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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN IN ZITTING OP 13 AUGUSTUS 2019
De Burgemeester maakt overeenkomstig art. 285 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bekend dat
het College van Burgemeester en Schepenen in zitting op 13 augustus 2019 volgende besluiten heeft
genomen:

(Omgeving)

1.
Het college keurt een plaatsbeschrijving van een wegenis naar aanleiding van het verbouwen
rijwoning goed.
(Omgeving)

2.
Het college brengt geen bezwaar in tegen de verdeling van een perceel grond voor verkoop
voor de oprichting van een elektriciteitsdistributiecabine.
(Omgeving)

3.
Doss. O/2019/105: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de bvba Weyne-Projects, Franslaan 59 bus 1, 8620 Nieuwpoort
tot bouwen meergezinswoning met handelsruimte na afbraak bestaande bebouwing, gelegen
Veurnestraat 10-12, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr(s) 0070T2
en 0070Y2.
(Omgeving)

4.
Doss. O/2019/116: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan Eandis System Operator, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle tot
bouw HS-cabine na afbraak bestaande cabine, gelegen Emiel Coppietersstraat 3+, 8620 Nieuwpoort,
kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr. 0048P46.
(Omgeving)

5.
Doss. O/2019/89: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de n.v. Jomar, Albert I laan 234, 8620 Nieuwpoort tot verbouwen
woning, woningbijgebouw en aanleggen niet overdekte constructies - regularisatie, gelegen Brugse
Steenweg 125, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 3° Afd. (Sint-Joris), Sectie B nr(s)
0215C, 0212F, 0210L, 0210G en 02152.
(Evenementen)

6.

Het college beslist om nieuwe kerstmotieven te huren.

(Evenementen)

7.

De organisatie van het evenement Vrolijk Nieuwpoort 2019-2020 wordt goedgekeurd.

(Evenementen)

8.
Verschillende facturen in het kader van vuurwerken 2019 worden door het college
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Evenementen)

9.
Verschillende facturen in het kader van de Sint-Bernardusfeesten 2019 worden door het
college goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Evenementen)

10.
Verschillende facturen in het kader van het evenement Vlaanderen Zingt worden door het
college goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Evenementen)

11.
Verschillende facturen (deel 7) in het kader van het zomerfeest 2019 worden door het college
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Jeugddienst)

12.

De factuur van een taxibedrijf wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
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(Jeugddienst)

13.
Verschillende facturen in het kader van Swap zomer worden goedgekeurd en betaalbaar
gesteld.
(Jeugddienst)

14.
De adjunct-redders van Nieuwpoort hebben een aanvraag ingediend om de polyvalente zaal
van het jeugdcentrum te mogen gebruiken.
(Sportdienst)

15.
Het college legt het dossier betreffende een toelage over ter besluitvorming aan de
gemeenteraad.
(Sportdienst)

16.

Een factuur in het kader van de schoolsportdagen wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Sportdienst)

17.
Het college keurt de organisatie van de Vlaamse veldloopweek voor scholen op 26 september
2019 goed.
(Sportdienst)

18.
2019.

Het college organiseert een cursus hiphop voor beginners en gevorderden in het najaar van

(Sportdienst)

19.
kust'.

Het college organiseert de receptie en prijsuitreiking van het 'Delhaize loopcriterium van de

(Sportdienst)

20.
Een factuur in het kader van de werking van het sportstrand wordt goedgekeurd en betaalbaar
gesteld.
(Sociaal Huis)

21.
Er wordt voorgesteld om de tegemoetkoming vuilniszakken voor gezinnen met vijf leden en
onthaalouders te wijzigen.
(Communicatie)

22.
Een factuur in het kader van het persmoment Vlaamse Meesters in Situ wordt goedgekeurd
en betaalbaar gesteld.
(Communicatie)

23.
De portkosten en het drukwerk van de Nieuwpoort Uw Stad, editie juli/augustus 2019, worden
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Communicatie)

24.
De factuur voor het ontwerpen van de zomereditie van Nieuwpoort Uw Stad wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Cultuur)

25.

