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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. 

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 201 

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 perse 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  

Stemgerechtigde leden :  
Marc Desmedt, voorzitter 
Richard Bendels, Joseph Dumon,  Werner Moring, Erwin Pelgrim ,  
niet stemgerechtigde aanwezigen 
Alain Dumarey, en Geoffrey Hennebert wijkagenten politie Westkust 
Marcel Madou, verslaggever 
 

1. Het verslag van de vorige vergadering   (10;10.16) geeft geen aanleiding tot opmerkingen   

2. Overlast bouwwerken 

Sommige bouwwerken veroorzaken overlast voor de omgeving, dit is o.m. het geval in de 

Ankerstraat, tussen Marktstraat en Schipstraat. Dergelijke toestanden dienen onmiddellijk gemeld 

aan de stedelijke preventiedienst p.a. Barbara Wyseure , Langestraat 89 8620 Nieuwpoort 

058/22.49.92 barbara.wyseure@nieuwpoort.be 

3. Werken Marktstrtaat – Oostendestraat – Langestraat 

Gevraagd wordt aan het college van burgemeester en schepenen dat zo spoedig mogelijk een 

inspraak- en voorlichtingsmoment gehouden wordt waarop inzicht en duidelijkheid verstrekt wordt 

betreffende de geplande werken in de Marktstraat, Oostendestraat en Langestraat. 

4. Aard van de materialen voor wegen, voetpaden en voetgangersoversteken : 

De ervaring  heeft geleerd dat de materialen die gebruikt worden : 

- Niet steeds bestand zijn tegen de aard van het doorgaand verkeer  
- Kleinschalige voetpadmaterialen maken verplaatsing met rollators en rolstoelen bijzonder 

moeilijk 
- Sommige kleinschalige materialen blijven glad na een vriesnacht. 

De wijkraad vraagt dan ook dat de gemeente met deze opmerkingen zou rekening houden . 

mailto:barbara.wyseure@nieuwpoort.be


5. Stedenbouwkundige voorschriften binnenstad : 

In het kader van het nieuwe Vlaamse bouwdecreet worden voor de Binnenstad tweebouwlagen en 

dak voorgesteld door de Geroco, aldus volgens dhr.J. Dumon lid vaan deze commissie . 

6. Grafiti  : 

Gevraagd wordt dan instellingen en besturen zo spoedig de graffiti van hun eigendommen 

(gebouwen, straatmeubilair) te verwijderen. 

7. Herstel openbaar domein : 

Gevraagd wordt dat n werken aan openbare nutsleidingen het openbaar domein zorgvuldig en 

spoedig zou hersteld worden. 

8. Kaai zone 30 : 

De snelheids info bord aan de zuidkant van de weg functioneert net (meer) .  

9. Voorlichting in verband met wijziging voorschriften bewonersparkeren  

De raad vraagt dat zo spoedig mogelijk een info-moment of info -initiatief daaromtrent belegd wordt. 

 

College van burgemeester en schepenen d.d.14 februari 2017 : gezien 

 

 

 

 

 


