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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. 

 
 

22 november 2016 

BEKNOPT VERSLAG VERGADERING  

plenaire vergadering 

 

 
 
Aanwezig:  
Vertegenwoordigers van de doelgroep:  
Emy De Waele, Luc Masschelein, Werner Moring, Gemma Verhue 
 
Vertegenwoordigers instellingen en verenigingen: 
Fernand Dasseville, Netwerkoverleg Provincie West-Vlaanderen  
Jenny Desaegher, VFG 
Rosa D'Haene, Rode Kruis Vlaanderen 
Ria Ternier, MS liga 
Daniel Jonckheere, Ten Anker 
Eric Vanlandschoot, Elora 
 
Niet stemgerechtigde aanwezigen:  
Frans Lefevre, schepen sociale zaken - OCMW voorzitter 
Bill Vermeylen, raadslid OCMW 
Marcel Madou, verslaggever 
Com. Erwin Devriendt, Politie Westkust 
 
Afwezig met melding: 
Burgemeester Geert Vanden Broucke, Hendrik Blomme - w.z.c De Zathe Janick Decroo, Ward 
D’Hulster, Peter Brusselman - Licht en Liefde, Lethysia Verheye - Ter Duinen  
 
Voorafgaandelijk aan de vergadering wordt door de vereniging "Westshooting Club Nieuwpoort“ een 
cheque van € 500 overhandigd aan de feitelijke vereniging (f.v.) Gehandicaptenraad Nieuwpoort.  
 
1. Verslag van de vorige vergadering: ( 20 september 2016 ) geeft geen aanleiding tot opmerkingen. 
 
2. Adviezen en brieven omtrent toegankelijkheid: 
 
- aanvraag plaatsen terras Marktstraat 36, ongunstig advies op basis van de politieverordening. 
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- voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap: · 
  * P. Braeckelaan 9: ongunstig, 3 voorbehouden plaatsen in de onmiddellijke omgeving  
  * Franslaan 73: gunstig 
 
- vraag gearceerde strook in parkeerzone: 
   * J. Van Clichthovenstraat 11: vraag gearceerde strook: ongunstig. 
 
- klachten betalend parkeren: 8 dossiers behandeld, voor 2016 reeds 36 dossiers  
(2015: 29, 2014: 39, 2013:36).  
 
- kerstmarkt op het Marktplein: de uitbater van de skipiste is van oordeel dat geen bijzondere regeling 
dient getroffen voor het gebruik door personen met een handicap. De rolstoelgebruiker betaalt, de 
begeleider niet. Gebeurlijke ongevallen zijn zoals voor iedereen op aansprakelijkheid van de 
betrokkene(n).  
Er wordt gevraagd of de toegankelijkheid van de ijspiste en van de kerstmarkt in zijn geheel 
gewaarborgd is. 
 
- strandcabine instelling "Ter Duinen" nabij assistentieproject Zon, Zee… Zorgeloos (ZZZ).  
Dit dient tijdig aangevraagd te worden (is nog niet gebeurd), om een regeling te kunnen treffen met de 
verhuurder van de strandcabines. 
 
- openbare toiletten Hendrikaplein: nieuwe uitbater. De raad vraagt betere afspraken en 
beschikbaarheid in verband met het gebruik door personen met een beperking. Bij eventuele 
opfrissing van de accommodatie, is het wenselijk een betere toegankelijkheid na te streven.  
 
3. Bezetting openbaar domein - naleving politieverordening: 
 
Vandaag 22 november, dag van deze vergadering, werden 34 opmerkelijke overtredingen genoteerd. 
De politieverordening wordt totaal niet nageleefd. Overigens is er geen eenduidig beleid van de 
gemeente. Zo worden niet reglementaire bezettingen "gehonoreerd" met het vestigen en innen van de 
retributie in plaats van sanctionering met een GAS boete. Dit wekt op zijn minst de indruk dat de 
overtreding geregulariseerd is. Een op elkaar afgestemd beleid door politie, de administratie en de 
taxatiedienst is wenselijk. Er ontstond een duidelijke uiting van ongenoegen door de aanwezige leden 
in verband met de ontoegankelijkheid van het openbaar domein.  
Een “verlenging” van een reeds jaren durende sensibiliseringscampagne kreeg van iedereen een 
negatief advies. 
Er wordt gevraagd aan de voorzitter een brief over te maken aan het schepencollege met het 
standpunt van de adviesraad.  
 
Kernwoorden: stop de sensibilisering – respecteert de politieverordeningen – een duidelijke werkwijze 
in gunning van “toegelaten” bezettingen – een permanente controle en een onverbiddelijk optreden bij 
overtredingen, dit geldend voor zowel de inname van het openbaar domein voor handelspraktijken als 
voor werkzaamheden aan wegen en gebouwen.  
 
4. Openbare werken:  
 
- in uitvoering: W. De Roolaan, gedeelte tussen Astridlaan en Duinkerkestraat 
                          Franslaan, tussen Dienstweg Havengeul en Albert I laan  
                          Elisalaan, idem 

Jachthavenwijk: aanpassen fiets- en wandelpaden met inbegrip van een totale 
toegankelijkheid voor personen met een beperking.  

