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BESTUUR / BURGERSCHAP / ECONOMIE /  
MOBILITEIT / WONEN / DUURZAAMHEID
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INVESTERINGEN ZONDER  
BĲKOMENDE LENINGEN  
AAN TE GAAN

UITGAVEN EXPLOITATIE

ONTVANGSTEN EXPLOITATIE



BURGERSCHAP

BESTUUR

WONEN INZETTEN OP EENGEZINSWONINGEN

AANPASSEN REGLEMENT LEEGSTAND EN VERKROTTING

OPMAAK REGLEMENT VERBOD MEERGEZINSWONINGEN STADSCENTRUM

OPMAAK REGLEMENT STOP VAKANTIEWONINGEN NIEUWPOORT-STAD

INVOERING AANKOOPPREMIE EERSTE WONING GEZINNEN

AANBOD (BUITENSCHOOLSE) KINDEROPVANG UITBREIDEN

VERHOGING TUSSENKOMST KINDEROPVANG

BOUW NIEUW JEUGD- EN SPORTCOMPLEX

AANLEG GROOT SPEELPLEIN MARITIEM PARK

SUBSIDIEREGLEMENT GEBRUIK SPORTINFRASTRUCTUUR

BOUW OVERDEKTE TENNISHAL

AANWERVING JEUGDOPBOUWWERKER

1 /

2 /

3 /

4 /

5 /

6 /

7 /

8 /

9 /

10 /

11 /

12 /

SOCIALE DIENSTVERLENING CENTRALISEREN IN HET SOCIAAL HUIS

OPMAAK INTEGRAAL VRĲWILLIGERSBELEID

ONDERSTEUNINGSBELEID NAAR VERENIGINGEN

ACTIVERING WERKLOZEN MET AANDACHT VOOR TEWERKSTELLING BĲ LOKALE HANDELAARS

VOEREN VAN GEMEENTELĲK FLANKEREND ONDERWĲSBELEID

OPRICHTING KINDEROPVANGLOKET

UITBOUW PERINATAAL NETWERK IN STRĲD TEGEN KINDERKANSARMOEDE

VOORZIEN GEZINS- EN OPVOEDINGSONDERSTEUNING VIA HET HUIS VAN HET KIND

VOORZIEN IN TOEGANKELĲK VRĲETĲDSAANBOD VIA JEUGDVOORDEELPAS

OPRICHTING NIET-ERKEND LOKAAL DIENSTENCENTRUM ONDER VORM VAN WĲKANTENNES

AANWERVING VAN EEN MANAGER SENIORENBELEID

BEVORDEREN ALGEMENE GEZONDHEID VAN INWONERS EN PERSONEEL

1 /

2 /

3 /

4 /

5 /

6 /

7 /

8 /

9 /

10 /

11 /

12 /

OMVORMING STADSORGANISATIE VOLGENS PRINCIPES NIEUWE WERKEN

BOUW NIEUW ADMINISTRATIEF CENTRUM

INVOERING NIEUWE DIENSTVERLENING MET SCHEIDING FRONT- EN BACKOFFICE

AANSCHAF AFSPRAKENSYSTEEM EN PERFORMANTE WEBSITE

OPRICHTING MELDPUNT EN AANSCHAF SERVICEMANAGEMENTTOOL

BOUW NIEUW TECHNISCH CENTRUM

INVOERING VAN DUURZAAM HR-BELEID

1 /

2 /

3 /

4 /

5 /

6 /

7 /

DOELSTELLING /

DE STAD WENST LEEFBAAR EN LEVENDIG TE ZĲN, AANTREKKELĲK 
VOOR JONGE GEZINNEN OM ZICH ER TE VESTIGEN. DOOR IN TE ZETTEN 

OP DEZE DOELGROEP KAN DE STAD DE MAATSCHAPPELĲKE EN 
ECONOMISCHE DYNAMIEK GARANDEREN.

DOELSTELLING /

WE WORDEN DÉ REFERENTIE OP VLAK VAN KWALITATIEVE DIENST-
VERLENING. ONZE ORGANISATIE MET HAAR PROCESSEN EN PERSONEEL 

IS HIEROP AFGESTEMD. WE VOEREN EEN DUURZAAM HR-BELEID.

DOELSTELLING /

DE STAD STREEFT NAAR EEN MAXIMALE TOEGANKELĲKHEID VAN DE 
LOKALE SOCIALE HULP- EN DIENSTVERLENING VANUIT DE 

PREMISSE DAT HULP PER DEFINITIE TĲDELĲK IS EN EEN TRAJECT 
OMVAT TOT ZELFREDZAAMHEID.



ECONOMIE

MOBILITEIT

DUURZAAMHEID

1 /

2 /

3 /

4 /

5 /

6 /

7 /

8 /

9 /

10/

AANLEG RANDPARKINGS OM VERKEERS- EN PARKEERDRUKTE IN DE KERNEN TE VERMINDEREN

VOORZIEN OVERDEKTE FIETSSTALLINGEN EN MOBIPUNTEN

AANSTELLING MOBILITEITSAMBTENAAR

OPMAAK MOBILITEITSPLAN

ONTBREKENDE SCHAKELS IN FIETS- EN WANDELROUTES DETECTEREN (2023) EN WEGWERKEN (2030)

