
Nieuwjaarsbrief  van 
burgemeester Geert Vanden Broucke

Beste inwoner,  2016 was een 
opmerkelijk jaar met vele onvoorziene 
wendingen op politiek vlak. Zo ook voor 
Nieuwpoort. Begin dit jaar verloren we 
onze burgemeester Roland Crabbe. Hij 
was de man die onze stad op de kaart 
heeft gezet. Met onze bestuursploeg  
slaagden we er in een vlotte doorstart te 

realiseren zodat we zijn vernieuwend 
werk konden verderzetten.  Immers,  in 
de naam van onze stad,  staat onze 
opdracht geschreven. Nieuwpoort komt 
van het Latijn Novus Portus, 'nieuwe 
haven'. Op een vernieuwende manier 
willen we dus uitdagingen aangaan op 
cultureel, sportief en recreatief vlak. 
Maar Nieuwpoort moet ook een veilige 
haven zijn voor zijn inwoners. 
Ouderenzorg, wonen en welzijn krijgen 

daarom een belangrijke plaats binnen 
ons beleid.  Onze stad behoort ook tot de 
oudste kuststeden en kreeg al in 1163 zijn 
stadskeure. Daarom zal ook respect voor 
ons cultureel en historisch erfgoed in 
onze toekomstvisie niet ontbreken.

Met vriendelijke groet

Geert Vanden Broucke, 
 uw burgemeester

COLOFON
Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V 
werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? 
Aarzel niet en ga de conversatie 
aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is 
heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:

Voorzitter CD&V Nieuwpoort
Maarten Claeys
0498 53 5 41
maarten.claeys@ep.europa.eu
www.nieuwpoort.cdenv.be

in Nieuwpoort
Nieuwpoort.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Nieuwpoort januari 2017

Nieuwpoort, de Warmste Stad
Nieuwpoort-Stad, Nieuwpoort-Bad, Ramskapelle en Sint-Joris vormen 
samen onze stad, in onze ogen de ‘warmste stad van Vlaanderen’.
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Al meer dan 20  jaar bouwt CD&V Nieuwpoort 
met haar bestuursploeg aan een warme stad 
waar iedereen zich mag en kan thuisvoelen.

Maar dit kunnen we in Nieuwpoort slechts,   
als we kunnen rekenen op onze inwoners, 
personeel en verenigingen.

Daarom plaatsen wij in ons eerste nummer 
van 2017,  drie van onze projecten extra in de 
kijker. Projecten waarbij wij konden rekenen 
op velen van u. Bedankt voor 2016!

We wensen je alvast veel leesplezier en een 
fijn 2017!
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CD&V 
Nieuwpoort mag trots zijn 

op zijn verenigingen en 
stadsdiensten. 

Dankzij hen was 
'Vrolijk Nieuwpoort' 

de meest geslaagde kerstmarkt 
van de regio.

Op 16 januari verklaarde burgemeester Geert 
Vandenbroucke het kerstevenement 'Vrolijk 
Nieuwpoort' officieel voor geopend. Het 
kerstevenement was wederom een geslaagde 
samenwerking tussen de stadsdiensten en de 
Nieuwpoortse verenigingen. 

'Vrolijk Nieuwpoort' zal waarschijnlijk herinnerd worden als een 
van de meest originele kerstevenementen van 2016-2017. De 
traditionele kerstmarkt werd dit jaar omgetoverd tot een echt 
kerstbos. Hiervoor werden meer dan 1200 kerstbomen op de 
markt neergepoot. Zelfs verschillende nieuwsgierige 
burgemeesters van nabijgelegen steden en gemeenten zakten 
tijdens de feestdagen af  om een kijkje te nemen.

Maar niet de burgervaders waren de meest populaire gasten. 
Deze rol was echter weggelegd voor niemand minder dan de  
kerstman zelf. De bebaarde man verhuisde voor twee weken 
naar de markt, waar jong en oud met hem op de foto konden.

Ook het goede doel werd niet vergeten. Tijdens de Warmste 
Week van Studio Brussel werden er rode sjaals verkocht ten 
voordele van het Kinderkankerfonds. Dat de sjaals na één dag 
al waren uitverkocht, toonde aan dat Nieuwpoortenaren een 
warm hart hebben.

Maar een kerstevenement kan maar een gezellige 
ontmoetingsplaats zijn als er ook plaats was voor een hapje en 
een drankje. Deze belangrijke rol werd met glans ingevuld door 
de vele vrijwilligers van de Nieuwpoortse verenigingen.

CD&V zet verder in op vernieuwing 
Nieuwpoort-Bad

Op 16 januari 2017 start de eerste fase van de 
heraanleg van de Franslaan.

In de Franslaan zijn de woningen nog steeds aangesloten op een 
gemengd rioleringsstelsel. De wet voorziet echter dat regenwater 
en rioleringswater gescheiden moeten worden opgevangen om 
de waterkwaliteit te verbeteren. CD&V Nieuwpoort koos ervoor 
om het noodzakelijke aan het aangename te koppelen. De 
Franslaan zal worden omgevormd tot een veilige boulevard. De 
tweerijstroken worden gescheiden door een bomenrij en er 
worden bredere voetpaden voorzien. De werken worden 
uitgevoerd in stappen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. 
Voor zelfstandigen die hinder ondervinden zijn er mogelijkheden 
voor financiële steun. Meer info op www.nieuwpoort.be 

Tijdens de laatste dagen van 2016 werd de fietsbrug tussen 

Ramskapelle en Sint-Joris afgewerkt.

Fietsveiligere verbinding tussen 
Ramskapelle en Sint-Joris 

Vanaf heden verbindt een aparte fietsbrug over de 
Noordvaart Ramskapelle met Sint-Joris. De openbare 
werken zijn eind 2016 afgerond.  

Met een aparte fietsbrug over de Noordvaart kiest het CD&V-
bestuur resoluut voor een fietsveiligere stad. De fietsbrug bevindt 
zich op de Ramskapellestraat en verbindt Ramskapelle met Sint-
Joris. Tijdens de mooie zomermaanden wordt deze weg vaak 
gebruikt door recreatieve fietsers. Vroeger moesten deze één 
smallere brug delen met de auto's en vrachtwagens die op en af 
reden naar de industriezone. Met de aanleg van deze fietsbrug 
zal het voor alle weggebruikers aangenamer rijden zijn.

De rijstroken worden uitgevoerd in grijs asfalt. Voor de 

parkeerplaatsen werd er gekozen voor mozaïekkeien.




