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Advies meerjarenplanning
Algemene opmerking:
De aanwezigen waren het erover eens dat de gegeven opdracht zoals die nu gebracht werd
niet passend is voor een behoorlijk bestuur. De ons toegemeten tijd is veel te kort voor zo
een belangrijk gegeven. Naburige gemeenten zijn hier al jaren bezig met voorbereidend werk
in overschrijdende werkgroepen.
De presentatie was te rudimentair en verwarrend. De omgevingsanalyse waarnaar verwezen
werd, bevat geen of slechts vage referenties en bronnen. De impact van toerisme wordt niet
ten gronde onderzocht. Zo vb. bij berekening afval, elektriciteit en gas, waar hun massaal
verbruik gewoon op de totale massa geworpen is die dan per echte inwoner verdeeld wordt.
1. Een dalende trend van de CO2 – uitstoot op jaarbasis
- Promoten van private zonnepanelen, kleine windmolens en zonneboilers. Dit zeker bij de
landbouwers.
- Stad heeft een voorbeeldfunctie en zou zijn openbaren gebouw meer moeten voorzien
van zonnepanelen (= zichtbaar) of minstens van een andere vorm van groene energie (=
minder zichtbaar voor buitenstaander).
- Vervanging van het milieuonvriendelijk stedelijk machine- en wagenpark door
milieuvriendelijke exemplaren. Bij voorkeur door elektrische alternatieven die opgeladen
kunnen worden met zonnepanelen.
- Openbare laadpalen te voorzien voor zowel tweewielers als auto’s. Actueel zijn er slechts
6 oplaadpalen geplaats waarvan 2 nog geactiveerd dienen te worden. Er zijn meerdere
oplaadpalen op grondgebied Nieuwpoort, maar deze bevinden zich in de ondergrondse
parkings.
- Een vloeiender verkeerstroom creëren vanuit Nieuwpoort-Bad.
- Mogelijkheden voor randparking onderzoeken.
- Bij evenementen, extra alternatieven voorzien voor vervoer (eigen bus, stadstram, extra
lijn trammen/ bussen).
2. Verdubbeling van het aantal bomen (3 000 extra) te voorzien op openbaar domein in eigen
beheer
- Opstellen van een boom inplantingsplan.
- Bomencharter ondertekenen: d.w.z. 1 boom rooien op openvaar domein = 2 aan te
planten.
- Herinvoering van de jaarlijkse boomplantactie.
- Inplanten dient te gebeuren na de zomer om de overlevingskansen van de bomen te
vergroten.
3.

Het buurt- en wijkgroen op te trekken naar 15%
- Een stedelijke verordening op te maken om meer groen te implementeren via de
omgevingsvergunning:
o 1 boom per 5 nieuwe parkeerplaatsen.
o Nieuwe verkaveling: min. 5% groen ruimte.
o Bedrijven = groeninkleding (onbebouwde Opp = groen; per 750m2 = min. 1
hoogstam; per 5 parkeerplaatsen = 1 hoogstam; Min. 1,5 m groenzone langs
perceelgrens en 3 m langs rooilijn; in groenzone aan rooilijn = 1 hoogstam om de
20 m; dit alles met streekeigen aanplanting).
o Per gerooide boom = nieuw boom aan te planten.