DOORGAAND VERKEER LATEN DOORSTROMEN EN STUREN NAAR VERBINDINGSWEGEN

REALISEREN VAN BOVENLOKALE FIETSROUTENETWERKEN EN ROUTES

OPSTELLEN FIETSPROGRAMMA’S PER DOELGROEP OM HET FIETSGEBRUIK TE MOTIVEREN

RUIMTE VOORZIEN AAN ALLE OVERHEIDSGEBOUWEN OM FIETSEN VEILIG TE STALLEN

AANLEG FIETS- EN VOETGANGERSBRUGGEN OVER NIEUWPOORT-DUINKERKE EN VEURNE-AMBACHT

1 /

2 /

3 /

4 /

5 /

6 /

7 /

8 /

9 /

HERWERKING AFVALBELEID

STIMULERING RENOVATIE OUDE WONINGEN OP VLAK VAN DUURZAAMHEID

UITWERKING BELEID ASBESTVERWĲDERING BĲ PARTICULIEREN

BEPERKING ECOLOGISCHE VOETAFDRUK NIEUWE STADSINFRASTRUCTUUR

PLAATSEN ZONNEPANELEN

STRĲD TEGEN GEBRUIK PLASTIC

REALISATIE 100% ZUIVERINGSGRAAD AFVALWATER

NIEUWE OPENBARE VERLICHTING WORDT VOORZIEN IN LED

OPSTELLING OPENRUIMTEPLAN: 4000 NIEUWE BOMEN / +50% GROENOPP. / 50.000 M2 ONTHARDING

1 /

2 /

3 /

4 /

5 /

6 /

7 /

8 /

9 /

10 /

11 /

12 /

13 /

OPMAAK REGLEMENT NACHTWINKELS, AUTOMATENSHOPS, VAPORSHOPS EN SHOPS VOOR TELEFONIE

AANPASSING REGLEMENT LEEGSTAND EN VERKROTTING

VERSTRENGING VERORDENING MAXIMUM VLOEROPPERVLAKTE EN WINKELAANBOD

AANTREKKING A-MERKEN IN NIEUWPOORT-BAD

OPMAAK REGLEMENT STOP VAKANTIEWONINGEN NIEUWPOORT-STAD

HERAANLEG LANGESTRAAT

AANLEG VOETGANGERS- EN FIETSERSBRUG OVER DE KAAI

AANPASSING REGLEMENT BELASTING ONTBREKENDE PARKEERPLAATSEN HANDELSZAKEN BINNENSTAD

ONTRUIMING EN OPWAARDERING AMBACHTELĲKE ZONES KATTESAS

OPMAAK BELEIDSPLAN TOERISME

COMMERCIËLE EXPLOITATIE VISMĲN

VERWERVING MONOPOLIE DAGVERSE GARNAAL BELGISCHE KUST

INRICHTING BEZOEKERSCENTRUM VISSERĲ

DOELSTELLING /

DE STAD WENST DE REGISSEUR EN FACILITATOR TE ZĲN VAN DE LOKALE 
ECONOMIE. VIA ZĲN VERORDENENDE BEVOEGDHEID EN VIA EEN 

ONDERSTEUNEND BELEID WENST DE STAD DE NODIGE IMPULSEN TE 
GEVEN OM DE HANDEL IN HET ALGEMEEN EN DE HANDELSKERNEN IN 
HET BĲZONDER TE VERSTERKEN EN VERDER UIT TE BOUWEN VOLGENS 

HUN INTRINSIEKE POTENTIES. 

DOELSTELLING /

DE STAD HEEFT EEN DUURZAME MINDSET EN HOUDT REKENING MET DE 
NODEN VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE GENERATIES. WE SPRINGEN 

ZUINIG OM MET ONZE SCHAARSE HULPMIDDELEN DIE WE HEBBEN EN 
STIMULEREN INWONERS EN BEZOEKERS OM DIT OOK TE DOEN. WE 

STRĲDEN TEGEN CO², VERSPILLING, PLASTIC EN MAKEN DE STAD GROENER. 

DOELSTELLING /

DE STAD STREEFT ERNAAR HET MOBILITEITSGELUK VAN INWONERS, 
TWEEDEVERBLĲVERS EN TOERISTEN TE MAXIMALISEREN. HET NIEUWE 

MOBILITEITSPLAN STELT DUURZAME MOBILITEIT EN 
VERKEERSVEILIGHEID VOOROP. 



WONEN. 
De stad wenst leefbaar en levendig te zĳn, aantrekkelĳk 
voor jonge gezinnen om zich er te vestigen. Door in te 
zetten op deze doelgroep kan de stad de maatschap-
pelĳke en economische dynamiek garanderen.

Op het vlak van ruimtelĳke ordening wordt ingezet op 
eengezinswoningen. Ontwikkelaars worden gestimuleerd 
om ‘woonhuizen’ te bouwen. De stad zal hiertoe de nodige 
planinitiatieven nemen met de opmaak van Ruimtelĳke 
Uitvoeringsplannen (RUP’S). Ook de bouw van kangoeroewo-
ningen kan een antwoord bieden op een aantal maatschap-
pelĳke uitdagingen. Voor de jonge generatie: een betaalbare 
woning verwerven. Voor de oudere generatie: langer thuis 
blĳven wonen en het risico op sociaal isolement beperken. 

Er wordt streng opgetreden tegen leegstand en verkrotting. 
De belastingreglementen worden herzien waarbĳ een tarief 
bepaald wordt dat oploopt naarmate de leegstand/verkrot-
ting aanhoudt. 

In grote delen van de historische kern wordt de bouw van 
meergezinswoningen niet meer toegelaten. Enkel in welbe-
paalde gedeelten en/of onder welbepaalde voorwaarden 
zullen meergezinswoningen nog toegestaan worden.

Functies horen in bepaalde zones. Net zoals industrie niet 
thuishoort in een woonwĳk hoort recreatie in beginsel niet in 
een woonzone. Toeristische verblĳfsvormen (vakantielogies) 
horen in hoofdzaak thuis in Nieuwpoort-Bad. De stad zal werk 
maken van een beteugeling van het omvormen van woon-
huizen in de binnenstad (die bestemd zĳn voor de huisvesting 
van gezinnen) tot vakantiewoningen en tweedeverblĳven. 
Zo wordt enerzĳds vermeden dat de binnenstad straks een 
‘dode’ stad zal zĳn die enkel bevolkt is tĳdens de vakanties en 
de weekends en anderzĳds dat woningen worden opgekocht 
door mensen die niet de bedoeling hebben om hier te 
komen wonen, leven en werken met de gekende druk op de 
woningmarkt tot gevolg.

