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Stad bedankt medewerkers die 
kust beschermden tegen storm 
met een frietje 
25/01/2017 om 06:32 door Tommy Huyghebaert  

 
“Deze bedanking met een frietje is een mooi initiatief van het stadsbestuur”, klinkt het bij de 
stadsmedewerkers.Foto: thv 

Nieuwpoort liet een frietkraam aanrukken uit dankbaarheid voor de vele mannen en vrouwen die 
33.000 zandzakjes legden als bescherming tegen de mogelijke gevolgen van de zware storm 
Dieter. 

Uit dankbaarheid en diep respect voor al het werk  

Geert Vanden Broucke 
Brandweermannen, gemeentearbeiders en stadsmedewerkers. Allen schoven ze gisterenmiddag 
aan voor een puntzak frieten, een sausje en een frituursnack. Aangeboden door de stad. “Uit 
dankbaarheid en diep respect voor al het werk dat ze zonder morren hebben geleverd ter 
bescherming van onze stad”, zegt een tevreden Nieuwpoortse burgemeester Geert Vanden 
Broucke (CD&V). “Dankzij hun inzet, enthousiasme en volharding werd in een mum van tijd een 
buffer gebouwd. Maar liefst 33.000 zandzakjes kregen een plaatsje langs de kaaimuren en de 
wandelpromenade. Het is de veiligheidscel die alles in goede banen leidt, maar het is wel door 
hun grote inspanningen dat er op zo een korte tijd een stormmuur en een berm werden 



opgetrokken. We waren volledig voorbereid op het ergste. Je kunt nu wel zeggen dat die mannen 
en vrouwen daarvoor betaald worden, maar weet dat ze dit allemaal met de glimlach hebben 
verwezenlijkt. Ik ben regelmatig langs het parcours gaan kijken en ik heb niemand horen klagen.” 

“Deze bedanking met een frietje is een mooi initiatief van het stadsbestuur. Echt aangenaam en 
stimulerend om er volgende keer opnieuw te staan. We hebben hier veel koude voor moeten 
lijden, dagenlang spierpijn gevoeld en weinig ons bed gezien. Sommigen waren meer dan dertig 
uren in de weer met zandzakjes leggen en met de cruciale punten voor een hoge waterstand te 
controleren”, zeggen Ghislain Weiss, Peter Bendels en Koen Vanschoonbeen terwijl ze van de 
traktatie smullen. 

Volgens burgemeester Vanden Broucke zullen de komende dagen de zandzakjes stukje bij beetje 
worden verwijderd. “We hebben er 11.000 van gekocht om hier te stockeren tegen dat dit scenario 
zich nog eens zou afspelen. De aarden berm die nu langs de Robert Orlentpromenade werd 
opgeworpen, gaan we deels permanent maken. We zullen die tijdelijke berm wel enkele meters 
opschuiven en die dan mooi inzaaien.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het laatste nieuws  

Burgemeester trakteert 

brandweer op frieten 
NIEUWPOORT 25/01/2017 - 03u21  

Brandweermannen Mathijs en Sergei kunnen de frieten alvast smaken. - Foto Proot 

De brandweer en de gemeentearbeiders van Stad Nieuwpoort werden gisterenmiddag door de 

burgemeester getrakteerd op frieten. Ze werden bedankt voor hun inzet tijdens de 

voorbereidingen voor storm Dieter van bijna twee weken geleden. 

"In allerijl hebben we 32.000 zandzakjes laten aanrukken en de brandweer en de 

gemeentearbeiders zijn lang in de weer geweest die allemaal te plaatsen. De dag voor de 

storm hebben de gemeentearbeiders twaalf uur lang gewerkt, terwijl hun dienst er eigenlijk al 

op zat. Ik ben mijn mensen erg dankbaar", vertelt burgemeester Geert Van Den Broucke 

(CD&V). Uiteindelijk draaide de wind en kwam het water net niet over de kaaien. 

 

"Het doet deugd om beloond te worden voor ons werk. Samen met de stadsdiensten, het Rode 

Kruis, de Civiele Bescherming en Defensie hebben we dit tot een goed einde gebracht. De 

frieten worden zowel letterlijk als figuurlijk gesmaakt", reageert Richard Vandenabeele, 



korpsoverste van de brandweer. Een honderdtal betrokkenen mocht aanschuiven aan een 

mobiel frituur op het Marktplein. De Stadshalle werd ingericht als eetzaal. Voor etenstijd gaf 

de burgemeester nog een bedankingsspeech. (BBO) 

 


