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

- Ondergrondse garages Dienstweg  havengeul, gevraagd wordt de storende 
verlichting af te schermen met groen. 

- Ondergrondse garages Dienstweg havengeul, de storende ventilatoren wordt 
slechts ingeschakeld voor rookverwijdering bij brand; 

- Hoek P. Orbanpromenade en Zeedijk : gevraagd wordt aan de gemeente om 
een hoop puin en ander afval te verwijderen. 

- Vraag herstel openbare verlichting dienstweg havengeul 
- Vraag dat er meer boetes (GAS) zouden uitgeschreven worden voor 

overtreding van hondenpoepreglement : moeilijk daar de overtredingen vaak 
gebeuren in de vroege morgen of de late avond 

- Vraag voor mini containerpark in de omgeving van cc Ysara 
- De vraag of er in de heringerichte Franslaan eveneens 30 km/u regeling 

ingevoerd wordt, wordt bevestigd  
 
 



3. aandachtspunten vorige vergaderingen  : 
 

- Rotonde Elisalaan – Albert I laan : aanbrengen van signalisatie voor detectie 
tram, is nog steeds niet aangebracht. 

- Elisalaan : niet naleven snelheidsbeperking . Wordt in de hand gewerkt door 
de weginrichting en omgeving in het gedeelte Kinderlaan en Nieuwlandplein. 
Eerlang wordt aldaar door de gemeente een snelheidsmelder geplaatst 

- Tramhaltes : bijkomende afvalkorven worden eerlang geplaatst door de 
gemeente 

- Stormvloedkering : de wijkraad vraagt dat alternatieven zouden verder 
bekeken worden. De werken starten wellicht in het najaar. 

 
4. openbare werken op de badplaats   : 
 
Zie bijgevoegde nota 02/2017 
De ondergrondse parking Lombardsijdestraat/Dienstweg Havegeul zal open zijn vóór 
Pasen. 
 
5. parkeren   : 
 
De wijkraad betuigt eensgezind zijn instemming met de nieuwe regeling met 
betrekking tot betalend parkeren en het bewonersparkeren. Men merkt op dat er 
vrijwel geen toezicht is op het naleven van de parkeerregeling op het St 
Bernardusplein . Overigens is de parkeerregeling slechts weergegeven op een mini-
bordje. 
De wijkraad dringt nogmaals aan op een uniforme regeling over de gemeenten heen. 
De handelaars in de Lombardsijdestraat vragen meer zones voor kort parkeren  
 
6. Voorstel open wijkraad 
 
De mogelijkheid zal onderzocht worden om een open wijkraad te organiseren voor de  
inwoners van de badplaats. Wellicht is het vroege najaar een geschikt moment. 
 
7. voorstel datum volgende vergadering   :  dinsdag 27 juni 2017 
 
College van burgemeester en schepenen d.d. 28 maart 2017 : kennisgenomen van 
het verslag. 
 
 