Het college erkent een vereniging als stedelijke socio-culturele vereniging.

(Cultuur)

26.

Het college keurt het gebruik van de stadslokalen aan verschillende verenigingen goed.

(Cultuur)

27.
Ter gelegenheid van de kunstprijs M.J. Moortgat-Keukelinck organiseert het college van 19
oktober tot 10 november een tentoonstelling 'Chaos in de Orde' in de Stadshalle met op
zaterdagvoormiddag 9 november 2019 een prijsuitreiking met bijhorende receptie.
(Cultuur)

28.

Het college beslist over de erkenning van een vereniging.
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(Cultuur)

29.

Het college erkent een vereniging als stedelijke socio-culturele vereniging.

(Cultuur)

30.
Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd om een factuur goed te
keuren voor de uitbetaling van het project 'Vlaamse Meesters in situ'.
(Cultuur)

31.
Aan het college wordt gevraagd of de KKFN een concert mag organiseren in stadsopdracht
'Magical Kingdom' op 21 september in Centrum Ysara.
(Cultuur)

32.
Er wordt goedkeuring gevraagd om deel te nemen aan Open Monumentendag 2019 met als
onderwerp de Steenbakkerij in Ramskapelle.
(Cultuur)

33.

Het college keurt de deelname aan Reveil 2019 op vrijdag 1 november goed.

(Toerisme)

34.
Het overzicht van de uitgevoerde promotiemix voor het Reuze Feest wordt aan het college
voorgelegd. Verschillende facturen van enkele media-leveranciers worden goedgekeurd en betaalbaar
gesteld.
(Toerisme)

35.
Een factuur voor het uitvoeren van de aanpassingen aan de website Visit Nieuwpoort wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

36.

Het college organiseert het evenement Oesterbeurs.

(Toerisme)

37.
Op woensdag 2 oktober wordt een persconferentie van Westtoer over Noordzeegastronomie
Zee van Smaak georganiseerd in de stedelijke Vismijn.
(Toerisme)

38.
Het college organiseert een tentoonstelling in samenwerking met de partnersteden Durbuy,
Nieuwpoort aan de Lek en Düdenhofen.
(Toerisme)

39.
Het college gaat over tot de bestelling van een nieuw zitmeubel voor in het toeristisch
infokantoor te Nieuwpoort-Bad.
(Toerisme)

40.

Er wordt een nieuwe 3D-film ontwikkeld over de Nieuwpoortse garnaalvisserij.

(Kinderboerderij)

41.
De gidsbeurten van de natuurwandelingen voor gezinnen worden goedgekeurd en betaalbaar
gesteld.
(Bevolking & Burgelijke stand)

42.

Er wordt een geboortepremie toegekend.

(Bevolking & Burgelijke stand)

43.
Een aanvulling op de betaalbaarstelling van de thuiszorgpremie voor het tweede kwartaal
2019 wordt goedgekeurd.
(Bevolking & Burgelijke stand)

44.
goed.

Het college keurt nieuwe aanvragen voor de thuiszorgpremie van het tweede kwartaal 2019

(Bevolking & Burgelijke stand)
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45.
Indien men nalaat zich rechtmatig af te schrijven naar zijn nieuwe woonst, en er wordt een
nieuwe inschrijving gedaan op adres, dan wordt men ambtshalve geschrapt.
(Bevolking & Burgelijke stand)

46.
Personen die vertrekken naar het buitenland dienen zich te laten afschrijven, indien ze zich
niet afschrijven dienen ze ambtshalve geschrapt te worden.
(Bevolking & Burgelijke stand)

47.
Na een principiële beslissing van de nieuwe straatnaam Halifaxstraat werd een openbaar
onderzoek ingesteld van 11 juni 2019 tot en met 10 juli 2019. Het onderzoek dient afgesloten te
worden vooraleer de straatnaam definitief wordt goedgekeurd door de gemeenteraad.
(Bevolking & Burgelijke stand)

48.

