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Nieuwpoort geschokt door plotse
overlijden Willy Vermote
Met ontsteltenis verneemt het stadsbestuur het plotse
overlijden van ereschepen Willy Vermote, zondag 24 mei jl.

Willy Vermote was een rasechte Nieuwpoortenaar (°24-011933). Beroepshalve was hij onderwijzer; hij heeft
lesgeven in de toenmalige Rijksmiddelbare school in
Nieuwpoort en eindigde zijn beroepsloopbaan als directeur
van het M.P.I. Westhoek in Koksijde.
Hij verscheen in 1964 op het politieke toneel als
socialistisch gemeenteraadslid. In 1971 werd hij verkozen
tot schepen, een ambt dat hij tot in 1994 ononderbroken
met hart en ziel heeft waargenomen. Zijn politieke
loopbaan liep samen met die van toenmalig burgemeester Mommerency met wie hij een grote vriendschap
wist op te bouwen.
In de loop van de jaren had hij belangrijke bevoegdheden: zo was hij schepen voor toerisme en cultuur,
landbouw en visserij, jeugd, sport, ontwikkelingssamenwerking, onderwijs en jumelage. Hij was ook 18 jaar
lang voorzitter van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer.
Toerisme en cultuur die toen nog één gezamenlijke stadsdienst vormden, lagen hem bijzonder nauw aan
het hart. Zo werd in 1973 - mede onder zijn impuls - de Culturele Raad opgericht.
Ook voor het Frans-Vlaamse gedachtegoed verrichtte hij pionierswerk. Hij stond aan de doopvont van de
jumelagecommissie waarvan hij van 1974 tot 1992 het voorzitterschap waarnam. In 2004 werd hem de
Culturele Prijs van de Stad Nieuwpoort toegekend. Op dat ogenblik was hij nog steeds lid van het dagelijks
bestuur van de cultuurraad en lid van de werkgroep Frans-Vlaanderen. Hij was ook tientallen jaren
voorzitter van het Comité Drie Frontsteden, een samenwerkingsverband tussen Ieper, Nieuwpoort en
Diksmuide. Als pacificist in hart en nieren sprak hij als voorzitter van het Organisatiecomité van het
Nationaal Huldebetoon jaarlijks een vredesboodschap uit. Ook de Gehandicaptenraad werd onder zijn
impuls opgericht.
Sinds 23 maart 1995 mocht hij zich officieel „ereschepen‟ noemen.
Willy Vermote was niet enkel politiek actief; het heet dat hij “half Nieuwpoort leerde zwemmen”. In 1950
werd hij secretaris van de Vrije Zwemmers Nieuwpoort; uiteindelijk zou hij zich gedurende 52 jaar voor de
zwemclub inzetten. In 1980 stichtte hij de Waterpoloclub Nieuwpoort, een club die erin slaagde 5 nationale

titels te winnen. Eind 1984 richtte hij de Kanaalzwemmers Nieuwpoort op. Redenen genoeg dus voor de
Stedelijke Sportraad om hem in 2002 de Life Achievement Award toe te kennen.
Terugkijkend op zijn politieke loopbaan in 2006 noemde hij de uitbreiding van de VVW-Jachthaven en het
dorpshuis van Ramskapelle “twee van zijn prachtigste verwezenlijkingen”.
Het hoeft geen betoog dat Willy Vermote tijdens zijn lange succesvolle politieke carrière een onuitwisbare
stempel heeft gedrukt op Nieuwpoort, zowel op sociaal, als op sportief, cultureel en toeristisch vlak. Velen
zullen hem blijven herinneren voor zijn gedrevenheid en enthousiasme en voor de jovialiteit waarmee hij
dicht bij de mensen stond.
De uitvaart vindt plaats in aula De Valk, zaterdag 30 mei a.s. om 11 u.

