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STEDELIJKE ADVIESRAAD VOOR 
PERSONEN MET EEN HANDICAP 

 
 

 
 

Deze verslagen zijn uitsluitend van informatieve aard en kunnen geen enkele verbintenis vanwege het 
stadsbestuur Nieuwpoort tot stand brengen. Dit kan enkel via officieel ondertekende briefwisseling in 
overeenstemming met art.182 p ar.4 van het gemeentedecreet.  
Aan deze beknopte verslagen kunnen geen rechten ontleend worden. 

 

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 per se 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. 

 
 

14 juni 2016 

BEKNOPT VERSLAG VERGADERING  

plenaire vergadering 

 

 
Aanwezig:  
Vertegenwoordigers van de doelgroep:  
Janick Decroo, Emy De Waele, Ward D'Hulster, Luc Masschelein, Gemma Verhue 
 
Vertegenwoordigers instellingen en verenigingen: 
Peter Brusselman, Licht en Liefde 
Fernand Dasseville, Netwerkoverleg Provincie West-Vlaanderen  
Jenny Desaegher, VFG 
Rosa D'Haene, Rode Kruis Vlaanderen 
Ria Ternier, MS liga 
Eric Vanlandschoot, vzw Elora 
Lethysia Verheye, Ter Duinen  
Hendrik Blomme, w.z.c De Zathe  
 
Niet stemgerechtigde aanwezigen:  
Marcel Madou, verslaggever 
Frans Lefevre, schepen sociale zaken - OCMW voorzitter 
 
Afwezig met melding: 
 burgemeester Geert Vanden Broucke, Werner Moring, Com. Erwin Devriendt Politie Westkust  
 
Voorafgaandelijk de plenaire vergadering wordt in tegenwoordigheid van de burgemeester en een 
delegatie van het schepencollege, door de vzw De Blauwe Boei ( organisator van de Oesterbeurs 
najaar 2015) een cheque overhandigd ter waarde van € 1000 aan de het bestuur van de feitelijke 
vereniging. Gehandicaptenraad Nieuwpoort. Dit bedrag wordt besteed aan de aankoop van de nieuwe 
strandjutters. 
 
De vergadering wordt geopend door voorzitter F. Dasseville, die de heer Luc Masschelein als lid van 
de doelgroep hartelijk welkom heet. 
 
Het verslag van de vorige vergadering wordt bij eenparigheid goedgekeurd. 
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1. De voorzitter rapporteert het verloop en de afspraken vastgelegd op de vergadering met de 
schepenen, ambtenaren en leden van de adviesraden en de rol van Inter ( expertisecentrum van de 
Vlaamse overheid op het vlak van toegankelijkheid en gelijke kansen beleid.) Naast de voorzitter nam 
eveneens het diensthoofd van de technische dienst (Fr. Gunst) deel aan dit forum. 
Op deze vergadering bleek nogmaals dat onze gemeente behoort tot de koplopers in het gemeentelijk 
overleg tussen beleid en doelgroep. 
Alle problematiek in verband met toegankelijkheid die aan bod komt bij het expertisecentrum Inter 
wordt bij voorkeur via de plaatselijke adviesraad en de daaraan verboden werkgroep toegankelijkheid 
doorgegeven aan de gemeentelijke overheid en de diverse betrokken stadsdiensten. 
 
2. Bijzondere ( oude en nieuwe ) aandachtspunten: 
 
- Mits toelating van de gemeente, kan een toegankelijkheidsprobleem opgelost worden door het 
aanbrengen van een weg neembaar hellend vlak op het openbaar domein. Gevraagd wordt dat deze 
vlakken voorzien worden van afgeschuinde randen. 
 
- Een lid van de adviesraad meldt dat op de hoek van de Nijverheidsstraat en de P. Deswartelaan het 
zicht en de toegankelijkheid belemmerd wordt door houten afsluitingen. Gevraagd wordt aan de lokale 
politie om de toestand aldaar na te zien en de geldende politieverordening in verband met het privatief 
gebruik van het openbaar domein dd. september 2014 hoofdstuk VII “werken” toe te passen.  
 
De voorzitter vraagt deze verordening toe te passen bij alle huidige bouwwerken en vraagt aan de 
gemeentelijke overheid er over te waken dat bij het bezetten van het openbaar domein de vrije 
doorgang van 1,50m gerespecteerd wordt. De raad heeft begrip dat soms bij bouwwerken soms 
moeilijk te verwezenlijken is, doch overleg met de werkgroep toegankelijkheid, de gemeentelijke 
diensten en de lokale politie kan zowel oplossing als inzicht meebrengen. 
 
- Er wordt aangedrongen op het "aanzuiveren" van de voorbehouden parkeerplaatsen voor personen 
met een handicap, zowel wat betreft het verwijderen van de signalisatie bij de geannuleerde 
parkeerplaatsen als het in orde houden van de signalisatie. Door de gemeente wordt daartoe 
binnenkort de nodige apparatuur aangekocht o.m. voor schilderen van nieuwe, onderhouden van 
bestaande en verwijderen van overtollige signalisatie. Wat betreft de plaatsen met resterende 
grondmarkeringen werd een inventaris met foto’s opgemaakt door Luc Masschelein en overgemaakt 
aan de technische dienst. 
 
- Door de dorpsraad van Ramskapelle wordt aan het hellend vlak aan de ingang van de Pastorie 
Ramskapelle een leuning gevraagd. Door de werkgroep toegankelijkheid werd een voorstel 
opgemaakt aan schepen Kris Vandecasteele en aan de bevoegde gemeentelijke diensten. 
 
