STAD NIEUWPOORT
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING OP 25 JUNI 2020.
Rik Lips: Voorzitter;
Geert Vanden Broucke: Burgemeester;
Bert Gunst, Frans Lefevre, Ann Gheeraert: Schepenen;
Jos Decorte: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst;
Patricia Markey-Deconinck, Karin Debruyne Vancoillie, Adina Counye, Wim Demeester, Eddy Louwie,
Matthias Priem, Arnel Lemaire, Jo Rousseau, Sabine Slembrouck, Maarten Claeys, Nicolas Vermote,
Bill Vermeylen, Johan Vanblaere: Raadsleden;
Frederik Gunst: wd. Algemeen Directeur
Openbare Zitting
1. BEKRACHTIGING BESLUIT BURGEMEESTER HOUDENDE DE POLITIEVERORDENING LOS
TERRAS OP DE ZEEDIJK, VENTWEG KAAI, STRAND, ALBERT I LAAN,
LOMBARDSIJDESTRAAT EN MARKTPLEIN NAAR AANLEIDING VAN COVID-19.
De Raad,
Gelet op art. 40 § 3, art. 41 2°, art. 285 § 1 1° , art. 286 § 1, art. 287 en art. 288 van het decreet
lokaal bestuur;
Gelet op art. 134 § 1 van de Nieuwe Gemeentewet In geval van oproer, kwaadwillige
samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen,
waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, kan de
burgemeester politieverordeningen maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de
gemeenteraad kennis te geven [...], met opgave van de redenen waarom hij heeft gemeend zich niet
tot de raad te moeten wenden;
Gelet op art. 135 § 2 5° het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand,
epidemieën en epizoötieën te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen
ophouden van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op art. 285, art. 286, art. 287 en art. 288 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de wet dd. 24 juni 2013 (en latere wijzigingen) betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 23 maart 2020, gewijzigd op 17 april 2020, 30 april 2020 en 5
juni 2020 en latere wijzigingen, houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken;
Gelet op het raadsbesluit dd. 9 juni 2005 (en latere wijzigingen) houdende de vaststelling van het
algemeen reglement op de administratieve sancties;
Gelet op het raadsbesluit dd. 7 november 2019 houdende de politieverordening inzake het privatief
gebruik van het openbaar domein;
Gelet op het besluit dd. 3 juni 2020 van de Nationale Veiligheidsraad betreffende de heropstart van
de horeca en dit onder strikte voorwaarden;
Overwegende dat één van de voorwaarden is dat de tafels herschikt moeten worden, zodat een
ruimte van 1,5 m. tussen de tafels vrij blijft;
Overwegende dat hierdoor een aantal tafels gesupprimeerd moeten worden;
Overwegende dat de burgemeester bij hoogdringendheid een politieverordening dient uit te
vaardigen om snel maatregelen te kunnen nemen zodat de lokale horeca maximaal ondersteund kan
worden;
Overwegende dat een groter terrasoppervlakte voor de horeca wordt toegestaan om de bestaande
capaciteit te compenseren;
Overwegende dat deze extra ingenomen ruimte enkel een compensatie is van het verlies van de
bestaande capaciteit; dat er dus geen bijkomende capaciteit gerealiseerd wordt;
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Overwegende dat door de dienst omgeving onderzocht werd welke locaties mogelijkheid bieden tot
uitbreiden van de terrassen op de Zeedijk en de Ventweg Kaai;
Overwegende dat eveneens werd onderzocht hoe de beachbars en de horecazaken gelegen in de
Albert I laan, Lombardsijdestraat en op het Marktplein zouden kunnen uitbreiden;
Overwegende dat onderstaande voorgesteld wordt voor de Zeedijk:
-

Het los terras mag enkel worden geplaatst van 12 juni 2020 tot en met 13 september 2020
telkens van 10 u. tot 22 u.;
Het los terras te beperken tot een maximumbreedte cf. de gevelbreedte van de handelszaak
en een maximum diepte van 5 meter;
De losse terrassen enkel toe te staan in volgende zones en binnen de aangebrachte
markeringen:

Zone 1: Loodswezenplein - Hendrikaplein

Zone 2: Hendrikaplein - Veurnestraat

Zone 3: Veurnestraat - Goethalsstraat

Zone 4: Goethalsstraat - Lefebvrestraat
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Zone 5: Lefebvrestraat - Henegouwenstraat

Zone 6: Henegouwenstraat - Brabantstraat

Zone 7: Brabantstraat - Leopoldplein
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Zone 8: Leopoldplein - Vlaanderenstraat

Zone 9: Vlaanderenstraat - Meeuwenlaan

Zone 10: Meeuwenlaan - Kinderlaan

Overwegende dat door de dienst omgeving eveneens onderzocht werd welke locaties mogelijkheid
bieden tot uitbreiden van de terrassen op de Ventweg Kaai;
Overwegende dat volgende voorgesteld wordt:
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-

