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In dit beknopt verslag  worden enkel die onderwerpen en aandachtspunten opgenomen eigen aan de wijk   en die kaderen 
binnen de  doelstellingen vastgelegd in  de statuten van de dorps- en wijkraden  bij  gemeenteraadsbesluit d.d. 21 januari 2013. 

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. 

 
Aanwezig:  

Hugo Peperstraete (voorzitter);,Bosmans Jules, Caudron Serafien,De Meester Daniel, Gustaaf 
Duym,dEveraerts Clement; Edith Goens,  Wim Knecht Jan  Linders ;  Carine Michils  ; Gilbert 
Possenier; Hendrik Ramboer, Godelieve Schamp, ; Vanlerberghe Anny;. 
. 
niet stemgerechtigde leden : 
Dirk Bonje en Piet Mispelaere, politie Westkust 

             Jos Oyen, commissaris verkeersdienst politie Westkust 
Marcel Madou, secretaris wijkraad 

afwezig met melding :: 
            Luc Paeme, o/voorzitter ,  Ann Berwouts ,  Claudine Smekens  

 
                                                                       Agenda: 

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

- Gunstig advies voor het aanbrengen van een fietsstalling op Nieuwlandplein 
- E bikes ( fietsen met trapondersteuning) worden beschouwd als fietsen. 

Electrische fietsen , zoals  speed pedelecs, die 45km/u kunnen halen zijn 
geen fietsen, doch zijn gelijkgesteld met brommers. 

- Com. Oyen deelt mee dat de overheid  het voorstel om zone 30, met 
fietsverkeer in beide richtingen in te voeren heeft goedgekeurd ( verkeer in 
beide richtingen voor fietsen en gelijkgestelden, doch niet voor “speed 
pedelecs”  

 
3. aandachtspunten vorige vergaderingen  : 
 

- Rotonde Elisalaan – Albert I laan : aanbrengen van signalisatie voor detectie 
tram, reeds vroeger aangevraagd aan De Lijn, zonder gevolg. Vraag is 



opnieuw te stellen, bij negatief of geen antwoorden vragen aan de 
wegbeheerder (Vlaams Gewest – administratie Wegen en Verkeer ) om bord 
te plaatsen  

- fiets- en wandelverkeer op de Zeedijk : De aandacht wordt gevestigd op het 
feit dat het aanbrengen van een zichtbare scheiding   tussen wandel en 
fietsverkeer niet alle problemen zullen oplossen. De enkele ongevallen 
gebeuren vrijwel steeds met kinderkustrijwielen die toegelaten zijn in een 
wandelzone  

- Leopoldplein : beteugelen en vermijden van niet toegelaten gebruik ( skaten, 
etc…) is dweilen met de kraan open. ( aandachtspunt is af te voeren van de 
agenda) 

- Lombardsijdestraat : bouwen ondergrondse garages. Grote tevredenheid voor 
de aanpak van de nieuwe werflieding. ( mag met tevredenheid en voldoening 
afgevoerd worden van de agenda.) 

- Elisalaan : niet naleven snelheidsbeperking . Wordt in de hand gewerkt door 
de weginrichting en omgeving in het gedeelte Kinderlaan en Nieuwlandplein. 
Het controleren aldaar op snelheid behoort niet tot de eerste prioriteiten van 
de verkeerspolitie. 

- Tramhaltes : bijkomende afvalkorven en zitbanken. Daar De Lijn niet in gaat 
op deze vraag, wordt gevraagd aan de gemeente het nodige te doen. 

- De wijkraad vraagt de veerdienst havengeul uit te breiden tot eind september. 
- Bevloering wantelpad P. Orban- en R. Orlentpromenade : herstel wordt 

aangevraagd. 
- Stormvloedkering : gevraagd wordt fat een info-moment betreffende deze 

belangrijke werken zou georganiseerd  worden. 
 
Na deze vergadering wordt door de gemeente een voorlichtingsvergadering 
gehouden betreffende de werken Franslaan. 
 
Gezien door het college in zitting op 10 januari 2017 


