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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. 

 
 

20 september 2016 

BEKNOPT VERSLAG VERGADERING  

plenaire vergadering 

 

 
Aanwezig:  
Vertegenwoordigers van de doelgroep:  
Janick Decroo, Emy De Waele, Ward D'Hulster, Luc Masschelein, Werner Moring, 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 
Lethysia Verheye, Ter Duinen  
Daniel Jonckheere, Ten Anker 
 
Niet stemgerechtigde aanwezigen:  
Bill Vermeylen, raadslid OCMW 
Marcel Madou, verslaggever 
 
Afwezig met melding: 
Burgemeester Geert Vanden Broucke, Frans Lefevre - schepen sociale zaken - OCMW voorzitter, Eric 
Vanlandschoot - vzw Elora, Hendrik Blomme - w.z.c De Zathe, Com. Erwin Devriendt Politie Westkust.  
 
 
Het verslag van de vorige vergadering wordt bij eenparigheid goedgekeurd. 
 
1. Werken aan toegankelijkheid: 
 
- De vzw Werkgroep Sea Scouts en Sea Guides Nieuwpoort wenst de toegankelijkheid te verbeteren 
van het bivakhuis van de sea scoutsbasis langsheen de havengeul. . Mogelijks zal de uitvoering 
geschieden door de afdeling bouw van het atheneum De Vierboete. Ten gepaste tijde zal de 
werkgroep toegankelijkheid daaromtrent advies verlenen. De vzw van de sea scouts zet een 
financiering- en steunproject op. 
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- Wat betreft de leuning aan de ingang van de pastorie in Ramskapelle werd een voorstel 
overgemaakt aan de gemeente. 
- Er is nog geen verder nieuws van de aan te brengen leuning aan de trappen aan het Koning Albert 
monument, het hellend vlak ter hoogte van de rotonde werd wel geplaatst. 
- De heer De Clippele, Victor Gilsoulweg wenst dat er maatregelen genomen worden teneinde de 
toegankelijkheid tot zijn woning met rolstoel te verbeteren (hinder geparkeerde wagens). De inplanting 
van de nieuwe openbare verlichtingspaal kan mogelijks een oplossing brengen.  
- De heer Brusselman vraagt bijzondere aandacht voor de problematiek die ontstaat voor de 
slechtzienden door het vrij ordeloos bezetten van het openbaar domein door handels- en 
bouwactiviteiten en door het inplanten én de vorm van straatmeubilair. De raad kan dit enkel beamen 
en vraagt nogmaals aan de gemeente en de lokale politie dat er op zijn minst zou gewaakt worden op 
de naleving van de gemeentelijke reglementering op het bezetten van het openbaar domein. 
Op de volgende vergadering zal een groot deel van de vergadering besteed worden aan het 
ongeoorloofd bezetten van het openbaar domein, daartoe zal onder meer de burgemeester en de 
politie Nieuwpoort uitgenodigd worden. 
- De heer Luc Masschelein heeft een opsomming gemaakt van obstakels en inbreuken i.v.m. 
signalisatie op de openbare weg. Die lijst zal in een overleg met de Ir. Frederik Gunst besproken 
worden. 
- Advies werd verstrekt betreffende inplanting van de terrassen Zeedijk 23 en Havenstraat 3 
 
2. Openbare werken  
 
- De werken in de Franslaan worden aangevat, er wordt begonnen met de sectie Dienstweg 
Havengeul - Albert I laan, ook zullen de verdere werken uitgevoerd worden per straatgedeelte. Er 
wordt van gedachten gewisseld nopens de inplanting en de grootte van de parkings voorbehouden 
aan personen met een handicap. De werkgroep zal de voorstellen meenemen in de te verstrekken 
adviezen. 
- Evenzo, werden de werken in de W. De Roolaan aangevat, ook hier volgt de werkgroep 
toegankelijkheid de werken op. 
- De wandel- en fietspaden in de Jachthavenwijk worden aangepast met het oog op een betere 
toegankelijkheid voor iedereen.  
 
