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1. Sport 

- Een nieuwe volwaardige zaal voor de populaire zaalsporten 

- De bestaande spothal aanpassen voor dans-, klim- en vloersporten 

- De uitbouw van het sportbeleid moet gebeuren in samenspraak met de sportraad en de 

sportverenigingen 

- Het moderniseren van het zwembad met speciale aandacht voor kinderen en de jeugd 

- Stimuleren van de watersport in samenwerking met de diverse watersportclubs 

- Ondersteunen van SPORT.Vlaanderen ( vroegere BLOSO ) in zijn plannen voor een 

tennishal 

- Bouwen van een tribune met toren voor een fotofinish aan de atletiekpiste 

- Het aanleggen van een mountainbikeparcours op de rand van de Simli-III-duinen 

 

2. Jeugd 

- Het realiseren van een nieuw jeugdcafé met aangepast jeugdprogramma 

- Het inrichten van speelruimte in de Simli-III-duinen met respect voor de natuur 

- De verdere uitbouw van de speelpleinwerking 

- Via het jeugdvoordeelpas wordt sport en cultuur voor iedereen toegankelijk 

 

3. Gezinsbeleid 

- Fiscale maatregelen nemen om jonge gezinnen aan te trekken 

- Het verder uitbouwen van het huis van het kind en OONIE 

( Opvoedingsondersteuning Nieuwpoort ) 

- De huiswerkbegeleiding doelgericht uitbreiden 

- Gericht kinderarmoede bestrijden 

- De korting op het jeugdabonnement voor het openbaar vervoer promoten 

- Inzetten op de verdere uitbouw van speelpleinen met veilige speeltoestellen voor de 

kinderen 

 

4. Financieel beleid 

- We behouden de lage belastingdruk in combinatie met een uitgebreide dienstverlening 

- We beheren de stadsfinanciën verder als een goede huisvader 

 

5. Digitalisering en communicatie 

- Het optimaliseren van de website 

- Het uitbouwen van een E-loket waar documenten digitaal kunnen worden aangevraagd 

- Inzetten op het digitaal leren voor de bevolking 

- Digitale borden van vrije parkeerplaatsen 

- 100% mobiel internetbereik op het volledige grondgebied 

- Klantgericht en vriendelijk communiceren naar de bevolking 

- Openingsuren aan het loket op maat van de bevolking 



6. Gebouwen 

- Inrichten van villa Hurlebise tot een toerismekantoor 

- Nieuwe badinstallatie met strandbar, openbare toiletten voor verbeterde strandbeleving 

- Nieuwe accomodatie voor de strandreddingsdiensten 

- Het moderniseren van d’Oude Schole in Ramskapelle 

- Bouwen van een administratief centrum 

- Het verder duurzaam en milieuvriendelijk moderniseren van de stadsgebouwen 

- Het inrichten van repetitieruimtes voor muziekgroepen 

 

7. Landbouw en Visserij 

- Verder inzamelen van landbouwspecifiek afval 

- Het verder blijven inzetten op fair trade en lokale productie 

- Onderhoud van landbouwwegen en grachten 

- De economische groei uitbouwen van de Nieuwpoortse visserij 

- Ijveren voor een verdere uitbreiding van de kleinschalige visserij 

- Het bouwen van pakhuizen voor vissers en reders aan de vismijn 

 

8. Lokale economie 

- Uitbreiden van het bedrijventerrein aan de Noordvaart in Sint-Joris 

- Ambtenaar lokale economie aanwerven voor de uitbouw van een digitaal en fysiek 

ondernemingsloket 

- Communicatie van openbare werken naar de handelaars verder verbeteren 

- Een vriendelijk ondernemingsklimaat creëren die lokale economie verder ondersteunt 

- Een omgeving creëren waarbij de horeca voor elke leeftijdscategorie een aanbod kan 

uitbouwen 

 

9. Cultuur 

- Het cultuuraanbod in Nieuwpoort op dezelfde hoogstaande kwaliteit behouden 

- De culturele uitstraling van Nieuwpoort verder uitbouwen 

- Het multifunctioneel maken van het Westfront 

- De bibliotheek uitbouwen tot een ontmoetingsplaats waar ook kan genoten worden van 

opleiding en ontspanning 

- Het stimuleren van nevengebruik van kerkgebouwen 

- Bommenvrij restaureren en uitbouwen tot een artistiek centrum voor onder andere de 

tekenacademie 

 

10. Openbare werken 

- Franslaan ontwikkelen tot een groene winkelstraat met wandel- en fietsmogelijkheden 

- Vernieuwen van het maritiem park, Mauritspark en Guido Gezelleplein (open ruimte, 

speelpleintjes en hondenweide, Finse looppiste ) 

- Het creëren van een groene gordel van het strand tot in de polders 

- Het aanleggen van extra parkeerplaatsen 

- Voorzien van woongelegenheden en groen langsheen de Pieter Deswartelaan 

- Heraanleg Pieter Deswartelaan, Langestraat en Victorlaan 

- Vernieuwen wegdek Albert-I-laan tot Elisalaan 



- Uitbreiden van de nieuwe jachthaven op de rechteroever met verbindingsbrug naar de 

historische stadskern 

- Behouden van de waardevolle gevels en de eigenheid van de stadskern 

 

11. Mobiliteit en verkeersveiligheid 

- Ondergrondse openbare parking bij de nog te ontwikkelen site naast de vismijn 

- Verkeersveiliger maken van de woonkernen 

- Dudenhofenlaan herinrichten in functie van de verkeersveiligheid 

- Nieuwe bouwprojecten moeten voorzien in eigen parkeermogelijkheden voor eigen 

gebruik en bezoekers 

- Verder uitbouwen van de fietsinfrastructuur 

- De voetpaden van de woonwijken heraanleggen 

 

12. Milieu en dierenwelzijn 

- Strengere ioptreden bij het vervuilen op strand en openbaar domein 

- Optimaliseren van de ondergrondse containers 

- Ijveren voor de invoering van statiegeld op blikken en PET-flessen 

- Ondersteunen van opruimacties 

- Inrichten van natuur- en milieu-educatie 

- Het aanleggen van een hondenweide 

 

13. Toerisme 

- Nieuwpoort internationaal aantrekkelijk maken en profileren 

- Toeristische wandelas finaliseren door de promenade door te trekken tot aan de vismijn 

- Onze lokale producten promoten bij onze culinaire ambassadeurs 

- Meer aandacht voor wandel- en fietsmogelijkheden 

 

14. Sociaal beleid 

- De inkanteling van de OCMW-diensten in de stadsdiensten realiseren om de 

dienstverlening te verbeteren 

- Behoud van het Sociaal Comité voor behandeling van de individuele sociale dossiers 

- Meer sociale koopwoningen aanbieden 

- Gratis juridische begeleiding voor kleiene geschillen 

- Preventief drugsbeleid voeren en problematisch drugsgebruik actief bestrijden 

- De toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en mensen met een beperking verbeteren 

- Het realiseren van een dienstencentrum 

 

15. Seniorenbeleid 

- Eenzaamheid bij senioren tegengaan door regelmatig ontmoetingsmomenten te 

organiseren 

- Seniorenverenigingen actief ondersteunen 

- Voorzien van voldoende zitbanken 

- Bewegingstoestellen plaatsen voor volwassenen 

- Petanquepleinen opwaarderen tot ontmoetingsplaatsen 

 


