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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. 

 

16 januari 2018 

 VERSLAG VERGADERING  

plenaire vergadering 

 

 
Aanwezig:  

Vertegenwoordigers van de doelgroep:  

Ward D’Hulster, Werner Moring Gemma Verhue 
 

Vertegenwoordigers instellingen en verenigingen: 
Peter Brusselman, Licht en liefde 

Fernand Dasseville, Netwerkoverleg Provincie West-Vlaanderen  
Janick Decroo, Samana 

Rosa D'Haene, Rode Kruis Vlaanderen 
Eric Vanlandschoot, Elora 

Jenny Desaegher, VFG 

 
Niet stemgerechtigde aanwezigen:  

Geert Vanden Broucke, burgemeester 
Frans Lefevre, schepen sociale zaken - OCMW voorzitter 

Sabine Slembrouck, gemeenteraadslid 
Marcel Madou, secretaris 

 
Afwezig met melding: Daniel Jonckheere, Luc Masschelein, Ria Ternier, Lethysia 

Verheye, Ilse Cranskens, Emy De Waele, Hendrik Blomme  

 
 

1. Verslag vorige vergadering 
 

Het verslag van de vorige vergadering geeft geen aanleiding tot opmerkingen. 
 

2. Klachten betalend parkeren door personen met een handicap  
 

Er werden in 2017, 27 klachten behandeld betreffende het feit dat personen met een 

beperking dienen te betalen op niet voorbehouden parkeerplaatsen. In 2016 waren er 
37 klachten. Het standpunt van de gemeente geeft geen aanleiding tot opmerkingen 

vanwege de adviesraad. De reglementering betreffende het parkeren te Nieuwpoort 
werd, samen met die van andere kustgemeenten, opgenomen op de website  

“ Toegankelijk Vlaanderen “.  
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3. Overzicht openbare werken: 
 

Aanspreekpunt: burgemeester 
 

Wegen  

- Victorlaan: er wordt onderhandeld met Agentschap Natuur en Bos, voor de 
heraanleg van de weg en het voorzien van een veilig fietspad. De adviesraad 

vraagt bij de herinrichting oog te houden voor de toegankelijkheid en de 
veiligheid van de bushalte ter hoogte van de Kinderlaan. 

- Dienstweg Havengeul, Franslaan, Lombardsijdestraat: werken vorderen goed. 
Positieve reacties van personen met een beperking op het reeds uitgevoerde 

gedeelte. 
- Marktstraat, Oostendestraat, Potterstraat: werken zijn vóór op schema.  

- Albert I laan, tussen Cardijnlaan en Elisalaan: de werken openbare 

nutsmaatschappijen worden eerlang aangevat (01 februari). 
- Albert I laan, tussen Elisalaan en Kinderlaan: aanbrengen kabel kerstverlichting.  

 
Project Marktstraat, Oostendestraat en Potterstraat  

Er wordt overleg gepleegd waar de obstakelvrije zone (1,50m breed) dient 
aangelegd te worden, tegenaan de gevels, tegenaan de boordsteen van de rijweg 

of wisselend? De voorzitter zal dit nazien en rekening houdend met de opmerkingen 
vanuit de raad een advies overmaken aan het schepencollege. 

       

Gebouwen: 
            Studies en voorontwerp voor: 

- Nieuw strandpaviljoen (ter vervanging van bad-installatie, container ZZZ)  
- Nieuw jeugd- en sportcentrum 

- Administratief centrum – St Sebastiaanstraat (vroeger Klein Gewin)  
 

In tegenstelling tot vroeger worden thans de vereiste normen van toegankelijkheid 
opgenomen in het lastenboek voor het opmaken van een voorontwerp van de 

geplande nieuwbouwprojecten. In de volgende fase wordt het 

toegankelijkheidsbureau Inter ingeschakeld. 
   

Parken: 
- Aanpassen van Prins Mauritspark (nieuw vereenvoudigd ontwerp)  

- Uitbreiden van Maritiem park  
 

4. Zon, Zee, Zorgeloos  
 

Zeer goede werking in 2017, de voorzitter hoopt voor 2018 op eenzelfde aanpak door 

de gemeente en door de medewerkers aan het project. 
 

5. Advies aanvragen om stedenbouwkundige vergunning: integrale toegankelijkheid  
 

Drie dossiers stedenbouwkundige aanvragen kregen een gunstig advies in het kader 
van de integrale toegankelijkheid van de gevraagde terrassen op het openbaar domein. 

