Geachte voorzitter van de gemeenteraad,
Geachte Algemeen Directeur,
Graag had ik namens de Pro Nieuwpoort fractie onderstaande 2 punten toegvoegd aan de
agenda van de gemeenteraad dd 25/02/2021.
Vriendelijke groeten,
Nicolas Vermote
Fractieleider Pro Nieuwpoort

Premie voor het aankopen van een luchtkwaliteitsmeter
Wat is het probleem

In plaatsen waar veel mensen samen zitten is CO2 in de binnenlucht een goede indicator voor de
luchtverversing. CO2 kan je gemakkelijk meten met een CO2-meter. Hoe hoger de CO2-concentratie,
hoe slechter de luchtverversing.
Hou je de CO2-concentratie in een ruimte onder een waarde van 900 ppm door goed te ventileren en
verluchten, dan is de kans kleiner dat virusdeeltjes zich opstapelen in de binnenlucht.
Hou je de CO2-concentratie in een ruimte onder de 900 ppm, dan heb je goede luchtverversing. De
kans op besmetting met het coronavirus via de binnenlucht is dan kleiner.
Ook na coronatijden is de CO2-meter een goed hulpmiddel om aandacht te hebben voor en te
werken aan gezonde lucht. Zo wordt de opstapeling van CO2, vocht en schadelijke stoffen die tot
gezondheidsklachten kunnen leiden vermeden.

Wat is het voorstel:

Zoals we vroeger een premie hadden voor rookmelders, zo willen we nu eentje in het leven
roepen voor CO2-melders en dit voor de tijdsduur van 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging na
evaluatie.
De aanvrager moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de
stad, belastingplichtige volgens het gemeentelijke belastingreglement op de tweede verblijven op
datum van de aanvraag van de financiële tussenkomst of een onderneming zijn met
maatschappelijke zetel in Nieuwpoort.
De financiële tussenkomst wordt beperkt tot 1 terugbetaling per wooneenheid/onderneming.
De aanvraag tot terugbetaling moeten worden ingediend binnen 1 maand na aankoop van de
luchtkwaliteitsmeter.
De terugbetaling is beperkt tot 50% van het aankoopbedrag en bedraagt maximaal € 50,00.
Bij het aanvraagformulier dient steeds een kopie van de factuur/kasticket te worden bijgevoegd.
Scholen, kinderdagverblijven en erkende Nieuwpoortse verenigingen krijgen gratis 1 exemplaar.
Ook voor de eigen stadsdiensten worden er voorzien waar nodig.

Voorstel van Besluit

Gelet op art 40 van het decreet lokaal bestuur betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Overwegende dat luchtkwaliteitsmeters de CO2 concentratie meten in een ruimte.
Overwegende dat goed ventileren helpt tegen het opstapelen van virusdeeltjes.
Overwegende dat een lokaal bestuur hierin ook een verschil kan maken;
Overwegende de urgentie gezien de huidige pandemie;
Art. 1 Goedkeuring voor het opzetten van een premie voor de aankoop van luchtkwaliteitsmeters.
Art. 2 De aanvrager moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de stad, belastingplichtige
volgens het gemeentelijke belastingreglement op de tweede verblijven op datum van de aanvraag
van de financiële tussenkomst of een onderneming zijn met maatschappelijke zetel in Nieuwpoort.
Art. 3 De financiële tussenkomst wordt beperkt tot 1 terugbetaling per wooneenheid/onderneming
Art. 4 De aanvraag tot terugbetaling moeten worden ingediend binnen 1 maand na aankoop van de
luchtkwaliteitsmeter.
Art. 5 De terugbetaling is beperkt tot 50% van het aankoopbedrag en bedraagt maximaal € 50,00.
Art. 6 Bij het aanvraagformulier dient steeds een kopie van de factuur/kasticket te worden
bijgevoegd.
Art. 7 Scholen, kinderdagverblijven en erkende Nieuwpoortse verenigingen krijgen
gratis 1 exemplaar. Indien ze er meerdere wensen kunnen ze eveneens beroep op de subsidie
voorzien in art. 5.
Art. 8 Ook voor de eigen stadsdiensten worden er voorzien waar nodig.
Art. 9 Zet een campagne op om deze premie bekend te maken
Art. 10 Voorzie de nodige financiële middelen voor deze acties door middel van budgetwijziging
Art. 11 Geef opdracht aan Dienst Preventie om dit punt uit te voeren.