Het college kent een tijdelijke concessie voor het urnenveld toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

49.

Het college kent een tijdelijke concessie voor het urnenveld toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

50.

Het college kent een tijdelijke concessie voor het urnenveld toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

51.

Het college kent een tijdelijke grondvergunning met kelder toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

52.
Indien men van woonst verandert zonder een adreswijziging aan te vragen, wordt men
ambtshalve ingeschreven op zijn nieuwe adres.
(Veiligheid & Preventie)

53.
Het tijdelijk verkeersreglement voor de Dag van Ramskapelle op 11 augustus 2019 wordt
uitgebreid.
(Veiligheid & Preventie)

54.

Er wordt een premie voor de aankoop van een rookmelder toegekend.

(Veiligheid & Preventie)

55.

Er wordt een premie voor inbraakpreventie toegekend.

(Veiligheid & Preventie)

56.

Er wordt een premie voor de aankoop van een rookmelder toegekend.

(Veiligheid & Preventie)

57.
Het college voert een tijdelijk verkeersreglement in naar aanleiding van de SintBernardusfeesten.
(Veiligheid & Preventie)

58.
Het college voert een tijdelijk verkeersreglement in naar aanleiding van het evenement
Aperotime op 31 augustus 2019.
(Veiligheid & Preventie)

59.

Het college vult het tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van Storms Harbour 2019 aan.

(Veiligheid & Preventie)

60.

Er wordt een premie voor de aankoop van een rookmelder toegekend.

(Veiligheid & Preventie)

61.

Er wordt een premie voor de aankoop van een rookmelder toegekend.

(Veiligheid & Preventie)

62.
Het college bekrachtigt het besluit van de burgemeester over het verbod om waterlopen en
oevers van de Koolhofput, Koolhofvaart, Veurne Ambacht en Noordvaart te betreden op grondgebied
Nieuwpoort wegens blauwalgen dd. 30 juli 2019.
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(Secretarie)

63.
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van de I.V.V.O. en deze aan de gemeenteraad voor te leggen ter goedkeuring.
(TD - Groendienst)

64.
Het college keurt de vorderingsstaat voor geleverde groenonderhoudswerken voor de maand
juni 2019 goed.
(TD - Groendienst)

65.
in.

Voor uitgevoerde werken volkstuin Stationsplein dient de aannemer een derde vorderingsstaat

(TD - Groendienst)

66.
Voor de aanleg van de wandelpaden Prins Mauritspark diende de aannemer een derde
vorderingsstaat in.
(TD - Groendienst)

67.
Voor de opmaak van Technische Verslagen en Sloopopvolgingsplannen door een erkende
bodemdeskundige werd een raamcontract opgemaakt voor de periode 2019-2020-2021.
(TD - Groendienst)

68.
Voor de zomerbebloeming op het grondgebied Nieuwpoort werden bloemen en hangschalen
geleverd.
(Aankoopdienst)

69.
Het college keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 30/2019 - goed.
(Aankoopdienst)

70.
Het college keurt de aanleg van een tuin aan petanqueclub in het sportpark goed en nodigt
kandidaat-leveranciers uit tot deelname aan de prijsvraag.
(Aankoopdienst)

71.

De aankoop van haagscharen op batterijen voor de technische dienst wordt toegewezen.

(Aankoopdienst)

72.
De retributies voor het plaatsen van een aangevraagd parkeerverbod voor de maand juli 2019
worden gevorderd.
(Aankoopdienst)

73.
De retributies van de verkochte huisvuil- en PMD-zakken voor de maand juli 2019 worden
gevorderd.
(Aankoopdienst)

74.
Het college wijst de aankoop van een mengpaneel voor de dienst feestelijkheden toe aan een
leverancier.
(Aankoopdienst)

75.
Het college keurt de aankoop van strooizout voor de winter 2019-2020 goed en nodigt
verschillende kandidaat-leveranciers uit.
(Aankoopdienst)

76.
Het college keurt de opmaak van een strategisch beleidsplan toerisme 2020 - 2025 goed en
nodigt verschillende kandidaat-leveranciers uit.
(Aankoopdienst)

77.

