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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. 

 
 

24 januari 2017 

BEKNOPT VERSLAG VERGADERING  

plenaire vergadering 

 

 
 
Aanwezig:  
Vertegenwoordigers van de doelgroep:  
Emy De Waele, Luc Masschelein, Gemma Verhue, Ward D’Hulster 
 
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 
Hendrik Blomme - w.z.c De Zathe 
Peter Brusselman - Licht en Liefde 
Eric Vanlandschoot, Elora 
 
Niet stemgerechtigde aanwezigen:  
Geert Vanden Broucke, burgemeester 
Frans Lefevre, schepen sociale zaken - OCMW voorzitter 
Jos Decorte, voorzitter gemeenteraad 
Bill Vermeylen, raadslid OCMW 
Com. Erwin Devriendt, Politie Westkust 
 
Afwezig met melding: 
Werner Moring, Ilse Cranskens, Marcel Madou, Janick Decroo,  
 

1. De vergadering wordt geopend met de nieuwjaarsboodschap van de voorzitter. 
 
Alle bestuursleden krijgen een pluim voor hun onbaatzuchtige medewerking in het afgelopen jaar. De 
voorzitter vraagt hen die inzet verder te zetten in het nieuwe jaar. Ondanks allerlei verklaringen 
internationaal, nationaal en gewestelijk over de erkenning van de noden en de integratie van personen 
met een handicap is het nog altijd geen vanzelfsprekendheid dat men in alles wat men denkt, plant en 
uitvoert rekening houdt met personen met beperkingen. 
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Nog altijd moet men alert zijn en alles op de voet volgen, ook nog in Nieuwpoort. Daarom is de 
werking van de adviesraad nog altijd zo belangrijk. 
 
De voorzitter doet een oproep aan de burgemeester en aanwezige mandatarissen om alle diensten te 
betrekken in “Universal Design” of “Ontwerpen voor Iedereen”.  
“Ontwerpen voor Iedereen” betekent: bij alles wat men doet, zich eerst en vooral afvragen ‘ is het 
bruikbaar voor iedereen ‘, dit is een ontwerpbenadering die vandaag al wereldwijd bekendheid heeft 
en ook moet toegepast worden in Nieuwpoort.  
 

2. De burgemeester wenst op zijn buurt iedereen welkom. 
 
Hij dankt de leden van de adviesraad voor hun inzet. Hij is overtuigd dat het gehandicaptenbeleid in 
Nieuwpoort blijvende aandacht nodig heeft. Daar wil hij zich voor 100% inzetten samen met de 
adviesraad. 
 

3. Bezetten van het openbaar domein. 
 
Dit probleem werd al uitvoerig besproken in de vorige vergaderingen. De huidige toestand is de 
oorzaak van een jarenlang gedoogbeleid, van een onduidelijke regelgeving die niet in 
overeenstemming is met de politieverordeningen en van een gebrek aan controle. In een brief aan het 
college van burgemeester en schepen heeft de raad duidelijk medegedeeld dat de huidige toestand 
en de onduidelijke aanvraag – procedure verder niet kan gehandhaafd blijven. 
 
De burgemeester verklaart dat deze toestand niet van vandaag op morgen kan ongedaan worden. 
Maar wil bij de heraanleg van de centrumstraten (Marktstraat – Oostendestraat) een nieuw beleid 
invoeren. Hij gaat akkoord dat de adviesraad in de komende maanden zaken aanbrengt die  
onmiddellijk kunnen uitgevoerd worden, bijvoorbeeld het verwijderen van bloemenschalen die een 
groot obstakel zijn voor personen met een visuele handicap.  
Tevens wordt er een nieuw ontwerp gemaakt voor alle terrassen op het openbaar domein, terrassen 
die een obstakelvrije doorgang garanderen. De voorzitter vraagt de burgemeester het ontwerp te 
mogen nazien, de burgemeester bevestigt. 
 
Ook vraagt de adviesraad om de politieverordening betreffende het bezetten van het openbare 
domein bij werken (zowel openbaar als privé) beter te laten naleven. Dit deel van de politieverordening 
is momenteel dode letter.  
 
Tot slot wordt ook de naleving van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening gevraagd, meer 
bepaald de toegankelijkheid voor appartementsgebouwen vanaf drie woonniveaus en minimum 10 
appartementen. 
Deze verordening stelt dat deze appartementsgebouwen de hal, de lift, de garage, de toegangsdeur 
moet voldoen aan de gestelde normeringen. Eén punt van de voorgaande opsomming is altijd in orde, 
namelijk de drempelloosheid naar de garage. En dit terwijl de toegangsdeur ernaast een dorpel heeft 
van soms 15 centimeter. Dit zijn de gebouwen waar na verloop van tijd, wanneer er oudere bewoners 
wonen, de syndicus zal vragen het voetpad te verhogen.  
De voorzitter zal dit onderwerp nog nader toelichten aan de burgemeester. 
 
