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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. 

 
 

21 maart 2017 

BEKNOPT VERSLAG VERGADERING  

plenaire vergadering 

 

 
Aanwezig:  
Vertegenwoordigers van de doelgroep:  
 Luc Masschelein, Werner Moring Gemma Verhue, Ward D’Hulster 
 
Vertegenwoordigers instellingen en verenigingen: 
Fernand Dasseville, Netwerkoverleg Provincie West-Vlaanderen  
Janick Decroo, Samana 
Jenny Desaegher, VFG 
Rosa D'Haene, Rode Kruis Vlaanderen 
Ria Ternier, MS liga 
Daniel Jonckheere, Ten Anker 
Eric Vanlandschoot, Elora 
 
Niet stemgerechtigde aanwezigen:  
Frans Lefevre, schepen sociale zaken - OCMW voorzitter 
Com. Erwin Devriendt, Politie Westkust 
Marcel Madou 
 
Afwezig met melding: 
Hendrik Blomme, Peter Brusselmans, Ilse Cranskens, Emy De Waele, Bill Vermeylen, 
 

1. Verslag vorige vergadering: 
Geen opmerkingen 
 

2. Briefwisseling: 
- Het schepencollege gaat akkoord met de aanstelling van een afgevaardigde in de 

adviesraad van de vereniging “Samana”. 
- De bankrekening van de adviesraad werd aangepast, nieuw nummer: 001 8065193 10. 
- Twee aanvragen voor voorbehouden parkeerplaatsen werden negatief geadviseerd: Oude 

Veurnevaart 54 (reeds 3 in omgeving) en Arsenaalstraat 1 (eigen garage). 
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- Een dubbele aanvraag voor de bouw van twee handelsterrassen werd niet goedgekeurd 
door het ontbreken van drempelgegevens op het plan ( Albert I laan 242 – Zeedijk 73). 

- Gevraagd aan het parkeerbedrijf in de folder de vermelding te voorzien dat enkel de 
voorbehouden parkeerplaatsen gratis zijn. (Is intussen vermeld in de nieuwe folder). 

 
3. Openbare werken 

- De heraanleg van de W. Deroolaan, tussen Astridlaan en O.L.Vrouwstraat, inclusief 
kruispunten met Duinkerkestraat en O.L. Vrouwstraat is bezig. Er wordt één 
voorbehouden parkeerplaats voorzien en blinde geleide tegels. 

- De heraanleg van de secties Franslaan en Elisalaan, tussen Dienstweg Havengeul en 
Franslaan is voltooid. Goede reacties op de uitvoering ontvangen. 
Opmerking politie: 
De weginrichting zal ongetwijfeld fout parkeren in de handwerken en de beteugeling ervan 
bemoeilijken (noch signalisatie noch duidelijke parkeervakken) 

- De Lombardsijdelaan (gedeelte tussen rotonde en dienstweg Havengeul) is in heraanleg, 
ook hier wordt één voorbehouden parkeerplaats voorzien. 
 

4. Plannen heraanleg Marktstraat en Oostendestraat: 
Het definitief ontwerp zal binnenkort beschikbaar zijn. Het ontbreken van belijning van de 
parkeervakken zal ongetwijfeld het wild en niet wettelijk parkeren in de hand werken met een 
negatieve invloed op de toegankelijkheid van het openbaar domein. 
De leden van de adviesraad stellen zich heel wat vragen over het respecteren van een 
obstakelvrije zone. Voor personen met een visuele handicap is er geen gidslijn voorzien. 
Volgens de huidige plannen is het een winkel-wandelstraat maar mét doorgaand verkeer en 
parkeerplaatsen. Ook de inrichting van het kruispunt met de Langestraat geeft aanleiding tot 
opmerkingen over de veiligheid. De adviesraad vraagt, eens de definitieve ontwerpen klaar 
zijn, de mogelijkheid tot een grondige evaluatie naar veiligheid en toegankelijkheid. Een 
evaluatie vooraf is beter en goedkoper dan nadien aanpassingen te moeten uitvoeren. 
 

5. Inventarisatie voorbehouden parkeerplaatsen: 
Alle voorbehouden parkeerplaatsen werden gescreend.  
Binnen enkele maanden worden alle voorbehouden parkeerplaatsen gescreend door Inter. Dit 
om een actuele situatie te kunnen voorzien op de website “parkeer en navigeer”. 
Tijdens de screening werden een twintigtal parkeerplaatsen genoteerd die niet in orde zijn 
(verkeerd signalisatiebord of paal, ontbrekende grondmarkering, tegenstrijdige 
grondmarkering bv. groene en blauwe arcering, parkeerplaats die niet voldoet aan de normen, 
enz.). Er zal een nota opgemaakt worden met een foto en beschrijving van de uit te voeren 
werken van deze parkeerplaatsen, met de vraag dit zo vlug mogelijk in orde te maken. Ieder 
tekort aan een uitgevoerde parkeerplaats kan de aanleiding zijn tot klachten, dit is al 
meermaals gebleken vooral dan in de zones betalend parkeren. Tevens is een optimaal 
uitgevoerd aanbod van voorbehouden parkeerplaatsen een blijk van erkentelijkheid van de 
stad Nieuwpoort tegenover personen met een beperking. 
 