STRATEGISCHE NOTA. 
Er worden van overheidswege (stad en sociale huisvestings-
maatschappĳ) geen extra seniorenwoningen/serviceflats/
assistentiewoningen meer bĳ voorzien. Wat sociale woning-
bouw betreft, worden enkel nog sociale koopwoningen en 
-kavels voorzien. Het aanbod aan sociale huurwoningen 
overstĳgt immers reeds ruimschoots het bindend sociaal 
objectief. De sociale huurwoningen in bezit van de stad en 
het OCMW worden overdragen aan de Woonmaatschappĳ 
Ĳzer & Zee met de bedoeling deze te slopen. In de plaats 
worden nieuwbouwkoopwoningen gerealiseerd. Huidige 
huurders worden door Ĳzer & Zee ondergebracht in een 
andere huurwoning. 

Gezinnen worden gestimuleerd om een woning te verwerven. 
Een aankooppremie kan bĳdragen tot de betaalbaarheid van 
een woning.

Essentieel voor het wonen in een stad zĳn voorzieningen 
voor kinderen. Decretaal gezien ligt de regie voor de voor- en 
naschoolse kinderopvang bĳ de stad. Nieuwpoort wil hierin 
nog verder gaan en zelf de voor-en naschoolse kinderopvang 
organiseren. Er komt een kinderopvangloket dat de noden 
in kaart brengt en aanbod in overeenstemming brengt met 
vraag. Ook de buitenschoolse kinderopvang (speelpleinwer-
king) wordt uitgebreid zodat we een aanbod creëren waarbĳ 
schoolgaande kinderen 7 dagen op 7 opgevangen kunnen 
worden, zowel ’s ochtends vroeg (voor schooltĳd); ’s avonds 
na schooltĳd en tĳdens de weekends en de vakanties. Dit 
aanbod zal onder andere tegemoetkomen aan de vraag van 
de horeca naar kinderopvang tĳdens de weekends. 

Naast de bouw van een nieuw jeugd- en sportcomplex wordt in 
het Maritiem Park een groot speelplein aangelegd met een 
aanbod voor de allerkleinsten en al wat grotere kinderen. 

Op sportief vlak krĳgen sportverenigingen ondersteu-
ning bĳ hun jeugdbeleid. Het huren van zaalinfrastructuur 

voor jeugdtrainingen wordt de helft goedkoper. De stad 
engageert zich om een overdekte tennishal te bouwen, bĳ 
voorkeur via co-funding, waarbĳ de club mee zĳn financiële 
verantwoordelĳkheid opneemt. 

Nieuwpoort wil de banden met de onderwĳsinstellingen 
aanhalen. Een goede verstandhouding tussen de stad en 
de lagere en middelbare scholen laat toe om sneller in te 
spelen op bepaalde noden en problematische situaties. De 
stad wil zich op het beleidsmatige vlak meer gaan inlaten 
met onderwĳs. Hiertoe zal een personeelslid worden aange-
worven die over de netten heen op onderwĳs werkt. 

Binnen de Jeugddienst wordt een jeugdopbouwwerker 
aangeworven om de brug te slaan met de niet-georgani-
seerde jeugd en in te spelen op problematieken inzake 
hangjongeren en druggebruik. 

We werken vanuit de vrĳe tĳdsdiensten op e-inclusie, het 
verhogen van informatiegeletterdheid en mediawĳsheid.

Cultuur zet in op jongeren en senioren met een aangepast 
uitgewerkt programma. 

Op het vlak van senioren wordt de werking uitgediept. Er 
wordt een personeelslid aangeworven dat werkt op senioren-
beleid. De dienstverlening van een lokaal dienstencentrum 
zal decentraal worden aangeboden via mobiele antennes. 
Waar mogelĳk wordt op dit vlak samengewerkt met private 
initiatieven in de stad (Clarenhof/Ten Anker). 

Het bestuur maakt werk van meer openbaar groen in de stad. 
Tegen het einde van de legislatuur moet het groenoppervlak 
met 50% uitgebreid zĳn en moet er minstens 50.000 m2 
onthard zĳn. Er wordt een ‘openruimteplan’ opgesteld en er 
komen minstens 4.000 nieuwe bomen.



BURGERSCHAP.
De stad streeft naar een maximale toegankelĳkheid van de lokale sociale hulp- en dienstverlening 

vanuit de premisse dat hulp per definitie tĳdelĳk is en een traject omvat tot zelfredzaamheid.

We centraliseren verder alle sociale dienstverlening in het 
Sociaal Huis.

We verhogen de zelfredzaamheid van burgers en hun recht 
op gelĳke kansen en volwaardig burgerschap. 

Een uitgebreide en georganiseerde vrĳwilligerswerking 
draagt bĳ tot de sociale cohesie en de activatie van inactieve 
bevolking. We faciliteren de vrĳwilligerswerking door de 
mogelĳkheden tot vrĳwilligerswerk uit te breiden, zowel 
binnen de stad als bĳ private actoren. Een integraal vrĳwil-
ligersbeleid wordt verankerd binnen de stadsdiensten. We 
realiseren hiertoe een eenduidig en eenvormig vrĳwilligers-
beleid over de stadsdiensten heen betreffende verzekering, 
vrĳwilligerscontracten, vergoedingen en bedankingen. 
Cruciaal hierbĳ is een centraal aanspreekpunt voor vrĳwilli-
gers, zowel voor bevolking als diensten, via een vaste vrĳwil-
ligersmedewerker voor intake en administratie.

We ondersteunen verenigingen materieel en financieel 
vanuit de overtuiging van hun meerwaarde op het vlak van 
maatschappĳvorming en sociale cohesie. 

We maken werk van werk. Werklozen worden geactiveerd 
met specifieke aandacht voor tewerkstellingskansen gericht 
op lokale handelaars (horeca). 

