 
- gevraagd wordt de mogelijkheid te onderzoeken om een laad- en loszone te voorzien inde 
Valkestraat 
- de werking van de fonteinen wordt aangepast met het oog op een duurzaam en attraktief beheer  
- er wordt nog steeds veelvuldig geparkeerd, doch vooral gestationeerd  in de voetpadzone . 
- de bloembakken verdienen een betere groene duurzame invulling. 
 
 
12.Vogende zitting wijkraad op 12 oktober 2016 om 1800u;gelieve de nieuwe punten tegen dan over 
te maken a.u.b 
 
 
 
 
                                                                                                      Marcel Madou,verslaggever 

Gezien door het schepencollege in zittig op 19juli 2016 