-

om de maximale veiligheid te kunnen garanderen bij het toestaan van een uitbreiding van
losse terrassen, dient de Ventweg Kaai parkeer-en verkeersvrij gemaakt te worden; de horeca
kan enkel uitbreiden met losse tafels en stoelen op de dagen en uren dat de straat wordt
afgesloten. Hiervoor zal een tijdelijk verkeersreglement worden opgemaakt.
om zo weinig mogelijk de andere handelszaken te hinderen, wordt geopteerd om de Ventweg
Kaai af te sluiten op vrijdag, zaterdag- en zondagavond, dit vanaf 26 juni 2020 tot en met 13
september 2020, telkens van 18 u. tot 22 u.;
de inname wordt beperkt tot maximum 1 rij tafels en stoelen en dit direct aanpalend aan en
over de volledige breedte van het bestaand, vergund terras;
de losse terrassen enkel toe te staan in volgende zones en binnen de aangebrachte
markeringen:

Zone 1: Astridlaan – Havenstraat

Zone 2: Havenstraat – Kaaistraat

Zone 3: Kaaistraat - Valkestraat

Zone 4: Valkestraat – Oostendestraat
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Zone 5: Oostendestraat – Sint Jacobstraat

Zone 6: Sint Jacobstraat – Ieperstraat

Overwegende dat voor de beachbars volgende voorgesteld wordt:
-

De inname van het los terras wordt enkel toegestaan van 12 juni 2020 tot en met 13
september 2020 van 10 u. tot 22 u.;
de inname dient direct aanpalend aan de bestaande, vergunde bezetting te worden geplaatst;
Het los terras wordt beperkt tot een maximum diepte cf. de reeds bestaande, vergunde
bezetting en een maximum lengte van 5 meter, naar keuze links of rechts.

Overwegende dat voor de Albert I laan volgende wordt voorgesteld:
-

-

-

Om de maximale veiligheid te kunnen garanderen bij het toestaan van een uitbreiding van
losse terrassen, dient de Albert I laan parkeer-en verkeersvrij gemaakt te worden; de horeca
kan enkel uitbreiden met losse tafels en stoelen op de dagen en uren dat de straat wordt
afgesloten. Hiervoor zal een tijdelijk verkeersreglement worden opgemaakt.
Het los terras mag enkel geplaatst worden op volgende data: 11 juli, 12 juli, 18 juli, 19 juli, 25
juli, 26 juli, 1 augustus, 2 augustus, 8 augustus, 9 augustus, 15 augustus en 16 augustus
telkens van 10 u. tot 22 u., conform het uitgevaardigde tijdelijk verkeersreglement.
Het los terras mag geplaatst worden op de parkeerplaats(en) gelegen voor de horecazaak.
Een los terras mag ook voor het eerst aanpalende buurperceel geplaatst worden, links en/of
rechts van de handelszaak, mits hiervoor toelating van de buren wordt bekomen en het
openbaar domein dit toelaat.
Het los terras mag niet in conflict komen met het uitgewerkte circulatieplan.
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Overwegende dat voor de Lombardsijdestraat volgende wordt voorgesteld:
-

Het los terras mag enkel geplaatst worden op volgende data: 11 juli, 12 juli, 18 juli, 19 juli, 25
juli, 26 juli, 1 augustus, 2 augustus, 8 augustus, 9 augustus, 15 augustus en 16 augustus
2020 telkens van 10 u. tot 22 u.
Het los terras wordt beperkt tot een maximum diepte van 3 meter direct aanpalend aan het
bestaand, vergund terras, gerekend vanaf de bouwlijn, met maximum 1 rij tafels mits
goedkeuring van de buren en indien het openbaar domein dit toelaat.
Het los terras mag niet in conflict komen met het uitgewerkte circulatieplan.

Overwegende dat voor het Marktplein volgende voorgesteld wordt:
-

Het los terras mag enkel geplaatst worden van 26 juni 2020 tot en met 13 september 2020,
met uitzondering van de vrijdagen, telkens van 10 u. tot 22 u.
Het los terras mag een maximum oppervlakte hebben van 5 meter op 5 meter.

Overwegende dat alle aanvragen voor uitbreiding van het los terras schriftelijk moeten worden
aangevraagd;
Overwegende dat alle vergunningen precair worden uitgereikt en dat deze kunnen worden
ingetrokken wanneer blijkt dat de veiligheid niet kan worden gegarandeerd;
Overwegende dat de uitbreiding enkel losse tafels en stoelen betreft in bovenvermelde zones en
dat deze elke avond dienen binnen genomen te worden;
Overwegende dat deze politieverordening ingaat vanaf 10 juni 2020 en eindigt op 13 september
2020;
Overwegende dat dit besluit van burgemeester dient bekrachtigd te worden in de eerstvolgende
gemeenteraad;
Overwegende dat wordt gevraagd om het besluit van de burgemeester dd. 10 juni 2020 houdende
politieverordening los terras op de Zeedijk, Ventweg Kaai, strand, Albert I laan, Lombardsijdestraat en
Marktplein te bekrachten;

BESLUIT:

19 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1.

Het besluit van de burgemeester houdende de politieverordening los terras op de Zeedijk,
Ventweg Kaai, Albert I laan, Lombardsijdestraat en Marktplein dd. 10 juni 2020, te
bekrachtigen.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst veiligheid en preventie; de lokale politie
Westkust, de rechtbank van eerste aanleg, de politierechtbank, de dienst lokale economie,
reken- belastingdienst, deskundige openbaar domein en de dienst secretarie.

De wd. Algemeen Directeur
Frederik Gunst

Namens de Gemeenteraad:
De Voorzitter
Rik Lips

De Algemeen Directeur

Voor eensluidend afschrift:
De Voorzitter

Nieuwpoort, 25 juni 2020

Benoit Willaert

Rik Lips
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