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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 2013. 

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. 

+ 

1. Welkomstwoord van de voorzitter  

 

Voorzitter Hugo Peperstraete, heet de meer dan honderd aanwezigen, en de burgemeester 

en dhr. Steve Timmermans van MDK in het bijzonder  van harte welkom   

 

2. Omschrijving van de doelstelling  van de wijkraad 

 

De doelstelling van de gemeentelijke dorps- en wijkraden werd door de gemeenteraad in 

zitting op 31 januari 2013 als volgt vastgelegd : 

 Opvolgen, adviseren en evalueren aangaande concrete problemen en behoeften inzake de 

kwaliteit van de woon-  en leefomgeving  in de wijk. 

 Organisatie van regelmatige raadplegingen en inspraak van de bevolking aangaande ervaren 

problemen en behoeften  in de wijk om deze in een advies om te zetten. 

 Studie en bezinning over de behoeften en de problemen in de wijk met het oog op de 

beleidsontwikkeling. 

 

3. Voorstelling samenstelling wijkraad Nieuwpoort ba 

Peperstraete  Hugo, vooritter ,  

Paeme Luc, o/voorzitter , 

Madou Marcel, secretaris 

 leden Berwouts An, Bosmans Jules, De Meester Daniël, Duym Gustaaf ,Caudron Serafien, Everaerts 

Clement , Goens Edith, Knecht Wim, Linders Jan; Michiels Arnold, Michils Carine, Possenier Gilbert, 

Ramboer Hendrik, Schamp Godelieve, Smekens Claudine, Vanlerberghe An 



 

 

4. Stand van zaken . courante aandachtspunten van de wijkraad 

 

 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 . 

  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. 

 Albert I laan ( handelscentrum) Aanpassingen van de toestand in verband met de bomen en 

ijzeren platen zullen uitgevoerd worden. 

 Nieuwlandplein: containers-fietsstallingen- parkeren In overleg met de politie wordt de 

signalisatie ( borden, etc..) aangepast  

 Leopoldplein :Gevraagd wordt dat er afvalkorven geplaatst worden 

 De Elisalaan blijkt een testbaan te zijn voor snelheidsduivels. De Elisalaan is een gewestweg, dus 

werd de problematiek aangekaart bij de administratie wegen en verkeer van het Vlaams Gewest 

 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. 

 Toestand gemeentelijk gebouw Hurlebise  : Dakwerken worden eerlang uitgevoerd. Daarbij 

wordt de Lombardsijdestraat niet afgesloten 

 Veiligheid verkeersrotode Elisalaan/Albert I  laan signalisatie tram . De Lijn heeft het voorstel 

onderzocht en ziet de noodzakelijkheid niet in om bijkomende signalisatie aan te brengen, daar 

aldaar conflicten auto’s/kusttram quasi onbestaande zijn.  

 

De burgemeester heeft iedereen welkom ,en dhr.Steven Timmermans van MDK  in het bijzonder  

en drukt zijn tevredenheid uit over de grote opkomst en verstrekt toelichting op de geplande 

werken en aandachtspunten 

 

5. Planning openbare werken  

 Nieuwlandplein : wordt ingericht als park met ondergrondse garages 

 St Bernardusplein, : parking t.h.v. vroegere gemeenteschool wordt voorlopig ingericht  

 Plein Lombardsijdestraat/Dienstweg havengeul : wordt ingericht met als centraal punt het beeld 
Searching for Utopia van Jan Fabre 

 Franslaan, voltooiing van het geheel is voorzien voor  

 Prins Mauritspark , en Maritiem Park, in deze parken wordt een loopzone voor honden voorzien  

 Albert I laan tussen Cardijnlaan en Elisalaan : renovatie wordt aangevat in 2018 
 

 



 

6. Nieuwe aandachtspunten vanuit het publiek 

 

 Verbod voederen van meeuwen  

Gevraagd wordt het voederverbod beter en ruimer bekend te maken met borden, zoals in 

Oostende 

 Kustwerk Lefebvrestraat / Zeedijk 

Er wordt gevraagd dat aldaar een kunstwerk wordt geplaatst ter vervanging van het kunstwerk 

“Searching for Utopia” 

 Doorgangen over de tramspoorbedding 

Veel fietsers dwarsen de tramsporen op willekeurige plaatsen tussen de Louisweg en Elisalaan. 

De vraag tot het aanbrengen van doorsteken met verharding al vrijwel zeker niet weerhouden 

worden door de Lijn. 

 Info i.v.m. werking wijkraad : de verslagen van de wijkraad en van de andere gemeentelijke 

adviesraden kunnen geraadpleegd worden op de gemeentelijke website www.nieuwpoort.be › 

Nieuwpoort › Inwoner › Bestuur › Adviesraden en -commissie 

 Floreal Dienstweg havengeul : vraag tot aanbrengen van voetgangersstrook langs de dienst  ter 

hoogte van de voorzieningen van het vakantiecentrum Floreal  

 Duidelijke promotie voor de mini containerparkjes, ( oplossing meeuwenproblematiek en 

verwijderen van huisvuil op het einde van het verblijf. 

 

7. Stormvloedkering  

 

Dhr. Steve Timmermans , verantwoordelijke voor de districtswerking van de dienst 

Maritieme Dienstverlening en Kust  verstrekt op eenvoudige vraag de nodige toelichting 

nopens het project en de stand van zaken. Op 18 december greep een publieke info 

vergadering plaats die een zeer ruime belangstelling genoot ( ong. 300 aanwezigen)  

Wie dit wenst kan op de hoogte gehouden worden via een nieuwsbrief, aan te vragen op de 

website van MDK Stormvloedkeuring Nieuwpoort  

  

  

Gezien door het college van burgemeester en schepenen in zitting op 8 januari 2018 

De verslaggever                                                                                    de voorzitter van de wijkraad 

 

Madou Marcel                                                                                        Hugo Peperstraete                                                                                                                    

 

 

 


