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Centrum Ysara

Talent ontwikkelen op de werkvloer?! Een win-win!

Verwelkoming door burgemeester Geert Vanden Broucke
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Nieuwpoort in het kort

• Profiel: frisse en dynamische stad

• Aantrekkelijkheid ↑

-inwoners

-bezoekers

-werkgevers

-werknemers

• Nadruk leggen op ons eigen DNA en 

troeven

• Unieke mix van activiteiten, shopping-

en sportmogelijkheden, gastronomie 

en natuur



Nieuwpoort in het kort
• Bestaat uit verschillende delen met elk 

hun eigen karakter:

< Nieuwpoort-Bad

< Nieuwpoort-Stad

< Ramskapelle

< Sint-Joris

• Grootste jachthaven van Noord-

Europa

• Cultureel en historisch erfgoed

< Authentieke gevels

< Villa Hurlebise

• Groen hinterland



Nieuwpoort in het kort
• Weersonafhankelijke voorzieningen

< Westfront Nieuwpoort

< Bommenvrij

• Topkwaliteit van toeristische voorzieningen en evenementen 
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Nieuwpoort als hippe en trendy badstad

• Jonger imago

• Beach bars

• Investeringen in infrastructuur en wegenwerken

• Vernieuwing! => kwalitatieve en duurzame bestemming

• Kwalitatieve inrichting van de stad (pleinen, strand, toegangswegen, 

etc.)

• Shoppingomgeving versterken

=> meer kooplustigen

=> minder leegstand

=> meer jobs

• Een aangename stad om te leven = aangename stad om te werken! 
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Vernieuwingsprojecten

• Stimuleren de lokale economie

• Aantrekken van de 4 doelgroepen

< Medioren

< Gezinnen met kinderen

< Senioren

< Jongeren

• Upgraden van de winkelstraten:

< Marktstraat/Oostendestraat   

(Nieuwpoort-Stad)

< Franslaan (Nieuwpoort-Bad)

• Meer groene ruimtes

• Ontmoetingsplaatsen ↑



• Van verkeersstraat naar belevingsstraat

• Start werken: september 2017 – Eind werken: zomer 2018 

• Meer terrasjes, meer ruimte en meer groene zones!

• Kuieren en flaneren!

• Éen open ruimte

Marktstraat – Oostendestraat - Potterstraat
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Franslaan

- Nieuwe winkelstraat 

- Wandel- en fietsstraat

- Dubbele bomenrij in de middenzone



Plein Ysara - Lombardsijdestraat

• Ondergrondse gedeelte: parking 

• Bovengrondse gedeelte: groene ontmoetingsplaats

• Kunstwerk ‘Searching for Utopia’ van Jan Fabre

• Watergordijn rond kunstwerk

• Veel groen en zitbanken
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Plein Ysara - Lombardsijdestraat
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Uitbreiding Maritiem Park
• Nieuwe speel- en bewegingstoestellen

• Aangepast meubilair in ‘loungestijl’

• Picknickzone met vaste barbecues

• Uitvoering in verschillende fases

• Kostprijs: € 1.250.000
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Heraanleg Mauritspark
- Vernieuwen van wandelpaden en parkinfrastructuur (fietsstallingen, 

zitbanken, informatieborden en openbare verlichting)

- Finse looppiste 

- Nieuw speelplein, picknickzone en barbecuevoorzieningen 

- Kostprijs: € 1.500.000 (subsidie Toerisme Vlaanderen)



Toerisme
• Nadruk leggen op duurzaam toerisme 

• Nieuwpoort = bestemming tijdens de 4 seizoenen van het jaar

• Drukste periodes: vakanties en verlengde weekends

• Dagtoeristen in Nieuwpoort

< kleine vakanties (40.000 à 80.000)

< grote vakanties (100.000 à 600.000)

• Meeste dagtoeristen in juli en augustus: ± 280.000 – 350.000

• Werkgelegenheid ↑ => Horeca



Nieuwpoortse Vismijn

• Nieuwpoortse vismijn blijft zich profileren als              

vers-markt

• Duurzaam gevangen vis (kabeljauw, pladijs, bot, 

tarbot, griet, garnalen etc.)

