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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. 

 
 

17 mei 2017 

BEKNOPT VERSLAG VERGADERING  

plenaire vergadering 

 

 
Aanwezig:  

Vertegenwoordigers van de doelgroep:  

Luc Masschelein, Gemma Verhue  

 
Vertegenwoordigers instellingen en verenigingen: 

Peter Brusselmans, namens Licht en liefde 

Fernand Dasseville, Netwerkoverleg Provincie West-Vlaanderen  

Janick Decroo, Samana 

Jenny Desaegher, VFG 
Rosa D'Haene, Rode Kruis Vlaanderen 

Daniel Jonckheere, Ten Anker 

Eric Vanlandschoot, Elora 

Hendrik Blomme, De Zathe 

 
Niet stemgerechtigde aanwezigen:  

Geert Vanden Broucke, burgemeester 

Frans Lefevre, schepen sociale zaken - OCMW voorzitter 

Marcel Madou 

 

Afwezig met melding: 
Ward D’Hulster, Werner Moring, Ria Ternier, Lethysia Verheye, Ilse Cranskens, 

Emy De Waele, Bill Vermeylen, Com. Erwin Devriendt, Barbara Wyseure. 

 

1. Verslag vorige vergadering: 

Geen opmerkingen 
 

2. Openbare werken 
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Parking Promenade: Bouwheer is hardleers, de gevraagde aanduidingen van 

de voorbehouden parkeerplaatsen zijn nog niet aangebracht, evenmin zijn 
er maatregelen genomen teneinde de toegankelijkheid te verbeteren. De 

burgemeester zal aandringen. 

 

De uitgevoerde werken en de werken in uitvoering in de Franslaan, aan de 

paden in de Jachthavenwijk en in de Willem De Roolaan geven volledige 

voldoening. Toch wordt gevraagd om meer aandacht te besteden aan de 
toegankelijkheid van de woningen gedurende de werken, vaak hinderen 

materieel en rondslingerende bouwmaterialen de goede doorgang. 

 

Er worden nieuwe palen voor de openbare verlichting voorzien in de Albert I 

laan, de mogelijkheid wordt daarbij onderzocht om de kleine steentjes te 
vervangen door andere materialen. In ieder geval worden de boomspiegels 

waar nodig aangepast  

 

Gedurende het najaar worden de volgende werken aangevat : 

- heraanleg plein voor centrum Ysara  
- heraanleg van de Marktstraat, Oostendestraat, Potterstraat en kruispunt 

Langestraat. Deze straten worden ingericht als belevingsstraten. Er wordt 

voorgesteld om fietshavens (stalplaatsen  voor een  tiental fietsen) aan 

te brengen. Grotere fietsstalplaatsen worden vaak niet benut daar ze 

veelal buiten het gezichtsveld van de fietseigenaars liggen. 
- bouwen van ondergrondse garages Nieuwlandplein 

- herinrichten St Bernardusplein. De aandacht wordt gevestigd op de 

slechte toestand van het voetpad in de Franslaan ter hoogte van de kerk 

kant Elisalaan. Gezien de heraanleg van de Franslaan op die plaats nog 

een tijd zal duren wordt gevraagd voor een voorlopige drempelvrije 

verharding. 
- heraanleg P. Deswartelaan, tussen Sluizen en Langestraat. Het gedeelte 

tussen de Langestraat en Oude Veurnevaart wordt voorlopig hersteld 

- herinrichting Prins Mauritspark en aanleg van uitbreiding Maritiempark. 

Op de vergadering in september komt de heer Alain Capelle, 

landschapsarchitect, de plannen toelichten aan de hand van een 
PowerPoint presentatie. 

 

 

3. Inventarisatie voorbehouden parkeerplaatsen: 

 
Alle voorbehouden parkeerplaatsen werden gescreend.  

Begin september  worden alle voorbehouden parkeerplaatsen gescreend 

door Inter. Fernand en Luc doen de voorbereidende werkzaamheden. 

Tijdens deze voorbereiding  werden de parkeerplaatsen met gebreken  

(verkeerd signalisatiebord of paal, ontbrekende grondmarkering, 

tegenstrijdige grondmarkering bv. groene en blauwe arcering, 
parkeerplaats die niet voldoet aan de normen, enz.) geïnventariseerd.  

De vergadering hoopt op een spoedige aanpak door de stedelijke technische 

dienst. Een correcte en nette signalisatie heeft onder meer als voordelen: 

minder discussies, minder klachten en een beter imago van de stad. 
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4. Gebruik en bezetting openbaar domein 

 

Onrechtmatige en hinderende bezettingen vormen een oud zeer. De 

gemeente zal overgaan tot sensibilisering bij aannemers, bouwheren en 

handelaars. Er wordt opgemerkt dat  in een dergelijke actie van “ Preek – 

wortel – zweep “ het laatste element zeer belangrijk is. Een 

sensibiliseringsperiode moet in tijd beperkt zijn, kan niet eeuwig duren. 