Een retributie voor het uitvoeren van werken voor derden wordt gevorderd.

(Aankoopdienst)

78.

Het college vordert een schadegeval.
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(Aankoopdienst)

79.

Het college vordert een schadegeval.

(Aankoopdienst)

80.
Het college beslist over de aankoop van een zelfrijdende ontstruiker voor de groendienst en
nodigt verschillende kandidaat-leveranciers uit.
(Aankoopdienst)

81.
Het college keurt de verkoop van 29,06 m² gebakken kleiklinkers voor werken in de
Meeuwenlaan goed.
(Aankoopdienst)

82.
Het college keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 31 en 32 - goed.
(Aankoopdienst)

83.
De opdracht tot het leveren van 20 meshdoeken met bedrukking logo Nieuwpoort voor
herashekken wordt gegund.
(Informatica)

84.
Het stadsbestuur wenst over te gaan tot de aankoop van een digital signage display om de
mogelijkheden met digital signage te verkennen.
(TD - Cel Gebouwen)

85.

Het nieuw concept van de sportzaal en de omgevingsinrichting wordt voorgesteld.

(TD - Cel Gebouwen)

86.

De Sea Scouts vraagt om op het gehuurde gebouw zonnepanelen te mogen plaatsen.

(TD - Cel Gebouwen)

87.
De aannemer dient een factuur in voor de uitgevoerde werken in de maand mei 2019. Er
wordt voorgesteld om deze betaalbaar te stellen.
(TD - Cel Gebouwen)

88.
De aannemer dient een factuur in voor de uitgevoerde werken in de maand juni 2019. Er
wordt voorgesteld om deze betaalbaar te stellen.
(TD - Cel Wegen)

89.
Het college wordt gevraagd om het voorstel van Fluvius voor het vernieuwen van de openbare
verlichtingsinstallatie en het leveren en plaatsen kerstverlichting ter besluitvorming voor te leggen aan
de gemeenteraad.
(TD - Cel Wegen)

90.

Het college verleent een vergunning aan Fluvius voor het aanleggen van 114 m distributienet.

(TD - Cel Wegen)

91.

Het college verleent een vergunning aan Proximus voor het aanleggen van 152 m kabel.

(TD - Cel Wegen)

92.
Het college verleent een vergunning aan Fluvius voor het aanleggen van 20 m voedingskabel
voor de sturing van de inzinkbare paaltjes in de Dienstweg Havengeul.
(TD - Cel Wegen)

93.
Het college verleent een vergunning aan Fluvius voor het vernieuwen van 206 m
laagspanningskabels, 192 m middenspanningskabels en het plaatsen van 56 m wachtbuis.
(TD - Cel Wegen)

94.
Het college verleent een vergunning aan Fluvius voor het vervangen van de openbare
verlichting.
(TD - Cel Wegen)

95.

Het college verleent een vergunning aan Fluvius voor het aanleggen van 65 m distributienet.
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(TD - Cel Wegen)

96.
Het college verleent een vergunning aan Fluvius voor het aanleggen van 1.685 m nieuwe
distributiekabel.
(TD - Cel Wegen)

97.
Het college verleent een vergunning aan Fluvius voor het aanbrengen van openbare
verlichting voor het aanstralen van het gebouw "Vredegerecht" op de hoek Oostendestraat /
Langestraat.
(TD - Cel Wegen)

98.
Het college verleent een vergunning aan Fluvius voor het vervangen van 41 m
hoogspanningkabels en -cabine.
(TD - Cel Wegen)

99.
Het college verleent een vergunning aan Fluvius voor het aansluiten van een nieuwbouw op
het elektriciteitsnet.
(TD - Cel Milieu)

100.
Het college geeft toelating tot het spelen van een verhoogd muziekniveau waarvoor geen
muziekvergunning nodig is tijdens het evenement Fin de saison Astra op 24 augustus 2019 in kroeg
"De Astra".
(TD - Cel Milieu)