- Ook werd een gunstig gevolg verleend aan de vraag van de gehandicaptenraad en de 
vaderlandslievende maatschappijen om de toegang tot het ruiterstandbeeld te voorzien van een 
hellend vlak met leuning. De uitvoering van de werken is voorzien vóór de plechtigheid van 7 augustus 
2016. 
 
- Het concept tot aanpassen en inrichten van de fiets- en wandelpaden in de Jachthavenwijk werd 
aangepast, namelijk de breedte wordt teruggebracht tot 2m of 1,5m en alle aansluiting op wegen en 
voetpaden worden uitgevoerd met een drempelloze overgang of waar het niet anders kan met 
hoogteverschil van maximum 2 cm. 
 
- De werkgroep verleende een gunstig advies voor een terras ter hoogte van de handelszaak Kaai 40. 
 
3. Mis- en onzorgvuldig gebruik van de parkeerkaarten gehandicapten - Betalend parkeren 

 

In West-Vlaanderen zijn er in totaal 63.826 van deze parkeerkaarten in omloop, dit op een bevolking 
van 1.181.000, wat overeenkomt met 7,5% van de bevolking. Vermoed wordt dat daarvan 1/3 
vervallen kaarten zijn. In Nieuwpoort ( 11.370 inw. groot) zijn er bij de inwoners 623 kaarten in 
omloop, wat overeenkomt met 5,48 %. Meer toezicht op de juiste plaatsing van de kaart 
(geldigheidsperiode dient zichtbaar te zijn) brengt in sommige politiezones een oplossing. 
De politierechter te Veurne spreekt bij misbruik eerder (passende) zware sancties uit. 
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Een persoon die een “gevonden” parkeerkaart gebruikte werd veroordeeld tot een boete van 156 € 
en een rijverbod van 30 dagen. Een vrouw die de kaart van haar moeder gebruikte zonder dat die 
aanwezig was in het voertuig werd tot dezelfde straf veroordeeld. 
 
Enkele dagen na deze vergadering gaf de heer Moring ons volgende gegevens door: 

de politie van de zone Westkust maakt een blijvende prioriteit van het verbaliseren 

van misbruiken op de voorbehouden parkeerplaatsen. Strenge controles deden het 

misbruikcijfer dalen van 256 overtredingen in 2013, over 205 in 2014 naar 192 in 2015. 

Er wordt voorgesteld om na de zomermaanden met de lokale politie, de parkeerwachters en het 
gemeentelijk beleid een overleg te organiseren, teneinde tot een passende benadering te komen van 
de problematieken zowel van de bijzondere parkeerkaarten als van het betalend parkeren. 
 
4. Sociaal huis: werking van de minder mobielen centrale: 
 
De heer Frans Lefevre, schepen Soc. Zaken en voorzitter OCMW geeft een uiteenzetting over de 
reglementering en de werking van de minder mobielen centrale. Er zijn momenteel 275 gebruikers, 

deze worden bediend door 18 chauffeurs. Op vandaag werden er dit jaar al 1665 ritten geregeld. 
Het reglement van de MMC wordt bedeeld onder de aanwezigen. In de rand worden de verschillende 
modi besproken i.v.m. zieken- en patiëntenvervoer. 
 
5. Zon. Zee… Zorgeloos 
 
De aanwervingsprocedure is afgelopen. Er werden 7 assistenten aangenomen, zodat er iedere dag 
minstens twee personen assistentie zullen kunnen verlenen. De opleidingscursus gaat door woensdag 
29 juni. 
Door de instelling "Ter Duinen” werd een strandcabine geplaatst in de onmiddellijke omgeving van de 
unit van ZZZ. De afgevaardigde van Ter Duinen vraagt de cabine beter bereikbaar te maken door het 
uitbreiden van de toegankelijke strandtoegang. De vraag zal voorgelegd worden aan de bevoegde 
diensten van de gemeente. De afgevaardigde stipt ook aan dat er beperkingen zijn voor het 
aanbrengen van teksten en logo's op de cabine.  
 
6. Aankoop van strandjutters  
 
Door de feitelijke vereniging Gehandicaptenraad Nieuwpoort werden 4 nieuwe en 1 kinder- 
strandjutter aangekocht. 
Dit kon dank zij de steun van het comité van de 4 daagse van de IJzer, de vzw Blauwe Boei, de vzw 
Speelkracht 10 ( in vereffening), de feitelijke vereniging Westshooting Nieuwpoort, het zorgcentrum  
Ter Duinen, de serviceclub Zonta, de serviceclub Rotary Westhoek en het Stadsbestuur Nieuwpoort. 
De strandjutters worden op 24 juni om 17u voorgesteld in het ontmoetingscentrum Ysara.  
 
7. Wandelparcours 
 
Tijdens de zomermaanden zullen enkele leden van de raad, na onderling overleg, de opgegeven 
trajecten beoordelen op toegankelijkheid. Dit belet niet dat wie wil ook individueel een traject of 
gedeelte ervan kan screenen. Er wordt ook medegedeeld dat alle wandelpaden in de Haring- en 
Pemenhoek zullen heraangelegd worden. Er wordt een plan opgemaakt waarin voorzien is dat alle 
huidige obstakels zullen vervangen worden door drempelloze overgangen.  
 
8. Varia  
 
West Shooting Nieuwpoort organiseert op 22 – 23 en 24 juli zijn tweede kleiduifschieting in de 
Hemmestraat 42 in Ramskapelle. Ook dit jaar is een gedeelte van de winst ten voordele van de 
gehandicaptenraad. De organisatoren vragen aan de leden van de raad om tijdens die dagen een 
handje te komen helpen, bar – verkoop broodjes – enz.  
 
Volgende vergadering: dinsdag 20 september 
                                                                                 Gezien door het schepencollege dd. 19 juli 16  


