
 

 

           Verslag stedelijke adviesraad voor gezinsbeleid  

                            d.d. 18 oktober 2017 

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. 

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 rechter. 

 
aanwezig :  
Ives Merlevede , voorzitter 
 
Kathleen Vanhooren, namens de Gezinsbond Ramskapelle 
Anne  Marie Gunst -Leniere , namens Kind en Gezin 
Marleen Cuffez, namens KVLV Ramskapelle 
An Claes, oudervereniging Stella Maris 
 
Niet stemgerechtigde leden : 
Ilse Cranskens, namens het Sociaal Huis 
Mieke Mortier, politie Westkust 
Jos Decorte, schepen gezinsbeleid 
Marcel Madou, verslaggever 
 
afwezig met melding: 
Jeroen Hillewaere Stella Maris 
Sarah Neudt , OCMW 
 

1. In memoriam Schepen Els Vanlandschoot; 
 
Zolang we niet vergeten, gaat er niets verloren.  
Schepen Els zullen we zeker niet vergeten als voorzitter en moderator in de 
adviesraad doch evenzo als dynamische trekker en duwer in het middenveld 
personen- en gezinszorg , o.m. door het scheppen van de nodige ruimte en 
ondersteuning voor talrijke initiatieven.  Elk lid van de vergadering schaart zich 
achter de gedachte dat de gezinsraad zal proberen te handelen in dezelfde 
filosofie als de overleden schepen en dat we er alles zullen aan doen , uit respect 
voor Els, om de gezinsraad actief te houden. 

 
2. Verslag vergadering 16 maart 2017 

 
Het verslag wordt bij éénparigheid goedgekeurd 
 



 
 
 

3.  Visie gemeentelijk gezinsbeleid 
 
Schepen Jos Decorte voert het gezinsbeleid hoog in het vaandel en wenst dit ook 
zo te houden in de toekomst waar het kan in een integraal beleid met de andere 
aspecten dan gezinszorg, in de personenzorg.  
De voorziene inkanteling  van de OCMW diensten in de stadsdiensten vormt 
daartoe een unieke gelegenheid. 
Meer nog dan bij  andere adviesraden heeft de stedelijke adviesraad voor 
gezinsbeleid  om als wakkere burgers de visie om de politiekers  scherp te houden  
 
De schepen gaat in op de vraag van de vergadering om de volgende gezinsraden 
bij te wonen. 

 
4.  Advies  subsidie aanvragen en verleende subsidies : 

 

De volgende toelagen werden toegekend na een gunstig advies van de adviesraad 

Instituut medische. dringende hulpverlening  3.880,00 € 

Oudercomité Sint-Bernarduscollege  130,00 € 

Kind en preventie 504,00 € 

Tele onthaal  545,00 € 

 
 

5.  Bezetting van openbaar domein (o.m.voetpaden ) door aannemers en 
handelszaken. 
 

De reglementeringen op het particulier gebruik van het openbaar domein, voorzier dat steeds 
een onbelemmerde doorgang voorziet wordt op de voetpaden van 1,20m of 1,50m naar 
gelang de beschikbare breedte. 
Veelal wordt deze voorwaarde bij het bezetten van het openbaar domein niet nageleefd. 
Door de gemeente wordt dienaangaande een ( te breed) gedoogbeleid gevoerd. 
Dit is bijzonder vervelend voor wie zich met rolstoel of rollator verplaatst, doch evenzeer voor 
het gebruik van buggy’s en kinderkoetsen. 
Vaak zijn deze verplicht zich op de rijweg  ( gedeelte van de weg dat bestemd is voor 
gemotoriseerd verkeer) te begeven. 
De stedelijke adviesraad voor personen met een handicap heeft deze toestand schriftelijk 
aangeklaagd bij het college.  
Onze adviesraad sluit zich aan bij het melden van dit hiaat in het gemeentelijk beleid en aan 
te dringen bij het college op een “versmalling” van het gedoogbeleid. 
 

6.  Verkeersveiligheid: 
 

 Inzet van opzichters aan de scholen : gelet op de gespreide momenten van 
beëindiging van de schoolactiviteiten is het niet mogelijk voor de lokale politie  
voor de preventiedienst om op regelmatige basis toezicht uit te oefenen  “ aan 
de schoolpoorten “. Aan de poorten van het “ Gemeenschapsonderwijs” 
worden regelmatig gemachtigde opzichters van de school ingezet. Een 
opleiding kan daartoe gevolgd worden bij  de lokale politie (  ½ dag ) 

 Veilige schoolroutes. Het voorstel is een inventaris op te maken van de routes 
die momenteel gebruikt worden door stappende en fietsende leerlingen. Deze 
inventaris kan de basis voor voor aanpassingen 



 
7. Afvalverwijdering . mini-containerparken . glasbollen 

 
De geplaatste mini containers voor glas, PMD, papier en restafval wordt door de vergadering 
als zeer positief ervaren . Te meer daar de sites en containers regelmatig onderhouden 
worden. Minder positief is dat de glasbollen ( die wellicht meer en meer uit het stadsbeeld 
zullen verdwijnen ) voor dag en dauw geledigd worden ; de vraag naar bijkomende 
afvalbakken in het centrum van de Stad is een thema dat in het stadsbestuur al besproken 
werd en er geoordeeld wordt dat er momenteel voldoende voorzieningen zijn. 
 

8. financiële ondersteuning van vereniging actief in het middenveld “ gezinszorg  
 
Als vereniging lid van de gezinsraad kan je  voor een open activiteit een financiële 
ondersteuning aangevraagd worden aan de gezinsraad, dit ongeacht de subsidieringsbron. 
Deze tussenkomst dient aangevraagd te worden via het  bestuur (voorzitter of secretaris ) 
van de gezinsraad  en bedraagt momenteel 75 euro per open activiteit. De  affiche en/of 
flyers dienen wel duidelijk te vermelden “met de steun van de  Gezinsraad Nieuwpoort“. 
 

9.  Financiële steun vanwege de f.v. Gezinsraad: 
 
Op vrijdag 17 november organiseert het Sint-Bernarduscollege de 2e grote SBC-quiz. Geen 
bezwaar dat de f.v. Gezinsraad een financiële steun verleent ten bedrage van € 75. 
 

10. Sociaal huis. Astridlaan . Brandoefening 
 
De adviesraad neemt kennis van de vraag van “ Kind en Gezin” om het houden van een 
brandoefening . 
Deze wordt best georganiseerd voor het ganse complex van het Sociaal Huis.  
Dit zal aangevraagd worden door het beheer van het sociaal huis aan de brandweer. 
 

 Volgende vergadering : 
 
Woensdag 18  april 2018  om 19u30 in het Sociaal Huis . 
 
            Gezien door het college van burgemeester en schepenen  in zitting op 7.11.17                                                                            
 


