
Stadsbestuur Nieuwpoort 

Stedelijke adviesraad : gezinsraad 

BEKNOPT VERSLAG VERGADERING d.d. 27 OKTOBER 2016 

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. 

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 : 
stemgerechtigde leden: 
An Claes, namens de de Ouderraad Stella Maris 
Kathleen Vanhooren gezinsbond Ramskapelle - St Joris 
Marleen Cuffez; KVLV Ramskapelle 
Ann Peel gemeenteschool Pagaaier 
Marc Desnouck , doelgroep 
 
leden zonder stemrecht :  
Els Vanlandschoot, schepen gezinsbeleid 
Evrard  Ilona sociaal huis ,project Domino 
Sara Neudt, OCMW 
Marcel Madou, secretaris 
Mortier Mieke, politie Westkust 

afwezig met melding  
Hilde Couvreur, Gezinsbond NieuwpoortFernand Dasseville, gehandicaptenraad, Ives Merlevede, 
doelgroep, Karine Goens, Ouderraad School St Joris Antoon Blomme, St Bernardsucollege, Ilse 
Cranskens, sociaal huisJeroen Hillewaere, Stella Maris   Sharon Poley, jeugddienst , , Katrien 
Decoene, namens de doelgroep  

1 . Goedkeuring verslag vorige vergadering : 
Het verslag van de  vergadering  22.06.16 geeft geen aanleiding tot opmerkingen.  
 
2  Voorzitterschap : 

Er werden geen kandidaturen ontvangen voor het voorzitterschap. 
 
3  Speelpleinen  : 
 
De speelpleinen kinderboederij, Leistraat en Pemenhoek worden heringericht. De 
raad had graag inzage gekregen van de  plannen. 
 
Er wordt gevraagd aan het college van burgemeester en schepenen om een mobiele 
speelpleinwerking goed te keuren: 5-tal keer zal er op woensdagmiddag  op 
verschillende locaties een kleine speelpleinwerking worden georganiseerd voor de 
kinderen uit de omliggende wijken. De uitwerking volgt hiervan in het voorjaar. 
 
 
4 Stand van zaken armoedebestrijding  (rapportering door Sociaal huis)  
 



Er is een nieuwe subsidie goedgekeurd door de Vlaamse Overheid om een brug te 
slaan tussen kinderarmoede en jeugdwerk/sportverenigingen:  

- Er wordt gekeken om busvervoer te voorzien om de kinderen naar de 
speelpleinwerking en sportkampen te voeren (enkel kinderen met ingevulde 
code op de voordeelpas) 

- Nieuw kleuterkamp in de paasvakantie 
- Kleuterdans op woensdagmiddag in Npt-bad 

 
De kledijbeurs op 22/10 was een succes. Er waren 26 gezinnen aanwezig, die erg 
enthousiast waren over het aanbod en de omkadering. Er werd ook tijd gemaakt om 
te luisteren naar de gezinnen en te kijken waar Domino of andere diensten hulp 
konden bieden. Ook de kinderen waren welkom en konden spelen en knutselen. 
 
In januari 2017 start er een tweedehandskledijwinkel die wekelijks open zal zijn. Er 
wordt nog bekeken welk moment. Dit werd op de kledijbeurs van 22/10 bevraagd aan 
de gezinnen. Het initiatief zal voornamelijk draaien op vrijwilligers. Momenteel zijn er 
10 mensen die zich in grote of kleine mate willen engageren, maar bijkomende 
krachten blijven welkom. 
 
Verdere acties zijn terug te vinden in het verslag van het Lokaal Overleg 
Opvoedingsondersteuning. 
 
5. Stand van zaken opvoedingsondersteuning ( rapportering Sociaal Huis)  
 
zie bijlage verslag  20.10.16 - LOO  
 
6. Taxicheques voor de jeugd : 
 
Mooi initiatief , doch de raad vraagt enige verduidelijking nopens 
gebruiksmogelijkheden  

 
7. Adviezen aanvraag om subsidies : 
 
- De vzw Instituut voor medische dringende hulpverlening ( MUG helikopter West-
Vlaanderen) vraagt aan de gemeente een subsidie van  36 eurocent per inwoner . 
Voor 2016 zou dit op een totaal bedrag komen van  3.880 euro. : gunstig  

- Het Oudercomité  St Bernarduscollege : Advies overeenkomstig voor  gezinsraad 

d.d. 17 december 2013 : basissubsidie socio culturele verenigingen + € 30 ( € 10 per 

begonnen schijf . van 20 leden / 44 leden ) + € 100 ( € 50 per open activiteit / 1 

gespreksavond en info avond)  Gunstig  : 

8. Aandachtspunten vanuit de vergadering .: 
 
- de deelgemeente St Joris vraagt een schuif-af of glijbaan op hun speelpleintje  
- de opvoedingszuilen dienen meer thema  gericht. 
- de kosten voor busvervoer ( o.m. vr speelpleinwerking) kunnen wellicht beperkt 
worden door chauffeur vrijwilligers. 
- voorgeteld wordt de gezinsbrochure op een beperkt aantal exemplaren af te 
drukken, zodat bijsturing mogelijk en ze actueel blijft ( cfr. gemeentelijke 
toegankelijkheidsbrochure)  



- de lokale politie(wijkagenten)  is niet ten volle op de hoogte van de initiatieven o.m. 
genomen door het sociaal huis in het kader van de armoedebestrijding.  Hoe kan de 
doorstroming van de informatie verbeterd worden ?  
 
 
 
 
 
  


