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Beste Nieuwpoortenaar

De geleidelijke versoepeling van de coronamaatregelen brengt een aantal positieve en welgekomen 
veranderingen met zich mee. Deze brief geeft u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. In het kader van de 
veiligheid wordt gewerkt met een herstart in fases.

WEKELIJKSE MARKT HERSTART
Op vrijdag 29 mei 2020 gaat in Nieuwpoort-Stad de wekelijke vrijdagmarkt opnieuw van start. De boerenmarkt 
wordt hernomen op zaterdag 30 mei 2020. 

De federale maatregelen bepalen dat er per keer slechts 50 marktkramen mogen staan. Daarom kiest Stad 
Nieuwpoort tijdens de vrijdagmarkt voor een beurtrolsysteem. 

Om alles en iedereen in goede banen te leiden, werd voor de markt een winkelparcours uitgestippeld.

Aan de hand van markeringen wordt u vlot rondgeleid. Door een vastgelegde wandelroute in één richting zullen 
we elkaar bij het winkelen niet al te veel kruisen, wat in lijn is met de maatregel die vraagt om steeds 1,5 meter 
afstand te houden. We vermijden bijgevolg ook dat er opstoppingen ontstaan aan de verschillende kramen. 

Wanneer u aankomt op de markt, wordt u gevraagd om de handen te ontsmetten. Daarvoor worden vier 
ingangspunten voorzien waar ontsmettende handgel klaarstaat. Aan deze onthaalzones worden ook overzichtelijke 
infoborden geplaatst. Deze tonen u het correcte winkelparcours. 

Stewards helpen bij het volgen van de aangepaste circulatie tijdens de markt en zorgen ervoor dat alles goed 
verloopt. Deze medewerkers zijn steeds herkenbaar aan hun T-shirt met het Stadslogo. Tijdens de wekelijkse markt 
zijn zij uw eerste aanspreekpunt. Eventuele vragen zullen zij graag beantwoorden. 

NIEUWPOORT, 
JE VEILIGE THUISHAVEN

tel. 058 22 44 05
infocorona@nieuwpoort.be



WINKELSTRAAT ALBERT I LAAN TIJDELIJK WOONERF 
Ook in Nieuwpoort-Bad worden stewards ingezet. Concreet staan zij voor u klaar op de Zeedijk, in de winkelstraten 
(Albert I laan en Lombardsijdestraat), langs de Havengeulpromenade en aan de tramhaltes in de Elisalaan.

Om het zomerse shoppinggebeuren in Nieuwpoort-Bad veilig te laten verlopen, werden de Albert I laan 
(winkelstraat) en de dwarsstraten naar de Franslaan tot een woonerf omgevormd. 

Voertuigen respecteren hier de maximumsnelheid van 20 km/u. Fietsers en wandelaars mogen de volledige 
openbare weg gebruiken. Door de extra ruimte kunnen de afstandsregels gemakkelijker worden toegepast. De 
Stad bracht reeds iconen en lijnen aan. In combinatie met infoborden wijzen zij u vlot de weg.

WAT MET VRIJETIJDSFACILITEITEN?
Het skatepark in de Dudenhofenlaan is opnieuw opengesteld, telkens van 13 u. tot 17 u. (niet op zon- en feestdagen). 
Er worden max. 20 personen tegelijk toegelaten. Aan de skatende jongeren wordt uitdrukkelijk gevraagd om 1,5 
m afstand van elkaar te bewaren. Wie langskomt, meldt zich aan bij de toezichthoudende medewerker van de 
Jeugddienst.

Het sportpark in de Dudenhofenlaan houdt nog even de deuren toe voor particulieren. Voor erkende  Nieuwpoortse 
sportverenigingen is het sportpark mits reservering wel open. Clubs kunnen nu alvast trainingsuren reserveren via 
sport@nieuwpoort.be. Sporten in groep is beperkt tot max. 20 personen (incl. trainer/begeleider). Er worden ook niet 
meer dan twee clubs tegelijk toegelaten tot het sportpark. 

Het stedelijk zwembad in het Leopold II park en Kinderboerderij De Lenspolder blijven voorlopig gesloten. Stad 
Nieuwpoort werkt voor deze faciliteiten aan een plan om iedereen op een veilige manier toegang te kunnen 
geven. Wanneer en onder welke voorwaarden deze terug openen, krijgt u heel binnenkort te horen via de officiële 
Stadskanalen.

Hetzelfde geldt voor bezoekerscentrum Westfront. Eens alle veiligheidsmaatregelen voor het museum op punt 
staan, hopen we opnieuw tal van bezoekers te mogen ontvangen. De exacte openingsdatum zal later worden 
gecommuniceerd.

Om iedereen op een veilige manier te laten genieten van zee en strand wordt gewerkt aan strandplan. Daarbij wordt in 
zeer sterke mate beroep gedaan op uw verantwoordelijkheidszin. Voor vragen zal u terecht kunnen bij strandcoaches. 
Meer concrete info hieromtrent wordt binnenkort bekendgemaakt. 

De heropening van alle bovenstaande Stadsfaciliteiten verloopt in fases. Dit om de veiligheid te garanderen. We vragen 
nog een beetje geduld. De updates verneem je via de sociale mediakanalen en de stedelijke website. Ook de infolijn 
blijft beschikbaar op tel. 058 22 44 05 of via infocorona@nieuwpoort.be.
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