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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 (dd.secret.), Erwin Pelgrim, Frank Gunst 

Niet stemgerechtigde aanwezigen: Geert Vanden broucke (burgemeester), Sabine Slembrouck, 
Frédéric Plaetevoet 

 Verontschuldigd: Marcel Madou 

1. Het verslag van de vorige vergadering van 31.01.2017 wordt zonder 

opmerkingen/wijzigingen goedgekeurd. 

2.Bebloeming Kokstraat : voorzieningen werden aan de verlichtingspalen 

aangebracht; bebloeming wordt voorzien na periode van nachtvorst – dit punt 

mag van de agenda gehaald worden. 

Terloops wordt opgemerkt dat de bebloeming aan de Kaai 44 een probleem 

vormt m.b.t. de veiligheid. 

3.Openbare Werken : diverse openbare werken gepland – evt. vragen hierover 

kunnen in 1ste lijn gesteld worden aan dhr.CLOET Erwin – verantw .Stadsdiensten 
NP. – Tel. 0498.929254; 

De geplande werken in het centrum (Marktstr.-Oostendestr.-Potterstr.-Markt) 

worden voorzien aan te vangen sept.2017 : deze zullen uitgevoerd worden in 4 

fases – waarvan Markstr. 1 fase zal uitmaken (kleinere fases zouden minder 
hinder voor de winkels met zich meebrengen, maar zouden langer duren!); bij de 



infovergadering hieromtrent ll. in de City werden geen bijzondere 

klachten/opmerkingen van de betrokken bewoners genoteerd. 

De toekomstige voetgangers-fietsbrug over de havengeul zal zodanig geplaatst 

worden dat ze een aansluiting geeft thv van de Oostendestraat. 

4. Nieuwe voorschriften en parkeerkaarten : parkeerkaarten zullen vanaf nu een 

geldigheidsduur hebben van 2 jaar (vroeger 1 jaar) en per post toegestuurd 

worden aan de titularis; er wordt opgemerkt om de NR plaat op de kaart 

misschien nog groter en duidelijker te vermelden (evt. vetter gedrukt) teneinde 

de controle door de bevoegde ambtenaar te vergemakkelijken; m.b.t. wagens 
van uitvoerders van werkzaamheden wordt nogmaals herinnerd dat er 

‘werkkaarten’ per dag kunnen verkregen worden (tweede/dag) om te parkeren 

op betaalde plaatsen (c/o Parkeerbedrijf). Er wordt opgemerkt dat de 

communicatie met het Parkeerbedrijf verder moet aangepakt worden, daar dit nu 

niet optimaal verloopt volgens de wensen van het stadbestuur. 

5.Evenementen en festiviteiten Middenstad : 

Boulevard 

Opening Nieuwpoort Week/Zeilregatta 

Wereldkampioenschap KYCN/zeilregatta 

Rommelmarkt centrum 

6.Varia  

- Vraag m.b.t. evt. uitbreiding van de periode van de overzet (juni en sept.) : dit 

werd al verschillende keren gevraagd (ook door andere wijkraden !)aan de 

betrokken diensten, maar tot hiertoe werd nog geen reactie ontvangen; er wordt 

gevraagd dit punt verder te willen voorstellen en  te blijven aandringen bij de 

betrokken instanties; er wordt gevreesd dat hier budgettaire redenen aan de 

basis zouden liggen van de weigering (wordt vervolgd). 

- Storm kering in de havengeul : deze werken worden uitgevoerd zoals gepland : 

start der werken na de zomer; duur : +/-2 jaar – naast het westerstaketsel 

wordt een artif.haven gemaakt waarin een droogdok zal  komen waarin gans de 

stormkering zal gemonteerd  worden; nadien zal deze dan versleept worden naar 

zijn uiteindelijke plaats in de havengeul. 

- Klachten over de slechte toestand van sommige voetpaden (struikel- en 

valgevaar ed.) : R.Bendels toont foto’s van zijn vaststellingen – er zal aktie 

worden ondernomen om aan deze gevaarlijke toestanden te verhelpen binnen de 

kortste termijn. 

- Het stadsbestuur wordt gefeliciteerd met haar initiatief voor het plaatsen van 

een lindenboom op de marktplaats; er zal  bij de vernieuwingswerken aan de 

markt gekeken worden om evt. verlichting van de boom te voorzien; er wordt 

wel een bankje voorzien  rond of aan de boom. 



- Parkeren mobilhomes: er wordt terecht opgemerkt dat deze zwerfwagens door 

hun grootte meerdere parkeerplaatsen innemen en soms vuilnis achterlaten: een 

sensibilisering actie zou hieraan misschien al verandering kunnen brengen. 

- zoals al in vorige vergaderingen gemeld zijn er nog steeds problemen bij het 

laden en lossen van camionetten/vrachtwagens o.a. aan de Kaaistraat en de 

Ventweg het geen een zeer gevaarlijke toestand met zich mee brengt (cfr. 

Dodelijk ongeval ll.) -  eveneens wordt opgemerkt dat de fietsers ten pas en ten 

onpas op de voetpaden rijden tussen de voetgangers en zich soms agressief 

gedragen  (bochten af snijden ,ed..) 

- vernieuwd fietspad Astridlaan naar O.L.Vrouwstr : hier werd een 

snelheidsremmer geplaatst maar deze is zeer moeilijk en gevaarlijk te nemen 

wanneer men van de Astridlaan naar de O.L.Vrouwstraat  inslaat (te kort op 

elkaar) 

-zebra pad ontbreekt thv Oostendestr. en Marktstr. 

 

Volgende vergadering gepland : Di.05.09.2017 

begin van de vergadering : 18u 

college van burgemeester en schepenen  9 mei 2017 : gezien 

  

 


