
WOORDJE VAN DE  

BURGEMEESTER
Samen zorgen voor elkaar in deze moeilijke 
tijden is dé boodschap. Het stadsbestuur 
doet er alles aan om het leven in ons 
mooie Nieuwpoort zo aangenaam én 
veilig mogelijk te maken. ‘Nieuwpoort, 
jouw veilige thuishaven’ is dus geen holle 
slogan, integendeel! 

We pakken uit met een circulatieplan om 
deze zomer alles en iedereen in goede 
banen te leiden. Er wordt ook hard gewerkt 
aan een alternatief zomerprogramma. 
Nieuwpoort heeft immers nog veel troeven 
waarvan we kunnen genieten. 

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar! Zo 
houden we samen het coronavirus buiten!

Burgemeester Geert Vanden Broucke

GA JIJ OOK IN ZEE MET EEN LOKALE HANDELAAR?
Shoppen in onze authentieke stad is een 
totaalbeleving. Met een uniek winkelaanbod, 
een prachtige omgeving en tal van verzorgde 
eet- en drinkgelegenheden is het écht 
genieten in Nieuwpoort. 

Onze lokale ondernemers staan voor je klaar 
met hun gastvrije glimlach. Ze hebben ook 
een persoonlijke boodschap voor jou:

“Na een lange periode staan wij te popelen 
om je opnieuw te ontvangen. Iets anders dan 
we gewoon zijn maar uiteraard helpen we je 
steeds op een vriendelijke manier verder.”

Onder de noemer ‘Ik Koop in Nieuwpoort‘ 
bundelt de Stad alle acties en ondernemers 
die jouw steun nu hard nodig hebben. Op 
www.ikkoopinnieuwpoort.be vind je nuttige 
weetjes én de contactgegevens van de zaken 
in jouw buurt. 

Met een flinke dosis passie en de nodige 
kennis van zaken maken onze ondernemers 
de samenleving aangenamer én sterker. Ze 
zorgen voor tewerkstelling en investeren in 
de lokale gemeenschap. Koop dus bewust bij 
winkeliers van hier! 

10 PROCENT MEER KOOPKRACHT
De Nieuwpoortse handelaars verenigen zich 
vanaf de herfst voor de unieke kortingsactie 
’10 procent meer koopkracht’. Een extra aan- 
moediging om lokaal te winkelen.

Per aankoop in een deelnemende handels-
zaak krijg je een waardebon, goed voor 10 % 
van het bestede bedrag. Dit bedrag kun je 
opnieuw besteden bij een andere handelaar. 

Voor winkeliers is het een mooie manier 
om nieuwe klanten over de vloer te krijgen. 
Consumenten proeven van een veelzijdig 
shoppingaanbod. 

STEWARDS 
Deze medewerkers helpen je bij het 
correct volgen van het circulatieplan. Ze 
geven ook info over de uitgestippelde 
wandel- en fietsroutes. Je herkent hen 
aan hun rode T-shirt of trui met het 
Stadslogo.

De stewards zijn er voor je op verschil-
lende plaatsen in Nieuwpoort. Volg 
hun aanwijzingen goed op en wees 
respectvol wanneer ze je aanspreken. 
Deze personen zijn er immers om je te 
helpen.

VEILIG WINKELEN:  
ENKELE TIPS! 

1. Op straat, in de wachtrij en in de winkel 
houd je min. 1,5 meter afstand.

2. Wachten tijdens het winkelen hoort erbij. 
Heb dus geduld. Je komt zeker aan beurt. 

3. Kijk goed naar de borden en de pijlen op 
de grond om te zien waar je mag lopen.

4. Stewards helpen om alles in goede banen 
te leiden. Volg hun aanwijzingen en tips op.

5. Was of ontsmet regelmatig je handen.

6. Betaal bij voorkeur elektronisch.

VERKEN DE 
LOKALE MARKTEN!

Je kunt opnieuw naar de wekelijkse vrijdag-
markt en de boerenmarkt op zaterdag. 
Voor een veilige winkelervaring volg je een 
uitgestippeld winkelparcours waardoor je 
elkaar niet te veel kruist. 
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Mondmasker verplicht op de overzet.
Niet fietsen op de promenade.

LEGENDE

Ontsmettingszuilen

Fietsenstalling

Parking

Openbare toiletten

Toerismekantoor

Losloopweide. 
Honden kunnen hier vrĳ rondlopen. 
Elders is een leiband verplicht.

Bushalte

Tramhalte

Grens fietszone

Aanbevolen fietsverbinding 
Nieuwpoort-Stad en -Bad

Wandelrichtingen

Volg hier de pĳlen
op de grond.