- in de planning: Lombardsijdestraat, Marktstraat, gedeelte P. Deswartelaan, Albert I laan (kant pare 
nummers, tussen Cardijnlaan en Louisweg, kruispunten aan beide zijden inbegrepen) 
 
De adviesraad vraagt dat bij de heraanleg van wegen (voetpaden in het bijzonder) overal materialen 
zouden gebruikt worden die geschikt zijn voor iedere gebruiker (rolstoel- en rolatorgebruikers in het 
bijzonder), De materialen gebruikt bij de huidige werken in de Franslaan zijn daar een goed voorbeeld 
van. 
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5.Signalisatie en grondmarkeringen: 
 
De adviesraad dringt aan dat de signalisatie van de voorbehouden parkeerplaatsen correct zouden 
aangebracht worden (bord E9a+ logo op oranje paal). Aanduidingen op het wegdek hebben enkel een 
ondersteunende functie t.o.v. de borden en hebben geen enkel dwingend karakter, maar dienen 
correct en duidelijk aangebracht. Bij annulering van een parkeerplaats hetzij tijdelijk of voor goed dient 
de signalisatie én de grondmarkering aangepast of verwijderd te worden. Tien procent van de 
klachten door personen met een handicap in verband met het betalend parkeren zijn te wijten aan een 
foute of slordige (rest)signalisatie. Een lijst met onregelmatigheden in dit verband wordt andermaal 
naar de betrokken dienst gestuurd. 
 
6. Wandelroutes: 
 
Voor het w.z.c Ten Anker en de instelling Ter Duinen wordt de oppuntstelling voorzien in het voorjaar. 
Voor deze van het w.z.c De Zate zullen gedeeltelijk alternatieve routes voorgesteld worden, na 
voltooiing van de werken in de W. De Roolaan. 
 
7. Correctheid van informatie: 
 
Niet alle voorzieningen bij sommige gemeenten voldoen aan de kwaliteitsnormen Zon, Zee, Zorgeloos 
… (ZZZ), doch worden wel als dusdanig gepromoot. Voorstel om een brief te schrijven aan de 
provincie met de vraag aan betrokken gemeente de niet correcte informatie te schrappen. Om 
misbruiken te voorkomen zal er door de huidige partnergemeenten een charter opgesteld worden met 
de specifieke vereisten waaraan een assistentiepost in het kader van ZZZ moet voldoen. 
 
 
8. Feitelijke vereniging " Gehandicaptenraad Nieuwpoort " statuten: 
 
De stemgerechtigde leden van de adviesraad keuren bij eenparigheid de volgende statuten goed: 
 
Doel van de vereniging: 
Het bevorderen van de coördinatie en samenwerking onder de verschillende actoren in het 
plaatselijke middenveld gehandicaptenzorg. 
 
Lidmaatschap van de vereniging: 
Enkel stemgerechtigde leden van de adviesraad voor personen met een handicap kunnen vol lid 
worden van de feitelijke vereniging. De algemene vergadering van de leden benoemt en ontslaat de 
leden. 
 
Dagelijks bestuur, vertegenwoordigers van de feitelijke vereniging, wijze van benoemen en ontslag. 
Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt benoemd door de algemene vergadering van de leden 
van de vereniging. De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden van het dagelijks bestuur. 
 
Ontbinding van de feitelijke vereniging  
De leden van de feitelijke vereniging en hun rechtsopvolgers hebben zowel tijdens het bestaan als na 
de ontbinding van de feitelijke vereniging, geen enkele persoonlijke aanspraak op het vermogen van 
de vereniging. 
 
De entiteit zonder rechtspersoonlijkheid, gevormd door natuurlijke- en rechtspersonen, is opgericht op 
vrijwillige en duurzame basis met een gemeenschappelijk en welomschreven doel, zonder het 
oogmerk om opbrengsten te verwezenlijken ten voordele van de leden (maar wel voor zich zelf als 
vereniging) en waarin de leden geen recht hebben op hun aandeel in de behaalde winsten noch op de 
recuperatie van een door hen gedane inbreng in geval van ontbinding van de entiteit. 
 
9.Aankoop van strandrolator: 
 
De adviesraad gaat akkoord dat de feitelijk vereniging (f.v) Gehandicaptenraad Nieuwpoort over zal 
gaan tot de aankoop van een strandrolator (kostprijs € 1693). Deze aankoop zal deel uit maken van 
een groepsaankoop met andere kustgemeenten, zodat een korting kan bedongen worden. 
De strandrolator zal gebruikt worden in het kader van het assistentieproject ZZZ. 
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10. Brochure rechten en plichten als fietser, voetganger, bromfietser, rolstoelgebruiker: 
 
Deze brochure wordt uitgegeven door VFG en S plus. Bijkomende exemplaren kunnen bekomen 
worden bij Jenny Desaegher. 
Com. Devriendt doet navraag omtrent enkele onduidelijkheden in de wegcode, onder meer met 
betrekking tot elektrische fietsen. 
 
 11. Advies erkenning vereniging:  
 
De raad neemt kennis van de aanvraag van de lokale afdeling van Samana, voorheen Ziekenzorg, 
tot erkenning door de gemeente als plaatselijke afdeling van een vereniging actief in het middenveld 
gehandicaptenzorg.  
Gelet op art. 1sub b en art.3 sub a, b en h van het raadsbesluit subsidiereglement advisering 
stedelijke adviesraad personen met een handicap (G.R.25.02.16) wordt de erkenning gunstig 
geadviseerd  
 
12. Varia: 
 
- een bestuurslid vraagt een voor iedereen bereikbare brievenbus aan het gebouw Financiëncentrum. 
Brief zal opgemaakt worden.  
- een bestuurslid vraagt om de voetpaden aan te passen omgeving monument Nieuwpoortse 
Oorlogsslachtoffers, hoek W. De Roolaan - Onze Lieve Vrouwstraat. Dit zal nagezien worden, of dit 
opgenomen is in de her aanleg van het kruispunt begin volgend jaar. 
 
13. Data vergaderingen 2017: 
 
24 januari, 21 maart, 16 mei, 19 september, 21 november  
 
 
 
 
 
 
 
 