We zetten in op kinderen en zorgen dat zĳ alle kansen krĳgen 
om zich te ontwikkelen. We streven naar een emancipatorisch 
onderwĳs rekening houdend met de ontwikkelingskansen van 
ieder kind via een door de stad gevoerd flankerend onder-
wĳsbeleid. Dit omvat acties zoals het verhogen van de taal-
vaardigheid, de huiswerkklas en thuisbegeleiding, aandacht 
voor een kostenbewust beleid op school, het verhogen van 
de kleuterparticipatie en de strĳd tegen schooluitval. De inzet 
van een brugfiguur onderwĳs zal hierin essentieel zĳn. 

Kinderopvang, voor- en naschools en in de vakanties, biedt 
kinderen een kwalitatieve invulling van hun vrĳe tĳd en geeft 

ouders de gelegenheid om actief te zĳn op de arbeidsmarkt. 
De kinderopvang dient zo laagdrempelig en breed mogelĳk 
te zĳn (ruime openingsdagen en -uren; ook in het weekend). 
De opening van een kinderopvangloket zal de specifieke 
noden in kaart brengen en ervoor zorgen dat het aanbod in 
overeenstemming wordt gebracht met de vraag. Het stads-
bestuur zal daarnaast de mogelĳkheid onderzoeken om in 
afwachting van de realisatie van de nieuwe gemeentelĳke 
kinderopvang te voorzien in een tĳdelĳke overbrugging.

We strĳden tegen (kans)armoede bĳ kinderen met specifieke 
aandacht voor de jongste kinderen van 0 tot 3 jaar. Vanuit 
het Huis van het Kind, in samenwerking met externe partners 
als Kind en Gezin, bouwen we een sterk perinataal netwerk 
uit om prenatale zorg en ondersteuning te faciliteren en te 
stimuleren waarbĳ acties gevoerd worden inzake stimulatie 
borstvoeding, stimulatie kraamzorg bĳ precaire gezinssitu-
aties, terugbetaling spiraal, terugbetaling eersteleeftĳds-
melk. Daarnaast voorziet het Huis van het Kind in gezins- en 
opvoedingsondersteuning. Maatschappelĳk werkers gespe-
cialiseerd in de opvolging van gezinnen gaan proactief die 
gezinnen opsporen waar kinderen onderbeschermd zĳn en 
mogelĳks niet alle kansen krĳgen waar ze recht op hebben. 

We zorgen voor een toegankelĳk vrĳetĳdsaanbod door het 
verlagen van de participatiedrempels voor gezinnen. Instru-
menten als de voordeelpas lenen zich hiertoe. 

Het geïndividualiseerd project van anderstalige leefloners 
besteedt aandacht aan de bereidheid tot het leren van 
Nederlands en de participatie van kinderen van anderstalige 
leefloners aan het kleuteronderwĳs. 

We stimuleren een integrale zorg waarin aspecten van 
professionele zorg, zelfzorg, en informele/vrĳwillige zorg op 
maat van de gebruiker ingezet worden. Hiertoe richten we 
een niet-erkend lokaal dienstencentrum op, waar mogelĳk in 
samenwerking met bestaande privé-initiatieven, met wĳkan-
tennes. We zorgen voor een aanbod aan vormingen: vorming 
plus, basiseducatie, open school, Rode kruis, etc. We creëren 
ontmoetingsplaatsen in bestaande openbare ruimtes. Verder 
centraliseren we activiteiten voor senioren om vanuit een 
regierol leemtes in het aanbod te detecteren en in te vullen.

We werven een ambtenaar aan die een doordacht en 
gedragen seniorenbeleid uitwerkt. Bestaande initiatieven die 
hun nut bewezen hebben, zoals Zilverpunt, Mantelhaven en 
Thuiszorgpremie worden bestendigd en uitgebreid. 

We bevorderen de algemene gezondheid van inwoners 
en personeel door hen te informeren, sensibiliseren en 
stimuleren via lokale en intergemeentelĳke samenwerking 
(Samenwerking logo, gezonde personeelsnamiddag, gratis 
drinkbaar water voor elk personeelslid en bezoeker, Warme 
William, vaccinaties voor anderstalige nieuwkomers, sport-
strand rookvrĳ maken, interlokale preventiemedewerker 
aanstellen, Eerstelĳnszone Westkust en Polder)

We activeren de  stadsdiensten en verankeren gezondheids-
bevordering en ziektepreventie binnen alle beleidsdomeinen  
(health in all policies): Oprichten stuurgroep over alle stads-
diensten, Bv. fietsvergoeding, douches voorzien, Volkstuin-
tjes: pesticide vrĳ tuinieren, water geven met regenwater i.p.v. 
stadswater Bv. veerkracht Bv. aanwezigheidsbeleid  Bewegen 
op verwĳzing, Lokaal bestuur als voorbeeld – gezondheids-
bevordering is verankerd in het gemeentelĳk beleid.



BESTUUR. 
We worden dé referentie op het vlak van  
kwalitatieve dienstverlening. Onze organisatie met 
haar processen en personeel is hierop afgestemd. 
We voeren een duurzaam HR-beleid.

Net als levende wezens ervaren organisaties invloeden en 
uitdagingen van buitenaf. Het zĳn net die organisaties die 
zich het best kunnen aanpassen aan deze uitdagingen die 
zullen floreren en uiteindelĳk overleven. 

De tendens tot schaalvergroting, ingezet met de komst van de 
politiezones, daarna de brandweerzones, de inkanteling van 
OCMW’s en de fusiebewegingen van intercommunales laat 
niets aan de verbeelding over van wat de hogere overheid 
van plan is met kleinere gemeenten: fusies. Eerst vrĳwillig, 
daarna verplicht? 

