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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. 

 
Nieuwjaarsreceptie 2017:  

Er wordt een gunstig advies verleend betreffende het voorstel  tot organisatie van  de klassieke 

nieuwjaarsreceptie  

datum en plaats : maandag 23 januari 2017 in de Stadshalle  

Gevraagd wordt aan de gemeente dezelfde medewerking te verlenen zoals in de vorige jaren, nml. 

- de uitnodigingen te laten drukken door de stadsdiensten, 
- de kosten voor het versturen van deze uitnodigingen, ten last te nemen van de stad. 
- de administratie i.v.m. de receptie, ( o.m. versturen uitnodigingen ,  registratie van de inschrijvingen ) 
te laten geschieden door de stad,  
- de administratie van de boekhouding i.v.m. de receptie eveneens te laten geschieden door de stad 
- personeel ter beschikking stellen voor uitschenken ( niet opdienen) van de dranken 
- de kosten tot  afhuren van de locatie te benemen van het werkingsbudget van de stedelijke 
adviesraad lokaal economische raad. 
- de kosten tot aankoop van de drank te benemen van het bovenvermelde werkingsbudget 
 
De volgende kosten ten laste zijn van de inrichter, de feitelijke vereniging " Lokaal Economische Raad 
Nieuwpoort" : 
-  kosten voor aankoop van de hapjes 
-  de kosten voor de bediening in de zaal 
-  de kosten voor het inhuren van een muzikaal ensemble , inclusief Sabam  
-  de kosten verzekering burgerlijke aansprakelijkheid   
-  drank wordt geleverd via AGB ,  



 

Eindejaarsactie :  

Er wordt een gunstig advies verleend betreffende het voorstel van Shoppinghandelaars, VNB, Unizo, 

LVZ, Horeca Nieuwpoort en  de vzw Noordvaart  om zoals vorig jaar een eindejaarsactie te 

organiseren. Daarbij wensen de initiatief nemers gebruik te maken van de gemeentelijke website, 

ook wordt de steun gevraagd van de stedelijke communicatiedienst en de informaticadienst , zoals 

vorig jaar 

Parkeren in de handelsstraten  

Door het invoeren van het betalend parkeren in de badplaats  is het parkeerprobleem grotendeels 
opgelost. De vertegenwoordigers van de betrokken handelaarsbonden drukken dan ook hun 
tevredenheid uit. 
De situatie in de middenstad is wat anders  o.m. schijven worden permanent aangepast teneinde 
langdurig te kunnen parkeren in de handelsstraten.  
De betrokken handelaarbonden vragen dan ook  dat de nodige maatregelen genomen worden 
teneinde langdurig parkeren te ontmoedigen en vraagt ook dat de parkeerplaatsen voorbehouden 
aan bewoners opgegeven worden in de handelsstraten . De handelsstraten kunnen als volgt 
omschreven worden : Marktstraat , Marktplein, Oostendestraat, Kerkstrtaat ( tussen Marktplein en 
O.L.Vrouwstraat/Hoogstraat ) en Langestraat ( tussen Valkestraat en Oostende straat )  
Er dienen dringend faciliteiten voorzien te worden voor langdurig parkeren ( Schipstraat ? 
rechteroever kanaal Nieuwpoort -Veurne  ?)  
Zowel op de badplaats als in de middenstad is er nood aan fietsstallingen, met oplaadpunten. 
 
Ook wordt gevraagd dat de parkeerwachters een meer klant- en burger vriendelijke houding zouden 
aannemen. 
 
Verkeer in de middenstad  : 
 
Gevraagd wordt dat bij het herinrichten van straten in de middenstad  deze zodanig geconcipieerd 
worden dat geen hogere snelheden mogelijk zijn dan 30 km/u . Al dus dient zone 30 (met nadelen )  
niet ingevoerd te worden  
 
Verbeteren  informatieverstrekking  
 
Teneinde de informatie uitwisseling te stroomlijnen werd door de gemeente een bureau aangesteld  
 
                                                                                             de verslagever, 
 
 
                                                                                             Marcel Madou 
 
gezien door schepencollege : 8 november 2016 

 