Eindconclusie: de adviesraad erkent dat deze mislopen toestand niet van vandaag op morgen kan 
ongedaan gemaakt worden, maar blijft erbij dat vanaf nu geen uitzonderingen op de verordeningen 
betreffende het bezetten van het openbaar domein nog toegestaan mogen worden. Bovendien vraagt 
de adviesraad de procedure van aanvraag duidelijk te koppelen aan de bestaande verordeningen.  
 

4. Openbare werken. 
 
Met een PowerPointpresentatie wordt door de burgemeester de heraanleg van de Franslaan 
voorgesteld. Het eerste gedeelte tussen de dienstweg Havengeul en de Albert I laan is op de toplaag 
van de wegverharding na volledig afgewerkt. De volgende fases zullen in die zin aangelegd worden. 
Belangrijk voor onze doelgroep: - brede voetpaden in effen materiaal, geen stoepranden, obstakelvrij 
zone, blinde geleide tegels en vanaf de volgende fases zijn er voorbehouden parkeerplaatsen 
voorzien. Deze voorbehouden parkeerplaatsen werden ingepland door de ir. Frederik Gunst samen 
met de voorzitter.  
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Deze nieuwe uitvoering zal volgens de burgemeester ook de standaarduitvoering zijn voor de werken 
in de toekomst. 
 
De adviesraad vraagt de burgemeester in alle nog uit te voeren werken de blindegeleidetegels op te 
nemen in het ontwerpplan en in de aanbesteding. 
 
De voorzitter vraagt die blindegeleidetegels nog op te nemen in de heraanleg van de Willem De 
Roolaan. Ook wordt er gevraagd een voorbehouden parkeerplaats te voorzien in deze straat, en in de 
Lombardsijdelaan. (deze drie punten zijn intussen goedgekeurd en doorgegeven aan de betrokken 
dienst) 
   
  

5. Aanvragen en brieven over toegankelijkheid: 
 
- aanvraag vernieuwen terras Markt 10: gunstig advies. 
 
- aanvraag gesloten terras Albert I laan 134: negatief advies ( hoogteverschil terras – handelszaak is 
meer dan 12 cm.) 
 
- mail naar technische dienst i.v.m. voetpad ter hoogte van de winkel Smatch in de Parklaan. 
 
- brief naar FOD Financiën i.v.m. onbereikbaarheid brievenbus, voorstel brievenbus aan de parking. 
 
 

6. Diverse: 
 
- kerstmarkt op het Marktplein: de toegankelijkheid van de skipiste en de mogelijkheid voor 
rolstoelgebruikers werd nergens kenbaar gemaakt. De adviesraad kan ijveren voor dergelijke zaken 
toegankelijk te maken, maar het is niet haar taak dit ook nog kenbaar te maken of initiatieven 
daarrond te organiseren. Andere gemeenten hebben zelf initiatieven ondersteund, bijvoorbeeld 
Knokke voor de plaatselijke rust- en verzorgingstehuizen.  
 
- de aanwervingen van jobstudenten is lopende. Schepen Frans Lefevre en de voorzitter zullen in 
navolging van vorige jaren een evaluatiegesprek met de kandidaten plannen. 
 
- zolang de oude jutters niet rijvaardig zijn zal er alleen tijdens de zomermaanden juli en augustus bij 
het assistentieproject Zon, Zee … Zorgeloos strandrolstoelen beschikbaar zijn. Dit jaar zullen deze 
strandrolstoelen, de zeerolstoel en de kinderjutter aangevuld worden met een strandrollator. 
 
- de omschakeling naar een feitelijke vereniging heeft voor gevolg dat er een nieuwe bankrekening 
moet geopend te worden. De voorzitter, de heer Erik Vanlandschoot (penningmeester) en de heer Luc 
Masschelein (bestuurslid) doen het nodige. 
 
- er wordt ook nog meegegeven dat er een filiaal van de CM Thuiszorgwinkel geopend is in het 
zorgverblijf Ter Duinen in de Louisweg. 
 
 

7. Nieuwjaarsdrink aangeboden door de adviesraad 
 

8. Data vergaderingen 2017: 
 
 21 maart, 16 mei, 19 september, 21 november. 
 
College van burgemeester en schepenen d.d. 13 februari 2017 : gezien 