Het zullen die gemeenten zĳn die het best aangepast zĳn 
aan invloeden van buitenaf, kostenefficiënt werken en een 
leidersrol opnemen op bestuurlĳk vlak, die zullen overleven. 
De rest, de volgers, de gemeenten die ‘verder doen zoals ze 
bezig zĳn’ zullen uiteindelĳk opgaan in een groter, identiteit-
sloos geheel. 

We moeten als stadsbestuur ambitie hebben en die ambitie 
moet groot zĳn. Onze organisatie moet tegen eind volgende 
legislatuur dé referentie worden inzake kwalitatieve dienst-
verlening aan de kust. 

Werknemers beschouwen hun job niet langer uitsluitend 
als een manier om de rekeningen te betalen. Ze willen een 
goede balans vinden met hun privéleven, ze willen zich 
ontwikkelen, meedenken en zoeken zingeving.  

Als werkgever moeten we ernaar streven om het beste 
personeel binnen te halen. Dit zĳn we verplicht aan 
de maatschappĳ. Goed personeel leidt tot betere 
dienstverlening. Loon is een belangrĳk aspect maar niet 
het enige. Werknemers wensen het verloop van hun leven 
meer zelf in de hand te houden, ze wensen meer impact 
op de balans van het werk met het privéleven. Een bestuur 
dat hierin opportuniteiten biedt, heeft een concurrentieel 
voordeel op andere besturen. 

Onze stadsorganisatie wordt omgevormd volgens de 
principes van het Nieuwe Werken met als speerpunten: 

• een activiteitsgebonden werkomgeving;

• gericht op zelfsturing en resultaatgericht werken;

• waar kennisdeling centraal staat;

• ondersteund door tĳds- en plaatsonafhankelĳk werken.

Het nieuw administratief centrum wordt de fysieke 
veruitwendiging van onze nieuwe organisatievorm. Voor de 
burger zorgen we voor een participatieve en transparante 
besluitvorming en een maximaal laagdrempelige 
dienstverlening. We staan voor een adequaat onthaal – 
digitaal en fysiek - waarbĳ het eerstelĳnscontact via de 
Dienst Onthaal verloopt. Front-office en back-office worden 
van elkaar gescheiden. Eenvoudige producten zullen snel 
verkregen worden, hetzĳ digitaal hetzĳ aan het centrale 
onthaal. Andere zaken verlopen op afspraak. Hierdoor krĳgt 
de ambtenaar de kans om het dossier beter voor te bereiden. 
De burger hoeft niet aan te schuiven in een wachtrĳ. Deze 
aangepaste dienstverlening vereist de aanschaf van een 
afsprakensysteem en de uitbouw van een perfect up-to-date 
en  performante website. 

Er wordt nagedacht over alternatieve vormen van burgerpartici-
patie naast of in plaats van de bestaande wĳk- en adviesraden.
Burgers ergeren zich vaak aan kleine gebreken inzake het 
openbaar domein: losliggende tegels, verstopte straataf-
voeren, defecte straatverlichting, etc. Als deze gebreken niet 
worden gemeld, is het stadsbestuur er niet van op de hoogte 
en houdt het probleem en de frustratie aan. Burgers moeten 
een eenvoudige manier hebben om dergelĳke kleinere 
gebreken te kunnen melden en vervolgens feedback te 
krĳgen over de status van deze melding. De oprichting 
van een meldpunt ‘Vandaag gemeld – morgen hersteld’ in 
combinatie met de implementatie van een servicemanage-
menttool op de Technische Dienst-Uitvoering zou hieraan 
tegemoet kunnen komen. Deze Technische Dienst–Uitvoe-
ring wordt ondergebracht in een nieuw technisch centrum 
in de ambachtelĳke zone. Medewerkers van de Technische 
Dienst-Uitvoering zĳn ‘stielmannen- en vrouwen’ in hun 
vakgebied. 

De samenleving is geëvolueerd naar een kennismaat-
schappĳ. Het opleidingsniveau van de medewerkers moet 
naar omhoog om een kwalitatieve dienstverlening te kunnen 
blĳven garanderen. Hiervoor zĳn competente medewerkers 
vereist. Waar mogelĳk worden administratieve processen 
gedigitaliseerd en geautomatiseerd. Dit alles zal een invloed 
hebben op het profiel van de werknemer. Deze zal minder 
louter administratief werk verrichten en meer kunnen inzetten 
op beleidsvoorbereiding en -uitvoering. 

Op het vlak van personeelsformatie zal de typische kennis-
werker van een administratieve dienst een bachelor-profiel 
hebben. In de war for talent zal het erop aan komen de 
Stad en het OCMW te profileren als een goede werkgever 
met tevreden werknemers. Zĳ vormen immers de sleutel tot 
tevreden klanten. 

We voeren een duurzaam HR-beleid dat focust op het ontwik-
kelen, ondersteunen en opvolgen van het functioneren van 
onze medewerkers. Hierbĳ is er aandacht voor het stimu-
leren van leiderschap, ownership en talentmanagement. 
Er wordt een gemeenschappelĳk organogram en formatie 
opgemaakt. 



Mobiliteitsgeluk is een van oorsprong Nederlands concept 
waarbĳ mobiliteit is gekoppeld aan het geluksgevoel van 
mensen op vlak van gezondheid, werken en studeren,  leef-
omgeving, sociale omgeving, vrĳheid en samenhorigheid.

Mobiliteitsgeluk kent 3 dimensies:

• economische dimensie: het geluk dat je zonder veel 
oponthoud je school, werk of ander doel kunt bereiken.

• sociale dimensie: ben je in staat om je vrienden en familie 
te bezoeken? Kun je participeren in de samenleving?

• culturele dimensie: je kunt onder de indruk raken van 
infrastructuur.