6. Voorbehouden parkeerplaatsen aan openbare gebouwen: 
In het kader van de toegankelijkheid van openbare gebouwen vraagt de adviesraad aan het 
stadsbestuur een voorbehouden parkeerplaats te voorzien bij: 
- Sociaal huis 
- Sportpark – jeugdcentrum 
- Pastorie Ramskapelle 

De werkgroep toegankelijkheid zal daartoe een aanvraag met advies overmaken aan het 
schepencollege. 
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7. Gebruik en bezetting openbaar domein:  

 

Toestanden die een vlotte toegankelijkheid voor iedereen hinderen worden bij voorkeur zo 

spoedig mogelijk gemeld aan Luc Masschelein of Fernand Dasseville, liefst per mail en met 

foto.  

 
- De strandbars zijn thans nog niet toegankelijk. (Na een plaatsbezoek en contact met 

uitbaters hebben beide strandbars een drempelvrije toegang.) 
- De Promenade Parking omvat 435 parkeerplaatsen en 14 voor personen met een 

handicap. De toegang tot de lift wordt o.m. gehinderd door een paal op het te smalle pad. 
De toegang aan Ysara is niet bruikbaar door obstakels. Reclameborden van de parking 
beletten een vrije doorgang. De voorbehouden parkeerplaatsen moeten beter aangeduid 
worden, momenteel is er enkel een rolstoellogo op de grond. Er zal contact opgenomen 
worden met de uitbaters. Zolang deze zaken niet in orde zijn kan de parking niet 
opgenomen worden in de diverse uitgaven van toegankelijkheid van zowel de gemeente, 
de provincie of Vlaams Gewest. 

 
8. “Inter” nieuwe website en communicatie met de stad Nieuwpoort: 

 
In West-Vlaanderen zijn er twee antennes van de Inter namelijk in Brugge (050/40 73 80 ) en 
in Roeselare ( 0474/ 97 80 48 ). Verdere gegevens: www.inter.vlaanderen  
Gezien niet alle communicatie vanuit Inter naar de gemeente bij de juiste persoon terecht 
komt, wordt gevraagd aan het stadsbestuur om alle mededelingen naar één persoon te sturen. 
De adviesraad meent dat de heer Frans Lefevre, schepen voor sociale zaken, daartoe de 
aangewezen persoon is.  

 
9. Uitlenen van een strandrolstoel door de toeristische dienst van Nieuwpoort bad: 

 
De aandacht wordt gevestigd op het feit dat het een uitlening betreft aan particulieren (al dan 
niet via een instelling of vereniging) en dat de uitleenovereenkomst strikt nageleefd moet 
worden. Die uitleenovereenkomst werd opgemaakt aan de hand van de jarenlange ervaring 
met het uitlenen van strandrolstoelen in het project Zon, Zee … Zorgeloos en analoog met de 
uitleenmodaliteiten van andere kustplaatsen. Aan de hand van de kopieën van de 
ontleenformulieren zal er altijd een evaluatie mogelijk zijn. 
De vraag wordt gesteld of de stad een verzekering (BA) moet afsluiten voor de uitlening. 
 

10.   Assistenten zon, zee … zorgeloos: 
 

Zelfde aanwervingsprocedure als in 2015-2016 
 

11.  Nieuwe editie brochure “Toegankelijk Nieuwpoort”: 
 

Eerlang wordt de brochure herdrukt. Voorstellen, suggesties en verbeteringen zijn steeds 
welkom bij Fernand. 

 
12. Gemeentelijke Administratieve Sancties:  

 
Een overzicht wordt gegeven van de boetes die uitgeschreven werden in 2015 in het kader van 
de gemeentelijke administratieve sanctionering. Deze boetes beteugelen o.m. onrechtmatige 

http://www.inter.vlaanderen/
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bezettingen van het openbaar domein en niet wetconforme bezettingen van het openbaar 
domein.  
Het is niet duidelijk hoeveel boetes er uiteindelijk geïnd worden. Navraag wordt gedaan bij het 
college van burgemeester en schepenen. 
 

13. Nieuwe regeling parkeren: 
 

Het beleid, over de verschillende gemeenten heen, heeft de optie vastgelegd voortaan de 
overtredingen in verband met het parkeren, te sanctioneren via het systeem van Gemeentelijk 
Administratieve Sancties (aldus kunnen ook gemeenschapswachten, etc.) ingezet worden 
daartoe. Met het oog op het streven naar intergemeentelijke éénvormigheid wordt door de 
Politie Westkust momenteel een regeling uitgewerkt. Het is nog niet duidelijk of ook het 
toezicht op gebruik van de parkings voor de gehandicapten onder de nieuwe regeling valt.  
 

14. Nieuwe regeling betalend parkeren: 
De nieuwe parkeerregeling in de betaalzone waarbij inwoners overal gratis mogen parkeren 
op de openbare parkeerplaatsen (uitgezonderd in de Albert I laan en de Lombardsijdestraat) 
draagt de goedkeuring weg van de volledige vergadering. 
 

15. Beleidsdomein gehandicaptenzorg: 
 

De adviesraad vraagt dat het beleidsdomein “beleid betreffende personen met een handicap” 
expliciet zou toegekend worden aan een beleidsmandataris in het college en de uitvoering en 
opvolging van dit beleid aan een gemeentelijke dienst.  
Deze intermediaire dienst dient tevens een bondgenoot te zijn in de dienstverlening voor de 
doelgroep met het oog op oplossen van de problemen. 
 

16. Varia: 
 
De leden beslissen dat voortaan de vergadering van de adviesraad altijd zal aanvangen om 19 
uur in plaats van 20 uur. 
 
 

Volgende vergadering: 16 mei om 19 uur. 
 
College van burgemeester en schepenen 18 april 2017 : gezien 


