Geachte voorzitter van de gemeenteraad,
Geachte Algemeen Directeur,

Graag had ik namens de Pro Nieuwpoort fractie onderstaande 2 punten toegevoegd aan de agenda
van de gemeenteraad dd 27/05/2021

Vriendelijke groeten,
Nicolas Vermote
Fractieleider Pro Nieuwpoort

Titel: Invoeren deelfietsen in Nieuwpoort
Wat is het probleem
Met de start van het nieuwe toeristische seizoen, worden we opnieuw wekelijks geconfronteerd met
de ellenlange files in Nieuwpoort. Deze files ontstaan niet alleen in piekmomenten in het weekend,
wanneer de tweedeverblijvers of dagtoeristen aankomen of vertrekken, maar ook meer en meer op
de weekdagen. De installatie van de nieuwe verkeerslichten in de Albert I Laan komen dan misschien
de verkeersveiligheid wel ten goede, een oplossing voor de files is het allerminst. Op een nieuw
mobiliteitsplan blijft het nog steeds wachten, op korte termijn kunnen we ook daar geen oplossingen
verwachten.
Bovendien stellen we vast dat tijdens hun bezoek aan Nieuwpoort, de tweedeverblijvers en
dagtoeristen, nog te vaak en te snel naar de wagen grijpen om de verplaatsing van Nieuwpoort-Bad
naar Nieuwpoort-Stad en vice versa te maken.

Wat is het voorstel
Het installeren van het concept deelfietsen, met stallingen in Nieuwpoort-Stad en Nieuwpoort-Bad,
Sint-Joris en Ramskapelle.
Zo zorgen we voor minder auto’s op de weg en meer fietsers; reduceren we de CO2-uitstoot en
stimuleren we een gezonde levensstijl aan de inwoners en bezoekers van Nieuwpoort.
Via een app kan de registratie en betaling gebeuren. Een mooi voorbeeld hiervan is de samenwerking
tussen Koksijde, De Panne en Veurne met de mobit app. Een uitbreiding van deze samenwerking met
Nieuwpoort zou eveneens een mogelijkheid zijn.

Voorstel van Besluit
Gelet op art 40 van het decreet lokaal bestuur betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Overwegende dat het gebruik van de wagen voor korte verplaatsingen op het grondgebied in
Nieuwpoort niet wenselijk is;
Overwegende dat files een wezenlijk probleem zijn in Nieuwpoort;
Overwegende dat het lokaal bestuur zich geëngageerd heeft om de CO2 uitstoot te helpen
reduceren;
Overwegende dat Nieuwpoort een promotor is van een gezonde levensstijl voor zijn inwoners en
bezoekers;
Overwegende dat de Burgemeester en een aantal schepenen een nieuwe al dan niet elektrische fiets
mochten ontvangen van Stad Nieuwpoort, binnen de perceptie van ‘het goede voorbeeld te geven’.
Met deelfietsen stimuleren ze het fietsen en geven ze ook de inwoners en 2de verblijvers de kans om
boodschappen of kleine verplaatsingen per fiets te doen.
Overwegende dat dit de interactie tussen Nieuwpoort-Bad en Nieuwpoort-Stad kan stimuleren en
meer shopping in de stad kan genereren.
Art. 1 Goedkeuring voor het opzetten van het concept deelfietsen.
Art. 2 Aankoop van fietsen en installeren van stallingen in Nieuwpoort en de deelgemeenten.
Art. 3 Opzetten samenwerking met Mobit-app voor registratie en betaling
Art. 4 Geef opdracht aan de betrokken dienst om dit verder uit te werken.