o

-

4.
-

Nieuwe appartementsgebouwen = draagkracht voorzien voor groendak of
daktuin.
o Ontbossen = bebossen (Bebost perceel: max. 700m2 ontbossen voor bebouwing;
verkaveling grenzend aan landelijk gebied = min. 5 m streekeigen buffergroen;
Groenbescherming bij uitvoeren bouwwerken).
o Plaatsen van zonnepanelen geven geen automatisch recht om bestaande bomen
te verwijderen of te snoeien t.v.v. optimale bezonning van de panelen.
Gelijkaardige stedenbouwkundige verordening van Oostende die reeds in voege is:
o Artikel 15 - Groenaanplanting
§1. Alle als last in de stedenbouwkundige vergunning opgelegde
beplantingswerken dienen in het eerste plantseizoen na de definitieve
oplevering of de eerste inschrijving in het bevolkingsregister te worden
aangeplant.
o Artikel 16 - Groendaken
§1. Het is verplicht om nieuwe daken van meldings- en vergunningsplichtige
constructies aan te leggen als een groendak, indien deze daken een helling
hebben van minder dan 15° en een oppervlakte hebben van ten minste 20 m².
§2. Indien op het dak energieopwekkende systemen, zoals zonnepanelen of –
collectoren, geplaatst worden, of een dakterras aangelegd wordt, dan vervalt de
verplichting om een groendak te plaatsen voor de oppervlakte die deze
voorzieningen innemen op het dak.
§3. Daken van constructies en gebouwen waarvan de vergunning in tijd beperkt
is zijn vrijgesteld van dit artikel.
§4. Bij eengezinswoningen is een groendak niet verplicht indien de
hemelwaterafvoer naar een hemelwaterput is voorzien of op natuurlijk wijze op
eigen terrein in de bodem kan infiltreren.
o Artikel 17 - Zonnepanelen en -collectoren
§1. Zonnepanelen en -collectoren dienen geplaatst te worden volgens een
enkelvoudige, geometrische vorm.
§2. Op schuine daken worden ze geïntegreerd in het dakvlak of worden ze zo
dicht mogelijk tegen en evenwijdig met het dakvlak geplaatst.
§3. Op platte daken mag de ondersteunende constructie geen nieuw hellend dak
vormen. De panelen dienen achter elkaar op het platte dak, op hun
respectievelijke steunconstructies, geplaatst te worden. De maximale hoogte
bedraagt 1,50 m.
Ontharden van het Guido Gezellenplein tot park met eventueel wat speeltuigen.
Het bestaande groen optimaliseren door meer diversiteit te creëren
De monotone grasvelden en -bermen aanvullen met struikgewas en boompartijen. Dit
zal de biodiversiteit verhogen van zowel flora als fauna.
Grasvelden inzaaien met bloemenmengsels voor de insecten.
Behoud van de ideeëntuin in het Prins Mauritspark met een beperkte toegang voor
publiek.
Ophouden met het stelselmatige afvlakken van ons strand en het stelselmatig machinaal
reinigen zodat de embryonale en zeereepduinen de kans krijgen om te groeien.
Geveltuintjes promoten en advies geven voor een optimaal gebruik hiervan.
Delen van duinen afzetten met houten afsluiting om de biodiversiteit aan te moedigen
en beschermen + infoborden zetten en mensen sensibiliseren bv. Mountainbikers die nu
overal in de duinen rondrijden naar één pad te leiden.

5. Het strandbeleid te optimaliseren
-

-

Een jutterbak voorzien ter hoogte van Barkertijn (in het seizoen kan deze wel
weggenomen worden om sluikstort te voorkomen en voor het visueel aspect).
Enkele vuilbakken heel het jaar laten staan door op het strand.
Tijdens het seizoen (apr - eind sep) een grotere capaciteit van vuilbakken voorzien om
het openpikken van meeuwen, wegwaaien, … te voorkomen.
Bij het wegnemen van de strandcabines moet de concessiehouder het afval van rond en
onder de cabines verplicht opkuisen.
Vuilbakken voorzien rond toegangen/uitgangen strand (bv. t.h.v. dienst Toerisme en het
Leopoldplein).
Strandcabines dichter naar de vloedlijn brengen zodat de embryonale duinen zich
kunnen vormen.
Beachbaruitbaters en horeca uitbaters sensibiliseren voor rondslingerende horeca-afval
+ verbieden van individuele verpakkingen (bvb. Koekjes).Het strand ligt er vol van tijdens
het seizoen!
Kunststoffen zandschermen op het strand vervangen door rijshouten schuttingen. De
huidige plastieken schermen breken af waardoor er nog meer plastiek op het strand en
in zee terecht komt.

6. Het zwerfvuil met 50% doen dalen
-

Deelnemen aan het Coachingstraject Mooimakers (sensibiliseren, communiceren en
handhaven over sluikstort en zwerfvuil).
Betere communicatie voorzien omtrent het verhuren voor rolcontainers voor particulieren
om meeuwenoverlast en wegwaaiend afval te voorkomen.
Peukenproblematiek aanpakken.
Opstellen van een concreet uitvoeringsplan m.b.t. de resolutie tegen plastic dumping.
Kunststoffen grasdallen systematisch vervangen door betonnen exemplaren (bv. SIMLI).

7. Een duurzame voedselstrategie ontwikkelen
-

Lokale producten in de kijker zetten.
Volkstuintjes stimuleren.
‘Fair trade’ producten aanmoedigen.
Inwoners aanmoedigen om naar lokale handelaars te gaan (belgerinkel naar de winkel)
Voedselverspilling voorkomen.

8. Betere informatiedoorstroming te voorzien betreffende de verkeerscommissie naar de
milieuraad
-

Verslag van de verkeerscommissie overmaken aan de milieuraad.
Inzetten op slimmere verkeerslichten.

9. De huidige waterkwaliteit verbeteren door het plaatsen van IBA te stimuleren
-

Inwoners in individueel te optimaliseren buitengebieden aanschrijven om hun te wijzen
op de plicht om een IBA te plaatsen.

11. Een jaarlijks milieurapport opmaken om de evolutie te kunnen evalueren.

12. Handhaving op grondgebied Nieuwpoort verstrengen
-

-

Meer mensen voorzien die tijd hebben om te kunnen handhaven (afval, sluikstort,
stedenbouwkundige – en milieutechnische aspecten bv. aanplanting groenschermen bij
bedrijven, illegaal verharden van tuinen) .
Meer toezicht op de correcte naleving van het wegbremdecreet.
Een handhavingsbeleid opmaken.
Specifieke acties uitwerken per jaar.
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