Op economisch vlak is ‘tĳd’ een van de grootste pĳlers. 
Tĳd waarin je stil staat, kun je beschouwen als verloren tĳd.  
We zetten in op de ‘actieve verplaatsing’ waarbĳ men zich 
verplaatst op eigen kracht (al dan niet met ondersteuning): 
stappen en fietsen. Voetgangers en fietsers mogen niet langer 
de zwakke weggebruiker zĳn. Essentieel in de promotie van 
de actieve verplaatsing is het wegwerken van ontbrekende 
schakels in de fietsroutes en wandelwegen waaronder de 
realisatie van de bovenlokale fietsroutes N367 en N355.

Bĳ ‘passieve verplaatsing’ wordt beroep gedaan op een 
externe energiebron (auto, bromfiets of moto). Dit wordt 
de uitzondering in de kernen. De wagen is er welkom maar 
enkel als ‘gast’. Een wagen die meerdere uren stilstaat, 
krĳgt voortaan een plaats aan de rand van het gebied. Op 
die manier daalt de parkeerdruk in de kernen en stĳgt de 

leefbaarheid. Locaties voor dergelĳke randparking zĳn: het 
Nieuwlandplein en de site Kattesas. De ‘onvoorwaardelĳke 
bereikbaarheid’ wordt vervangen door een ‘selectieve 
bereikbaarheid’. We denken na over wie waar kan komen met 
zĳn wagen en voor hoe lang. Je kunt met je wagen de kern 
in als je er woont of als je er winkelt. De kern is echter geen 
langdurige parking.  

De snelheid in de kernen zal automatisch dalen tot  
30 km/u. door:

• een mix van verschillende weggebruikers;

• de inrichting van het openbaar domein;

• het verlaagd aandeel stilstaande wagens / zoekverkeer / 
doorgaand verkeer;

• het stĳgend aantal fietsers en voetgangers.

Het ontmoedigen van zwaar verkeer in de kern heeft als 
directe gevolgen: 

• meer rust en rustiger verkeer;

• gezondere omgeving en verhoging van de leefbaarheid;

• rust aan de schoolomgeving;

• gevoel van samenhorigheid en vrĳheidsgevoel.

MOBILITEIT.
De stad streeft ernaar het mobiliteitsgeluk van inwoners, tweedeverblĳvers en toeristen te  

maximaliseren. Het nieuwe mobiliteitsplan stelt duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid voorop. 

Op sociaal vlak is “ruimte” een van de grootste pĳlers. De vrĳe 
openbare ruimte brengt mensen in contact. Hier zetten we in op twee 
doelgroepen:

• bezoekers/handelaars;

• bewoners.

Het ontwikkelen van een of meerdere Mobipunten zal het sociale 
contact en de beleving bevorderen. Een overdekte fietsstalling (met 
oplaadpunten) op een randparking, in de nabĳheid van een halte 
van het openbaar vervoer, zal een druk bezocht knooppunt worden. 
Fietsen en wagens die anders stilstaan kunnen er gedeeld worden met 
een win-win voor eigenaar en lener. We stellen fietsprogramma’s op 
per doelgroep (jongeren, senioren, vrĳe tĳd, woon-werk) om het fiets-
gebruik te promoten met aandacht voor verkeersveiligheid. 

Op cultureel vlak focussen we ons op drie doelgroepen:

• werkgever/werknemer/school

• vrĳe tĳd

• jong, oud, mindervaliden

Iedereen moet af en toe het huis uit en laat zich verplaatsen of doet 
dit zelfstandig. De verschillende vervoerswĳzen zĳn niet voor iedereen 
toegankelĳk (vb. min 16-jarige mag niet met de wagen rĳden, producten 
zullen in de meeste gevallen niet in bulk met de fiets verplaatst kunnen 
worden).  Wel is het de visie om met alle vervoersmiddelen rekening te 
houden. Een korte verbinding maken tussen (rand)parking en de kern 
voor de lokale weggebruiker zal ruimte vrĳmaken in de kern en op de 
verbindingswegen voor de doorgaande weggebruiker.

Zo kan het kruisen van een drukke verbindingsweg/waterweg door 
een niet-gelĳkgrondse verbinding voor de actieve weggebruiker - een 
fietser bĳvoorbeeld - zorgen voor een vlottere doorgang. Ook zal dit 
de verkeersveiligheid maximaal verhogen en het aantal  frustraties (file, 
vertragingen, …) verlagen. Hierbĳ wordt bĳvoorbeeld gedacht aan de 
aanleg van fietsbruggen over de vaarten om voetgangers en fietsers 
vlotter van en naar Sint-Joris te leiden en de Sluizenring te ontlasten. 
Bezoekers van evenementen, sportactiviteiten, etc. wordt ruimte aange-
boden om fietsen te stallen op een veilige manier. In Nieuwpoort-Bad 
wordt op permanente basis een aanbod aan overdekte fietsenstal-
lingen voorzien in de ondergrondse parkeergarage van Centrum Ysara. 

Door het ontwikkelen van trage en snelle routes kan iedere doelgroep 
op eigen tempo zĳn bestemming bereiken zonder daarbĳ elkaar te 
belemmeren.

Er wordt een mobiliteitsambtenaar aangesteld die werk maakt van een 
nieuw mobiliteitsplan waarbĳ het mobiliteitsgeluk wordt gemaximali-
seerd.

Kortom: mobiliteitsgeluk maximaliseren is het verhogen van:

• de leefbaarheid van de kernen;

• verbeteren van de doorstroming;

• de veiligheid voor alle weggebruikers;

• de toegankelĳkheid tot de verschillende vervoerswĳzen voor alle 
bewoners/bezoekers;

• de samenhorigheid en gezondheid.



DUURZAAMHEID. 
De stad heeft een duurzame mindset en houdt 
rekening met de noden van de huidige en toekomstige 
generaties. We springen zuinig om met onze schaarse 
hulpmiddelen die we hebben en stimuleren inwoners 
en bezoekers om dit ook te doen. We strĳden tegen 
CO², verspilling, plastic en maken de stad groener. 