• 2015: omzet steeg met 18%

2016: omzet steeg met 46% 

=> aanvoeren van 218.000 kg verse vis 

= € 1.291.479 

2017 (1ste kwartaal): verkoop van 83.178 kg  

visproducten

• Investeringen in de vismijn

< vissorteermachine

< schilferijsmachine

< elektrische takel en heftruck
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Bedrijventerrein ‘De Noordvaart’

• 50 bedrijven

• Verschillende sectoren:

=> garage, carrosserie, groothandel (vis, wijn, vlees,  

schoonmaakproducten etc.), betoncentrale,  

elektriciteit, verwarming en sanitair



Werkzoekenden in West-Vlaanderen

• Eind maart 2017:  30.101 niet-werkende werkzoekenden

• 86.3 % van deze werkzoekenden = specifieke doelgroep

< jonger dan 25 j.

< ouder dan 55 j.

< langdurig werkzoekenden

< mensen met een migratie-achtergrond

< werkzoekenden met een arbeidshandicap

• Extra actie moet ondernomen worden



Werkzoekenden in de regio

• In het arrondissement Veurne: 1.535 niet-werkende 

werkzoekenden

• Daling van aantal NWWZ in Nieuwpoort t.o.v. 2016

• Alveringem: laagste aantal NWWZ

• Koksijde: hoogste aantal NWWZ



Werkzoekenden in Nieuwpoort

• Mei 2017: 291 niet-

werkende 

werkzoekenden in 

Nieuwpoort

• 47,8 %: vrouwen 

52,5 %: mannen



Werkzoekenden in Nieuwpoort

• Werkzoekenden in Nieuwpoort > specifieke doelgroep

= 264 (laaggeschoolden, allochtonen, arbeidsgehandicapten, oudere 
werklozen, etc.)



Werkzoekenden in Nieuwpoort
• Laag- en middengeschoolden: grootste groep

• 2de en 3de graad secundair onderwijs

• Slecht 38 werkzoekenden met hoger diploma



Werkplekleren in Nieuwpoort
• We moeten ieder talent koesteren!

• Aanleren van arbeids- en beroepsgerichte competenties 

• Arbeidssituatie = leeromgeving

• Voeling met de arbeidsmarkt

• Werkplekleren bij het stadsbestuur van Nieuwpoort

- Case 1: Robbe Claeys (19 jaar)

< stagiair

< 3 dagen per week op de kinderboerderij

< combineert school met werk

< schrijnwerkerij, schilderwerken en dierenverzorging

< positieve evolutie (sociaal contact ↑)



Werkplekleren in Nieuwpoort
- Case 2: Mieke Swinnen (18 jaar)

< opleiding toerisme (secundair onderwijs)

< van mei tot eind juni: stage bij dienst toerisme, 

bezoekerscentrum Westfront en infobalie

< werkervaring opdoen

< talen verbeteren

< info geven en bezoekers begeleiden

< inzicht in hoe een organisatie werkt

- Case 3: Billy Vermeylen (20 jaar)

< werkt 20 u per week bij stad Nieuwpoort

< schoolmoe

< klaarstomen voor het echte werkleven

< schilderwerken



Werkplekleren in Nieuwpoort
• Project Stuwkracht

• Jongeren uit het deeltijds onderwijs stimuleren om hun diploma te 

behalen

• Slaagkansen op de arbeidsmarkt verhogen

• Jongeren die school lopen in Centrum Leren en Werken (CLW) 

Westhoek

• Deeltijds onderwijs voor jongeren vanaf 15-16 jaar die schoolmoe zijn

• 2 dagen per week naar de les

• 3 dagen per week een gepast traject                                                                  

volgen via de VDAB of vzw Profo

• Verdelen van de afvalkalenders 



Werkplekleren in Nieuwpoort
• Winetime

• Groot- en kleinhandel van wijnen en champagnes

• Participeren in Welt-Project van VOKA

• Opleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

• Vacature voor magazijnier 

< organisatie en administratie 

< polyvalente medewerker

=> werkervaring opdoen

• Mooi project om kansen te geven aan mensen die niet altijd kansen 

gekregen hebben



Werkplekleren in Nieuwpoort
• Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA)

• Langdurig werklozen

• Gezins- en bejaardenhulp

• OCMW- poetsdienst

• Tuinonderhoud

• Kleine klusjes

• Wie kan er van deze diensten gebruik maken?

– Privé-personen

– Scholen, gemeenten, verenigingen en vzw’s



Conclusie
• Werkplekleren is een prachtig initiatief

• Hoe meer bedrijven aan dit project deelnemen, hoe beter!

• Brug tussen werkgever en potentiële werknemer

• Competenties vergaren

• Kwaliteitsvolle werkomgeving

• Toekomst voor iedereen! 

• Iedereen verdient een kans


