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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering : 

 

Het verslag van de vergadering d.d. 27 juni 2017 geeft geen aanleiding 

tot opmerkingen .  
 

2.Douches op de zeedijk en afvalbakken op de zeedijk : 

 
De douches werden in orde gebracht en de afvalbakken werden 

bijgeplaatst. 

 
3. Naleving verbod voederen van meeuwen : 

 



Vraag tot aanpassen van gemeentelijke verordening zodat het voederen 

van meeuwen vanaf privé domein ( bv vanaf balkons , etc..) eveneens 
kan beteugeld worden . 

 

4. Reglementering op afbraak- en bouwwerken ( o.m. betrekking tot 
burenhinder en overlast )  : 

 

Binnen afzienbare tijd gaat de gemeente over tot de aanwerving van een. 
toezichter voor o.m.  bouw- en openbare werken . In afwachting kan men 

zich wenden tot de stedelijke preventie en veiligheidsdienst ( mevr. 

Barbara Wyseure)  

 
5. Gescheiden verkeer op de zeedijk tijdens hoogseizoen : 

 

De oorspronkelijke planning kon niet uitgevoerd worden daar sommige 

gedeelten van de dijk nog dienen gerenoveerd  te worden. Een regeling 
zal uitgewerkt worden in overleg met com. Oyen van de verkeersdienst 

van de lokale politie. De werken tot renovatie van de dijk lopen vertraging 
o.m. door gebrek aan kredieten bij de administratie van de waterwegen 

en kust. 
 

6. Parkeerproblemen in de Lombardsijdestraat tijdens vakantieperiodes 
 

Deze problemen kunnen opgelost worden door enkele  eenvoudige 

maatregelen die de toestand verduidelijken . Politie zal de voorstellen 

formuleren aan het gemeentelijk beleid ( bv aanbrengen van borden 

parkeren en stilstaan verboden ) 

 
7. Wegmarkering in de Elisalaan aan de inrit van de ondergrondse parking 

 
Wegmarkeringen zijn de oplossing. De politie doet de nodige voorstellen  

 
8. Albert I laan ( handelscentrum) 

 

Aanpassingen van de toestand in verband met de bomen en ijzeren platen 

Zullen uitgevoerd worden. 

 
9. Klima 2020 en de samenwerking met sommige kuststeden en 

gemeenten. 

 
De stedelijke milieudienst zal de nodige informatie verstrekken 

 

10. Franslaan werken en 30 km : 

O.m. door de aan de gang zijnde werken wordt de van toepassing zijnde 

verkeersregels vaak niet nageleefd. Zone 30 km wordt gunstig 

geadviseerd door de wijkraad 



11. Uitrusting van de tramhaltes : 

De halte Zonnebloem werd door de Lijn uitgerust 

12. Nieuwlandplein: containers-fietsstallingen- parkeren  

In overleg met de politie wordt de signalisatie ( borden, etc..) aangepast  

13. -Leopoldplein : afvalkorven 

Gevraagd wordt dat er afvalkorven geplaatst worden op het Leopoldplein 

14.   snelheidsbeperkingen 

De beloofde borden (o.m. voor de Vlaanderenstraat) blijken nog niet 

geleverd. De Elisalaan blijkt een testbaan te zijn voor snelheidsduivels. De 

Elisalaan is een gewestweg, dus wordt de problematiek aangekaart bij de 

administratie wegen en verkeer van het Vlaams Gewest 

15.  onkruidbestrijding  

De nieuwe richtlijnen van de overheid met betrekking tot 

onkruidbestrijding hebben een grote impact op het onderhoud van het 

openbaar domein. “ Probleemzones “ kunnen steeds gemeld worden aan 

de burgemeester of college. 

16. feestdagen en zondagen geen lawaai gras of/en werken : 

In Nieuwpoort is er geen specifieke reglementering die bepaalde 

werkzaamheden op zon- en feestdagen verbieden, wat wel het geval is in 

de gemeente Koksijde . De politie doet een voorstel aan het college. 

17.Kustverdedigingsmaatregelen: stormvloedkering 

De wijkraad vraagt dat een info moment georganiseerd wordt betreffende 

deze ongetwijfeld belangrijke werken. 

18. Inspanningen en problematiek reinhouden van het openbaar domein : 

De wijkraad stipt dat  de gemeentelijke overheid en zijn personeel een 

grote inspanning leveren  voor het reinhouden van het openbaar domein, 

waarvoor dank aan bestuur en het personeel. 

Vaak worden de doelstellingen moeilijk gehaald door de lakse houding van 

sommige burgers.  

De raad betreurt dat in de lokale pers op inspiratie van een buurgemeente 

artikels verschijnen als zou Nieuwpoort “ vuiler” zou zijn.  



19. Toestand gemeentelijk gebouw Hurlebise : 

Men is de mening toegedaan dat de afsluiting aan het gebouw 

onvoldoende is om de passant te beschermen tegen vallende stenen. Een 

nazicht zal gevraagd worden aan de dienst veiligheid en preventie en de 

brandweer. 

20. Open wijkraad in het najaar 

De open wijkraad wordt georganiseerd op dinsdag 19 december 2017 om 

20u in Ysara. 
 