Het beleid inzake afval wordt herwerkt. Sorteren wordt 
aangemoedigd om de restafvalzak zo klein mogelĳk te 
houden. Afvalophaling bĳ bedrĳven wordt duurder zodat 
deze minstens de werkelĳke kost inzake ophaling en verwer-
king betalen. Het systeem van ondergrondse afvalcontainers 
wordt geoptimaliseerd zodat er o.a. geen afval van buurge-
meenten meer wordt aangetrokken. 

We stimuleren de renovatie van oude woningen in het stads-
centrum waarbĳ deze energiezuiniger worden gemaakt. 

De stad werkt een beleid uit op het vlak van asbestverwĳ-
dering bĳ particulieren. Via begeleiding en advies van een 
‘asbestambtenaar’ en de ter beschikking stelling van speciale 
kits worden geringe hoeveelheden asbest op een veilige 
manier verwĳderd. 

Bĳ de oprichting van nieuwe stadsinfrastructuur streven 
we ernaar de ecologische voetafdruk zo klein mogelĳk te 
houden. Bĳ vervanging van het machine- en wagenpark 
worden milieuvriendelĳkere alternatieven onderzocht (geen 

2-taktverbrandingsmotoren meer). We onderzoeken de 
mogelĳkheid om bestaande daken uit te rusten met zonne-
panelen. 

Er worden meer laadpalen voorzien voor elektrische voer-
tuigen en elektrische fietsen. 

We strĳden tegen het gebruik van plastic. Organisatoren 
van evenementen moeten verplicht herbruikbare bekers 
gebruiken. Plastic zandvangers op het strand worden 
vervangen door alternatieven in natuurlĳke materialen. 

De zuiveringsgraad van afvalwater bedraagt 100 %. 
Inwoners in buitengebieden worden aangemoedigd 
om te voorzien in een IBA. Het gescheiden riole-
ringsstelsel wordt aangelegd in de Kinderlaan en de  
Albert I-laan. 

De openbare verlichting wordt vervangen door alternatieven 
in led. 

We maken werk van ontharding en vergroening. Tegen het 
einde van volgende legislatuur moet minstens 50.000 m2 
onthard zĳn. Dit bevordert de natuurlĳk infiltratie van hemel-
water. Daarnaast gaan we voor een verdubbeling van het 
openbaar groen met aandacht voor diversiteit. Zo planten 
we 4.000 bomen aan om mee bĳ te dragen aan de reductie 
van CO². 



ECONOMIE.
De stad wenst de regisseur en facilitator te zĳn van de 
lokale economie. De aanwerving van een ambtenaar 
Lokale Economie in 2019 was een eerste en onont-
beerlĳke stap in de richting van een volwaardig 
lokaal economisch beleid dat in de beleidsperiode 
2020-2025 vorm zal gegeven worden. Via zĳn veror-
denende bevoegdheid en via een ondersteunend 
beleid wenst de stad de nodige impulsen te geven 
om de handel in het algemeen en de handelskernen 
in het bĳzonder te versterken en verder uit te bouwen 
volgens hun intrinsieke potenties. 

DE STAD ALS REGISSEUR VAN DE LOKALE 
ECONOMIE. 

Een gemeentebestuur heeft wat men noemt ‘verordenende 
bevoegdheid’: ze kan belastingreglementen invoeren of 
afschaffen, subsidiereglementen in het leven roepen, ruim-
telĳke uitvoeringsplannen opmaken, politiereglementen 
uitvaardigen. Dit steeds met de bedoeling het maatschappe-
lĳke leven zo goed mogelĳk te regelen. 

Op het vlak van de lokale economie wenst de stad zĳn veror-
denende bevoegdheid aan te wenden om commerciële initi-
atieven die geen meerwaarde bieden aan het socio-econo-
mische weefsel en vaak zelfs zorgen voor overlast, te weren. 
Door middel van een reglement dat uitbaters verplicht om 
een vestigingsvergunning te hebben zullen nachtwinkels, 
vaporshops, CBD shops, automatenshops, shops voor private 
telefonie geweerd worden. 

Leegstaande bedrĳfspanden zĳn nefast voor een kwalitatieve 
shoppingbeleving. Het is een vorm van vastgoedspeculatie 
die de huurprĳzen onnodig hooghoudt. Het bestaande 
belastingreglement op leegstaande bedrĳfsgebouwen en 
handelspanden wordt herwerkt zodat vanaf het jaar 2020 het 
tarief stĳgt naarmate de leegstand aanhoudt. 

Nieuwpoort-Bad en Nieuwpoort-Stad zĳn twee handels-
kernen met elk hun eigen specifieke identiteit. Op het vlak 
van de lokale economie zal Nieuwpoort-Bad zich verder 
profileren als de badplaats met de betere boetieks en exclu-
sieve shoppingadressen. De uitdaging zal erin bestaan om 
de eenheidsworst die men in alle badplaatsen en grotere 
steden aantreft qua aanbod niet aan te trekken. Wie naar 
Nieuwpoort komt om te shoppen zit niet te wachten op de 
zoveelste keten of een nieuwe discounter. Daarentegen 
verwacht men wel een kwalitatief aanbod dat je elders niet 
aantreft. De bestaande verordening inzake de maximum 
vloeroppervlakte van winkels kan voor wat Nieuwpoort-Bad 
betreft op dat vlak nog worden verfijnd. Tevens zal de stad 
zĳn rol als netwerker moeten uitspelen en actief op zoek 
gaan naar A-merken die thans nog niet vertegenwoordigd 
zĳn in Nieuwpoort-Bad. Deze benaderen en overtuigen van 
de wederzĳdse meerwaarde van hun aanwezigheid in de 

badplaats (te denken valt aan Louis Vuitton, Hermès, Natan, 
Delvaux, etc. is belangrĳk

Nieuwpoort-Stad profileert zich de laatste jaren meer en meer 
als plek waar het lekker eten en slapen is. Talrĳke nieuwe 
restaurants, b&b’s en vakantiehuizen openden hun deuren in 
het historische centrum. Hoewel dit de lokale economie zeer 
veel kansen biedt, brengt het ook een aantal bedreigingen 
met zich mee. Een winkelstraat zoals de Marktstraat en de 
Oostendestraat er een wil zĳn heeft nood aan een zekere 
dynamiek die komt van een wisselwerking tussen diverse 
soorten zaken die onderling versterkend werken. Zoals een 
straat met enkel kapperszaken niet werkt, zo werkt ook een 
straat met enkel horeca niet. De dynamiek komt van de mix. 
Via een subsidiëringsbeleid zal de stad initiatieven inzake 
detailhandel stimuleren. Winkels hebben uiteraard klanten 
nodig om rendabel te zĳn, niet enkel in de vakantie en in de 
weekends maar ook op grauwe weekdagen. 