De manier waarop de apotheek op het Marktplein het probleem van de toegankelijkheid 
en behoud van gevelarchitectuur heeft aangepakt mag als een voorbeeld gesteld 

worden. 

Het aanvullen van het kader met een stedenbouwkundige ambtenaar zal ongetwijfeld 
meer en vooral een tijdige bouwtoezicht mogelijk maken, ook in het licht van het 

verzekeren van de opgelegde integrale toegankelijkheid.  
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6. Klacht betreffende verblijf in vakantie “Sandeshoved”  

 
Dergelijke toestanden kunnen vermeden worden door een duidelijke omschrijving van 

de aard van beperking bij de boeking van een kamer. Na overleg met beide partijen 
werd hen een adviesbrief geschreven. 

 
7. Advies betreffende aanvragen om voorbehouden parkeerplaats voor personen 

met een handicap 

 
Twee aanvragen werden gunstig geadviseerd en twee ongunstig. De laatste vermelde 

aanvragers voldeden niet aan de voorwaarden.  
 

8. Integrale toegankelijkheid Ibis hotel, Brugse steenweg  
 

Op vraag van de manager van het hotel en ter voorbereiding van een screening door 
Inter voor het verkrijgen van het toegankelijkheidslabel, werd gevraagd de 

toegankelijkheid na te zien. Alle voorzieningen in het gebouw met inbegrip van een 

tweetal kamers voldoen aan de normen van toegankelijkheid. De toegangsweg voor 
voetgangers alsook de voorbehouden parkeerplaatsen dienen aangepast te worden.  

 
9. Parkeer + Zorg  

 
Het voorstel van de adviesraad werd na bijwerking door het Sociaal Huis goedgekeurd 

door de gemeenteraad. Een politieverordening daartoe werd goedgekeurd. In een 
volgende editie van Nieuwpoort, uw Stad wordt het project voorgesteld. Voor de 

hulpverleners van het Wit Gele Kruis werden de speciale parkeerkaarten reeds 

aangevraagd. 
www.nieuwpoortparkeerpluszorg  

 
10.  Project “Meer Mobiele Lijn” 

 
De adviesraad neemt kennis van het project van De Lijn en dankt deze voor de grote 

inspanningen die deze levert om haltes, infrastructuur en materieel integraal 
toegankelijk te maken. 
www.meermobielelijn  
 

11. European Disability Card 

 
De adviesraad neemt kennis van het project. In samenwerking met diverse 

stadsdiensten zal er gewerkt worden aan een aanbod die eerder zal focussen op de 

aangeboden toegankelijkheid dan op het aanbieden van kortingen. Dit aanbod kan dan 
vermeld worden op de website en in folders. 
www.european-disability-card  

  

12.  Charter toegankelijke gemeente  

 
Dossier tussen de gemeente en Inter werd goedgekeurd door de gemeenteraad. Fr. 

Lefevre treed op als aanspreekpunt.  

 
13.  Kerstmarkt en andere festiviteiten 

 
Gevraagd wordt in de toekomst meer aandacht te besteden aan de toegankelijkheid 

voor rolstoelen, rollators, kinderwagens enz. Door gebruik te maken van meer 
aangepaste bescherm- en rijplaten (de huidige obstakels zijn niet te nemen met een 

rolstoel). Tevens wordt er gevraagd bij het plaatsen van obstakels om voertuigen te 
beletten op het terrein van evenementen te rijden, steeds er voor te zorgen dat er een 

obstakelvrije doorgang is van minimum 1 meter.  

 
 

 

http://www.nieuwpoortparkeerpluszorg/
http://www.meermobielelijn/
http://www.european-disability-card/
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14. Memorandum verkiezingen 
 

Aan de leden van de adviesraad wordt het memorandum overhandigd die werd 
opgemaakt in de aanloop van de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Gevraagd wordt 

suggesties over te maken aan de voorzitter voor het opmaken van het memorandum 
voor de komende verkiezingen. Dit wordt opgemaakt tegen de zomervakantie en zal 

worden bezorgd aan iedereen die zich kandidaat stelt in Nieuwpoort. 

 
15. Varia: Gebruik steiger veerdienst  

 
De vraag van het VFG tot aanmeren van de Sea star en inschepen via de steiger van de 

veerpont voor het uitvoeren van een rondvaart in de havengeul wordt gunstig 
geadviseerd. Het gebruik van de veerpont dient wel aangevraagd te worden bij het 

Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. 
 

Data volgende vergaderingen  

 
20 maart, 15 mei, 18 september en 20 november  

 
Gezien door het college van burgemeester en schepenen in zitting op 13.02.18 

 
.. 