AANGEPASTE CIRCULATIE 
MAAKT AFSTAND HOUDEN 
MOGELIJK
Stad Nieuwpoort focust tijdens het zomer- 
seizoen op ‘afstand houden’. Fietsers en  
wandelaars blijven zoveel mogelijk uit elkaars 
vaarwater. Op de Zeedijk en langs de Havengeul-
promenade staan fietsers daarom hun plek af 
aan de wandelaars.

Fietsers zijn uitgenodigd op de diverse fiets-
routes. Westtour paste de knooppuntroutes 
aan volgens het circulatieplan.

De Albert I laan (winkelstraat) en de dwars- 
straten naar de Franslaan vormen een woonerf 
tot 30 september. Voertuigen rijden hier max. 
20 km/u. Fietsers en wandelaars mogen de 
volledige openbare weg gebruiken.

De Stad bracht iconen en lijnen aan op voet- 
en wandelpaden en de Zeedijk. In combinatie 
met infoborden wijzen deze je vlot de weg.

Op de binnenzijde van deze krant vind je 
een plan met de wandel- en fietsroutes en de 
correcte richtingsaanduidingen.

Grote gocarts, 4-trappers en meer, worden deze 
zomer niet verhuurd. Door enkel individuele en 
tweetraps-gocarts in het verkeer te brengen, kan 
de afstandsmaatregel gegarandeerd worden.

VEILIG OP HET STRAND
Genieten van het strand blijft een must  
tijdens de zomer. Daarbij doen we beroep op 
jouw verantwoordelijkheidszin. Bij een bezoek 
aan het strand hou je voldoende afstand van 
elkaar en vorm je geen grote groepen. 

Strandcoaches onthalen badgasten met de 
glimlach en geven informatie over de maat-
regelen. 

Het strand van Nieuwpoort werd opgedeeld in 
vijf afzonderlijke zones. Deze kregen elk een 
eigen kleur en symbool. De strandcoaches 
volgen de capaciteit van elke zone op.

Wanneer er zich te veel mensen in één zone 
bevinden, zoeken de strandcoaches naar 
een rustiger plekje in een andere zone. Er is  
voldoende zon, zee en strand voor iedereen.

EEN VEILIGE ZOMER  
VOL ALTERNATIEVEN
Wat gedaan deze zomer? Nieuwpoort heeft 
heel wat troeven waarvan je kunt genieten: 
van groene polderdorpen en dynamische 
wandelroutes tot historische sites.

Daarnaast bieden we je een alternatief  
activiteitenprogramma aan. Meer info lees 
je in de brochure Beleef Nieuwpoort van 
Visit Nieuwpoort (vanaf juli 2020). 

Veel plezier!

Nieuwpoort pakt uit met een op-
vallende communicatiecampagne: 
#samensterk. Belangrijke veiligheids- 
regels worden met een tiental zee- 
gerelateerde spreekwoorden en 
zegswijzen uitgelegd:

• Samen houden we dezelfde koers 
aan (Houd rekening met elkaar).

• Loop niet in elkaars vaarwater 
(Houd voldoende afstand).

• Gedraag je als een echte kapitein 
(Gebruik je gezond verstand). 

• Wie zee houdt, wint de reis  
(Volhouden is de boodschap).

Kernboodschap is dat we de maat-
regelen goed blijven opvolgen, 
steeds met respect voor elkaar. 

Heb je een favoriete slogan? Of een 
spreuk die jou op het lijf geschreven 
is? Laat het ons weten! 

Gebruik #samensterk en misschien 
verschijn je wel op de sociale media-
kanalen van Stad Nieuwpoort. 

IK BESCHERM JOU... 
BESCHERM JIJ MIJ?

Was regelmatig je handen. Je kunt ze ook 
ontsmetten bij de openbare ontsmettings- 
zuilen. Hoesten of niezen doe je in een 
papieren zakdoek of in je elleboog.

Houd steeds voldoende afstand (minimum 
anderhalve meter) van anderen. 

Een mondmasker draag je vooral voor de 
veiligheid van anderen. Je kunt ook een 
sjaal of bandana gebruiken. Op openbare 
plaatsen zoals winkels en winkelstraten 
zijn mondmaskers aanbevolen. Op het 
openbaar vervoer zijn ze verplicht voor 
reizigers vanaf 12 jaar.
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WOONERF ALBERT I LAAN

144 blauwe 
iconen

217 blauwe 
bollen

38 blauwe 
logo’s

962 m blauwe 
schilderwerken

7050 informatie-
banners

250 informatie-
borden

500 1.500 wachtbollen 20 hand-
ontsmettingszuilen