Om te vermĳden dat de historische binnenstad een 
spookstad wordt die enkel bevolkt is in toeristische periodes 
zal een stop worden ingevoerd op vakantiewoningen in de 
binnenstad (zie onderdeel WONEN). De voetgangers- en 
fietsersbrug over de Kaai zal het voor bezoekers en bewoners 
van de jachthaven makkelĳker maken om de binnenstad te 
bereiken. Het verkeer komende van Nieuwpoort-Bad via de 
Ventweg Kaai moet de mogelĳkheid krĳgen de binnenstad 
binnen te rĳden via de Oostendestraat en de Marktstraat. De 
Langestraat wordt gefaseerd heraangelegd zodat ook deze 
straat commercieel aantrekkelĳker wordt. 

Wie een woning in de commerciële straten van Nieuw-
poort-Stad omvormt tot handelspand met woning zal 
vrĳgesteld worden van de belasting op het ontbreken van 
parkeerplaatsen. 

In de beleidsperiode 2020-2025 zal de nieuwe ambachtelĳke 
zone worden aangelegd en in gebruik worden genomen. Via 
een doelgroepenbeleid zal de stad erover waken dat Nieuw-
poortse bedrĳven de eerste kans hebben om een perceel te 
verwerven. 

De ontruiming en opwaardering van de huidige ambachte-
lĳke zone Kattesas zal bĳdragen aan een meer kwalitatieve 
beleving van de openbare ruimte en de zachte verbinding 
voor voetgangers en fietsers tussen Bad en Stad ten goede 
komen. Op de site is er aandacht voor de maritieme beleving 
en krĳgen reders en vissers hun onderkomen. 

DE STAD ALS FACILITATOR VAN DE LOKALE 
ECONOMIE

De stad kan verbindend werken tussen de verschillende 
actoren in het lokaal economisch landschap. De Lokaal 
Economische Raad is hiertoe een aangewezen instrument. 
Wat een individuele handelaar niet kan, kunnen door de stad 
verenigde handelaren wel. De stad zal logistiek en financieel 
faciliteren bĳ de organisatie van eindejaarsacties en brade-
rieën, netwerkevents organiseren, etc. 

De stad zal het initiatief nemen om een getrouwheids/
cadeaupas, bruikbaar in alle deelnemende Nieuwpoortse 
handelszaken, in te voeren en permanent te ondersteunen. 

Nieuwpoort leeft in de eerste plaats van het toerisme. Het is 
dan ook de bedoeling van het bestuur om Nieuwpoort als 
sterk merk blĳvend in de markt te zetten. Het instrument 
hiertoe is het beleidsplan toerisme waarin gedefinieerd wordt 
hoe we het product Nieuwpoort als unieke kwalitatieve en 
betekenisvolle bestemming kunnen neerzetten. De software 
zal bestaan uit promotie en marketingtools (citymarketing) 
alsook uit kwalitatieve evenementen (reuzenstoet / drivers-
days / nieuw evenement met nationaal bereik). De hardware 
uit kwalitatieve onthaal- en all-weatherinfrastructuur (Villa 
Hurlebise – infokantoor & inspiratieruimte / badinstallatie / 
Kinderboerderĳ / bezoekerscentrum over de visserĳ).

DE STAD ALS ACTOR IN DE LOKALE 
ECONOMIE

De stad is tevens een belangrĳke actor in de lokale economie. 
Niet enkel is de stad en het OCMW de grootste werkgever, veel 
van de leveranciers zĳn tevens lokale handelaars. Daarnaast 
vormt de stedelĳke Vismĳn een belangrĳke component in 
het economisch en toeristisch weefsel van de stad. In de 
komende beleidsperiode wenst de stad de exploitatie van de 
Vismĳn commerciëler te voeren. Hiebĳ wordt gestreefd naar 
een stĳging van zowel aangevoerde volumes als behaalde 
omzet, zonder evenwel de troef van kleinschaligheid niet te 
verliezen. Hiertoe zal via een ondersteuningsbeleid gepoogd 
worden om nieuwe schepen aan te trekken die vissen in de 
Nieuwpoortse filosofie van duurzaam en dagvers gevangen 
vis. Reders zullen via stimuli aangezet worden om hun 
vaartuig met een Z of en O nummer om te vormen tot een N 
nummer. Daarnaast zal via promotiecampagnes de kwaliteit 
van de Nieuwpoortse verse vis geprezen worden. Op het vlak 
van de garnaal is het de ambitie van de stedelĳke Vismĳn 
om het monopolie te verwerven voor de Belgische kust 
als lokaal dagvers gevangen kwaliteitsproduct. Hiertoe zal 
onder andere moeten geïnvesteerd worden in aangepaste 
infrastructuur en het aantrekken van garnaalvissers. 

Naast het economische aspect vervult de Vismĳn ook taken 
op het vlak van educatie en toerisme. De komende beleids-
periode zal hierop blĳvend en versterkt worden ingezet. 
De inrichting van een bezoekerscentrum over de visserĳ 
in de Vismĳn en het actualiseren van de huidige educatief- 
toeristische pakketten zullen hieraan bĳdragen.