 

5. Uitlenen van een strandrolstoel door de toeristische dienst van Nieuwpoort 

bad: 

 

De vraag tot gebruik buiten het seizoen van de ZZZ container als uitleenpost 

wordt ongunstig geadviseerd daar dit aanleiding zal geven tot een “ totaal “ 
gebruik van de voorzieningen, en er voor nazicht en onderhoud geen 

personeel beschikbaar is. 

Bij uitlening van de strandrolstoel dient de rolstoel van de ontlener “ in 

bewaring” gegeven te worden. Er wordt van gedachten gewisseld over het 

feit of het vragen van een borg een toegevoegde waarde heeft met het oog 
op een oordeelkundig gebruik. De raad besluit het huidig ontleenreglement 

niet te wijzigen en na verloop van tijd een evaluatie te maken aan de hand 

van de ingevulde ontleenformulieren en de ervaringen van het personeel van 

het uitleenpunt. Wel is de raad akkoord een tweede strandrolstoel ter 

beschikking te stellen. Nogmaals wordt gevraagd om de uitleenmodaliteiten 
strikt toe te passen. 

 

6.   Assistenten Zon, Zee … Zorgeloos: 

 

Aanwervings- en aanstellingsprocedure is afgesloten, waarvoor dank aan het 
college van burgemeester en schepenen. Dit jaar bestaat de (vrouwelijke) 

ploeg assistenten uit 7 “anciens” en 2 nieuwkomers. De cursus voor alle 

assistenten van de deelnemende kustgemeenten gaat door eind juni in 

Nieuwpoort.  

 

7. Verkeersveiligheid in de O. L. Vrouwstraat:  
 

In de bocht ter hoogte van het woon- en zorgcentrum De Zathe dienen de 

fietsers de rijweg te dwarsen naar het dubbel fietspad, wat bijzonder 

gevaarlijk is gelet op de beperkte zichtbaarheid in de bocht zowel voor 

fietsers als voor autobestuurders. Oplossing: aanbrengen van stukje 
fietspad aan de beide kanten van de O. L. Vrouwstraat met verplichte 

fietsoversteek in het stuk tussen bocht en Duinkerkestraat? In deze bocht 

werden ook tactiele bewegwijzering aangebracht voor personen met een 

visuele beperking. Een zebrapand ontbreekt. Overleg en advies is nodig met 

de verkeersdienst van de Politie Westkust. 
 

8. Wandelroutes: 

 

De volgende wandelroute werd opgemaakt: Ter Duinen – Louisweg – 

Havengeul – Zeedijk – villawijk Simli – Ter Duinen. 

De adviesraad gaat akkoord met het ontwerp. In de komende maanden 
worden andere trajecten in kaart gebracht. Zodra een route afgewerkt is 
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wordt die gedrukt en bezorgd aan de zorginstellingen. Later zullen deze 

trajecten ook opgenomen worden op de website “Toegankelijk Nieuwpoort” 
 

9. Parkeer + Zorg: 

 

Analoog met andere steden en gemeenten, zoals Brugge en Gent, wordt 

voorgesteld het project “Parkeer + Zorg” ook in Nieuwpoort in te voeren. 

Wat houdt dit project in?  
Als lokaal bestuur doet men een beroep op de medewerking en de 

solidariteit van je bewoners. De bedoeling is dat zorgverstrekkers gratis 

voor de poorten en/of opritten mogen parkeren van bewoners die hiervoor 

hun toestemming geven. De bewoner kleeft hiervoor een speciale “Parkeer 

+ Zorg”- sticker op zijn garage waarmee hij aangeeft dat hij aan het project 
meewerkt. Zorgverstrekkers maken zich ook kenbaar en leggen een 

“Parkeer + Zorg”- kaart achter de voorruit van hun auto. Op die kaart staat 

ook het gsm-nummer van de zorgverstrekker zodat de bewoner de 

zorgverstrekker kan contacteren indien nodig.  

 
De voorzitter zal de nodige contacten leggen met de Schepen van Sociale 

Zaken, het Sociaal Huis en de Verkeerspolitie om een voorontwerp van 

uitvoeringsbesluit op te maken. 

 

College van burgemeester en schepenen  13 juni 2017 : gezien 
 

Volgende vergadering: dinsdag 19 september om 19 uur.  


