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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 maart 2017 

BEKNOPT VERSLAG VERGADERING  

 

 
1- Verwelkoming  

Aanwezig : 
 
Niet stemgerechtigd : 
Geert Vanden Broucke, burgemeester – Sandra Legein, Politie Westkust  - Marcel 
Madou verslaggever.  
Stemgerechtigd : 
Ardies Herwig, voorzitter – Beerlandt Marcus – Boone Philip – Desaever Rene – 
De Ridder Ivan – Lagae Tom – Sinnaeve Peter – Vanhove Wilfried – 
Vandenbussche Christophe. 
 
Verontschuldigd : Martine Tavernier -  Patrick Donck – Stefaan Coucke -  Willy 
Kerremans – Lutgard Marcou. 
 
 

2- Leden 
a) De voorzitter meldt het overlijden Rik Vanwalleghem op 14 oktober 2016, lid 

van de wijkraad. 
b) Omer Vanhulle diende per mail zijn ontslag in wegens verhuis naar Koksijde. 
c) Twee nieuwe leden : Christophe Vandenbussche en Willy Kerremans. 

Aanvaand op de gemeenteraad van 18 augustus 2016. 
Ledenbestand : 15  
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3- Overlopen verslag vorige wijkraad. 

 
a) Zitbanken tennislaan. 

Er werden vorig jaar een aantal zitbanken gekuist - vervangen en bijgeplaatst. 
De vraag echter op 1 zitbank te plaatsen in de tennislaan blijft. 
De zitbank in de Crombezlaan werd in de verkeerde richting gepla 

              b) Verkeersveiligheid. Verder agendapunt. 
              c) Herstel klinkers Artanlaan nrs 13-15 
                   Zal gebeuren tijdens de werken voor de nieuwe straatverlichting . 

d) Vakantieverhuur villa Artan/Edouard 27-29. 
Sedert een aantal weken weken geen verhuur meer. Op de vraag wat de stand 
van zaken is kwam geen duidelijk antwoord. 

e) Naamborden straten. 
Een naambord dient vervangen te worden : hoek Artanlaan – Verhaerenlaan. 

f) Parkeerplaatsen : verder agendapunt. 
Straatzicht Simli 
Paaltjes werden niet herschilderd : wordt werk van gemaakt. 
Ronde punten aantrekkelijk maken : wordt werk van gemaakt. 
Opschik Gezelleplein : de definitieve opschik zal geschieden na de werken in 
het Prins Mauritspark en het maritiempark. 

g) Zomeractiviteit : verder agendapunt. 
h) Nieuwe bewoners : ontvangst nieuwe inwoners. 

-aanwezig – brief op info stand. 
i) Industriële wasserij Solid-C. 

Blijkbaar is er een vergunning.  
j) Rond punt Verhaerenlaan-Permekelaan. 

- Algemeen ronde punten Simli : aantrekkelijker maken. 
 

4) Planning werken Simli 2017. 
Er zijn geen nieuwe openbare werken voorzien. 

 
5) Wijzigingen RUP 

a) Zonnepanelen, is vergunning nodig? 
Er is steeds vergunning nodig. 
Bij navraag ( na de wijkraad ) blijkt dat de definitieve tekst i.v.m. plaatsen van 
zonnepanelen nog niet klaar is. Vraag blijft zichtbaar van op straat of niet ? 

b) Omheiningen 
Ook i.v.m. omheiningen wordt het R.U.P. aangepast . Vergunning is steeds 
nodig.  

c) Tuinhuisjes 
Afwijkingen zullen mogelijk zijn. 

d) Opritten op openbaar domein mogen in dezelfde materialen uitgevoerd        
worden als het gedeelte op privaat domein. Ook het aanleggen van een oprit 
op privaat domein is onderworpen aan een vergunning. 
Algemeen : het is wachten op de definitieve teksten van het R.U.P. 

 
6) Bouwovertredingen.  
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Regelmatig worden bouwovertredingen vastgesteld. Stad Nieuwpoort gaat over 
tot het aanwerven van een ambtenaar “ bouwtoezicht “. 

        
7) vragen van leden. 

a) Toegang Karthuizerduinen – Simli III  
De toegang tot deze duinen vanuit de E. Verhaerenlaan is afgesloten. 
Gevraagd wordt aan de gemeente om het statuut van deze doorgang na te 
zien. 

b) Toegang Ysermonde  Louisweg  of Victorlaan. 
Langs beide kanten is er toegang. 
Wat het R.U.P. betreft de Louisweg betreft is er geen verandering. 

c) Nieuwe verlichting : teveel verlichtingspalen. 
De nieuwe verlichting is van het LED type. De beperkte lichtspreiding brengt 
mee dat er langere en meer palen dienen geplaatst te worden ( zie A. 
Oleffelaan ). De gemeente heeft reeds aangedrongen op een betere oplossing. 

 
8) Parkeren : nieuwe parkeerregeling sedert 1 maart ( verschenen in Nieuwpoort 

uw stad ). 
- Digitale borden die de bezetting van de parking Promenade aangeven zullen 

geplaatst worden. 
- Eenzelfde tarief is van toepassing in de Simli als in de parking Promenade. 
- In de Simli is tussentijds verlaten en terugkeren naar de parkeersite mogelijk 

zonder opnieuw te betalen. 
- Er volgt een evaluatie van de parkeermaatregelen. 
- Herstel parkeerplaatsen Simli. 

De straatbermen zijn op heel wat plaatsen in zeer slechte toestand. Artanlaan, 
Parnasiaweg, Gilsoulweg enz… 
Er wordt gevraagd de bermen dringend te herstellen, voldoende verharding 
van de grond te voorzien, te herzaaien en voldoende lang af te sluiten voor 
parkeerders. 

 
9) Verkeersveiligheid. 

Er wordt vaak te snel gereden in de Simli. Gevaarlijke punten o.a. : kruispunt 
Cormbezlaan Artanlaan, Oleffelaan en zijstraten. 
Bij navraag aan de politie ( na de wijkraad ) blijkt dat de toegelaten snelheid 
in de Simli niet 30km ( iedereen was daarvan overtuigd ) maar wel 50km is. 
Moet dit niet aangepast worden ? 
Stad Nieuwpoort kocht 2 nieuwe snelheidsdetectie meters aan die ook 
regelmatig in de Simli ingezet kunnen worden. 

 
10)   Zomeractiviteit : Zondag 25 juni.  9-11u   Ontbijt op het Gezelleplein. 

       Wie een handje wil toesteken is zeer welkom. 
 
 

College van burgemeester en schepenen 25 april 2017 : gezien 
 

 
  



               
 