Programma waterschaarste Nieuwpoort
Wat is het probleem

Hoewel het momenteel niet aan de orde lijkt, dient beleid niet last-minute gevoerd te
worden. Vandaar dat wij in deze natte winter dus graag volgend punt op de agenda plaatsen.
Want deze natte winter heeft een rechtstreekse link met droge zomers, verduidelijkte professor
Patrick Willems (KULeuven) ons in een artikel in De Morgen van 03/02/2021. Beiden zijn het gevolg
van de klimaatopwarming. België kleurt al bloedrood op de kaart van WestEuropa (https://www.demorgen.be/tech-wetenschap/belgie-bij-zwaarst-getroffen-landen-doorextreme-droogte-in-europa~bf64ca4d/) en het probleem wordt ook steeds groter in Vlaanderen. De
gouverneur dient steeds vroeger op het jaar maatregelen te nemen. Waar dit vroegere jaren
meestal in de zomermaanden was, diende in 2020 al in mei een oppompverbod te
worden afgekondigd.
Professor Willems gaf ook mee dat op basis van diverse modellen voorspeld kan worden dat tegen
het einde van de eeuw 30% meer neerslag kan vallen in de natte maanden en tegelijk ook een
halvering van de neerslag in de zomermaanden zal optreden.
De oplossing lijkt dan ook simpel: in de winter stockeren wat in de zomer te kort is. Maar daar knelt
het schoentje. De uitgebreide bebouwing en verharding heeft zogenaamde stockagegebieden laten
verdwijnen, en water vloeit pijlsnel via de riool of waterwegen naar de zee. Stockage en efficiënt
gebruik van regenwater zal dan ook van kapitaal belang zijn om de toekomstige droge zomers te
overbruggen.

Wat is het voorstel:

Dat op Vlaams en Federaal niveau moet geageerd worden staat zonder twijfel, maar ook op lokaal
niveau kan heel wat gebeuren. Wij stellen dan ook een 5-puntenwaterplan voor waarmee we in
Nieuwpoort al heel wat verschil kunnen maken.
1) Hou het regenwater vast
Hoewel Nieuwpoort al een subsidie toekent voor het installeren van een hemelwaterinstallatie
(regenwaterput), kan niet iedereen hiervan gebruik maken. Daarom stellen we voor om deze
subsidie uit te breiden en ook (proportioneel) toe te kennen bij de aankoop van
een regenwaterton of regenwaterzakken.
2) Zet een regenwatercheck op ten gunste van regenwaterinsijpeling
Wij vragen dat het stadsbestuur een systematische regenwatertoetsing installeert bij
het heraanleggen van straten, pleinen, wijken, maar ook op privégebieden. Deze toetsing moet
ervoor zorgen dat zoveel mogelijk water in de grond kan insijpelen in plaats dat ze afgevoerd wordt
naar de riolen en zo naar de zee. Het kan hier bijvoorbeeld gaan over aanleggen van
waterdoorlatende parkeerplaatsen ipv meegaand met de asfaltering, en via het verplichten om bij
aanleg van tuinen een zeker percentage waterdoorlaatbaar aan te leggen.
3) Vermijd onnodige grasvlakten
Grasvlaktes zorgen ervoor dat water in de aarde heel snel kan verdampen, in plaats van het vast te
houden. Het weinige vocht die er dan in de zomermaanden valt, verdampt zo al even snel. Meer en
meer bloemenperken in Nieuwpoort worden echter heraangelegd in graszone. Nochtans zijn deze
zones niet allemaal speelzones (naast sociaal huis, tussen/naast trambedding, Prins Maurits- en
maritiem park).
Ga voor groenzones die de biodiversiteit stimuleren, maar daarnaast ook vooral zorgen dat er
schaduw gecreëerd wordt en het water zo minder snel verdampt. Behoud grasperken enkel en
alleen voor het geval er geen andere optie is.
4) Stimuleer geveltuinen en groendaken
Faciliteer ten volle bewoners die via het aanleggen van geveltuinen en groendaken ervoor zorgen dat
er infiltratiemogelijkheden ontstaan in de stad, water opgevangen wordt en omwille van
beplanting/schaduw in de stad de zomerse hitte minder hard toeslaat.

Voorzie een regelement en eenvoudige aanvraagprocedure voor de aanleg van
geveltuinen.
• Zet een subsidiesysteem op voor de aanleg van groendaken.
5) Zet een campagne op
Zorg ervoor dat de bewoners via duidelijke communicatie ingelicht worden over het belang van
regenwateropslag, bewust watergebruik en de maatregelen die de stad neemt. Hiermee zorg je
ervoor dat er een breder draagvlak gecreëerd wordt bij de bevolking.
•

Voorstel van Besluit

Gelet op art 40 van het decreet lokaal bestuur betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad; Overwegende Vlaanderen steeds meer getroffen wordt door waterschaarste;
Overwegende dat een lokaal bestuur hierin ook een verschil kan maken;
Overwegende de urgentie voor het uitwerken van een waterbeleid;
Art. 1 Zet een beleidsprogramma op rond regenwaterbehoud en waterschaarste bestaande uit het
volgende actieplan
1) Hou het regenwater vast
2) Zet een regenwatercheck op ten gunste van regenwaterinsijpeling
3) Vermijd onnodige grasvlakten
4) Stimuleer geveltuinen en groendaken
5) Zet een campagne op
Art.2 Voorzie de nodige financiële middelen voor deze acties
Art. 3 Stel een personeelslid/gemeentedienst verantwoordelijk voor de concrete uitwerking van dit
programma.