3. Voorbehouden parkeerplaatsen voor gehandicapten. Tijdelijke opheffing  

 

Naar aanleiding van evenementen, werken, etc. worden voorbehouden parkeerplaatsen opgeheven. 
Daartoe worden de borden afgedekt. En dit soms gedurende een ruime tijd vooraf en idem nadien. 
De raad vraagt dit in de toekomst tot een strikt minimum te beperken en de regelgeving van duur 
van afdekking te respecteren. Indien nodig kan er vooraf een mededeling geplaatst worden met 
begin- en einddatum. 
 
4. Parkeerbedrijf: 
 
De raad vraagt aan het schepencollege aan te dringen bij het parkeerbedrijf dat hun parkeerwachters 
een meer klantvriendelijke houding aannemen. Overigens is het parkeerbedrijf soms niet of moeilijk 
telefonisch te bereiken. 
 
5. Zon. Zee… Zorgeloos 
 
- Zeer goede assistenten, vlotte werking mede door zorgvuldige selectieprocedure en tijdig inzetten 
van extra personeel. 
- Optimale samenwerking met de sportdienst en technische dienst. 
- De zomer 2016 gaf onder meer de volgende gebruikscijfers: 
 

         2015      2016 

Verzorging             99       66 

Toilet           504      502 

Jutter           334      584 

Tiralo             24         44 
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- Vragen en voorstellen 2017: 
* frissere kledij voor personeel (via budget ZZZ provincie) 
* frigo 
* openhouden van dienstverlening tot 15 september 
* opfrissen van kinderjutter 
* aankoop van strandrolator via sponsering 
 
- De raad stelt voor de strandrolator eventueel via groepsaankoop met andere partnergemeenten in 
het project ZZZ aan te kopen. 
- De raad neemt akte dat niet verder kan gerekend op de medewerking van de fietsenverhuurder 
Happy. Een overzicht* wordt gegeven van de gelijkaardige dienstverlening in de andere 
kustgemeenten, al dan niet in het project ZZZ. Voor de uitlening het ganse jaar door van de oude 
strandjutters wordt naar een oplossing gezocht. * in bijlage 
 
6. Wandelparcours 
 
De wandelroutes van w.z.c De Zathe, w.z.c Ten Anker, de instelling Ter Duinen en van Westtoerisme 
werden/worden nagezien door de heer Luc Masschelein. Naar aanleiding van deze eerste screening 
zullen de voorgestelde wandelroutes gedeeltelijk herzien worden en daar waar nodig via bevraging 
aan het stadsbestuur beter toegankelijk gemaakt worden. Er wordt opgemerkt dat er moet rekening 
gehouden worden met openbare werken in de toekomst waarin sowieso de toegankelijkheid zal 
gewaarborgd worden. Opmerkingen en suggesties zijn steeds welkom.  
 
7. Financiële ondersteuning van ZZZ 
 
- De raad stelt voor de financiële steun  van  West Shooting Nieuwpoort en feest comité wijkraad 
Coupe Gorge te besteden voor de aankoop van de strandrolator en de opfrissing van de kinderjutter in 
het project ZZZ. 
- De leden van de raad werden uitgenodigd op de overhandiging van de cheque door het feest comité 
wijkraad Coupe Gorge - Monobloc op zaterdag 1 oktober in de raadszaal om 10u. 
- Bij aanvang van de volgende vergadering wordt een cheque overhandigd door West Shooting 
Nieuwpoort. 
  
8. Subsidieaanvraag vzw Havenzate  

 
De raad verleent een gunstig advies betreffende de subsidieaanvraag van de vzw Havenzate ( in 
2015 bedroeg deze subsidie € 140 ) 
 
9. Varia  
 
- Het plaatsen van de glasbakken en andere vuilcontainers vlak naast een drempelvrije verharding 
zou het gebruik voor rolstoel- en rolatorgebruikers vergemakkelijken. 
- Er wordt voorgesteld de werking van de gehandicaptenraad en toegankelijkheidsbrochure voor te 
stellen op “de dag van de nieuwe inwoners”.  
- De raad vraagt dat de dagelijkse afvaarten zouden uitgebreid worden op zijn minst tot 15 september, 
daar de maand september de seniorenmaand bij uitstek is.  
- Op 10 oktober organiseerde de instelling Inter in het Vlaams parlement een info dag.  
 
Volgende vergadering: 
 
Dinsdag 22 november om 19u30. 
 