101.
Het college geeft toelating tot het spelen van een verhoogd muziekniveau waarvoor een
muziekvergunning nodig is tijdens het evenement Fire BBQ op 31 augustus 2019.
(TD - Milieu Algemeen)

102.
Het college geeft toelating tot het spelen van een verhoogd muziekniveau waarvoor geen
muziekvergunning nodig is tijdens het evenement Picknick in het park op 1 september 2019 in het
Leopold II-park.
(TD - Milieu Algemeen)

103.
Het college geeft toelating tot het spelen van een verhoogd muziekniveau waarvoor een
muziekvergunning nodig is tijdens het evenement Aperotime op 31 augustus 2019.
(Personeelsdienst)

104.

Het college neemt akte van de ziekte- en omstandigheidsverloven.

(Personeelsdienst)

105.

Het college neemt akte van de ziekte- en omstandigheidsverloven.

(Personeelsdienst)

106.

Het college neemt akte van de ziekte- en omstandigheidsverloven.

(Personeelsdienst)

107.

Aan de vrijwilligers van de Dienst Toerisme wordt een vrijwilligersvergoeding toegekend.

(Personeelsdienst)

108.

Aan de vrijwilligers van de Dienst Cultuur wordt een vrijwilligersvergoeding toegekend.

(Personeelsdienst)

109.

Aan de vrijwilligers van de Dienst Onthaal wordt een vrijwilligersvergoeding toegekend.

(Personeelsdienst)

110.

Het college keurt de verlenging van een waarnemende functie goed.

(Personeelsdienst)

111.

Het college keurt de verlenging van een waarnemende functie goed.

(Financiële Dienst)
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112.
De aankoopfacturen opgenomen op de mandaatlijsten worden goedgekeurd en betaalbaar
gesteld.
(Financiële Dienst)

113.
Het kohier belasting havenrechten zeehaven voor schepen gelijk aan of groter dan 500 BT Aanslagjaar 2019 - Generatie 6 (Art. 4. - A & B: Aanlegrechten, laad- en losrechten) wordt vastgesteld
en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

114.
Er worden twee kohierartikelen betreffende de belasting op de kosteloze huis-aan-huis
verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk met handelskarakter in onwaarde gezet.
(Financiële Dienst)

115.
Er wordt een kohierartikel betreffende de belasting op de kosteloze huis-aan-huis verspreiding
van niet-geadresseerd drukwerk met handelskarakter in onwaarde gezet.
(Financiële Dienst)

116.
Er wordt een kohierartikel betreffende de belasting op de kosteloze huis-aan-huis verspreiding
van niet-geadresseerd drukwerk met handelskarakter in onwaarde gezet.
(Financiële Dienst)

117.

Het college keurt verschillende vragen om vrijstelling van parkeerretributies goed.

(Financiële Dienst)

118.

Het college beslist over een bezwaarschrift over de tweedeverblijfsbelasting.

(Financiële Dienst)

119.

Het college beslist over een bezwaarschrift over de tweedeverblijfsbelasting.

(Financiële Dienst)

120.

Het college beslist over een bezwaarschrift over de tweedeverblijfsbelasting.

(Financiële Dienst)

121.

Het college beslist om bepaalde kohierartikelen gedeeltelijk in onwaarde te brengen.

(Financiële Dienst)

122.
Het college beslist een aantal facturen in onwaarde te brengen vermits er geen dividend meer
beschikbaar is.
(Financiële Dienst)

123.

De aankoopfacturen van week 30 worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Financiële Dienst)

124.
Het college neemt akte van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Brugge inzake een
bezwaar tegen de belasting op leegstaande woningen en gebouwen.
(Financiële Dienst)

125.
Het college neemt akte van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Brugge inzake een
bezwaar tegen de belasting op leegstaande woningen en gebouwen.
(Financiële Dienst)

126.
Het college brengt een aantal kohierartikels betreffende gemeentebelasting op het plaatsen
van terrassen, windschermen, kramen, tafels en stoelen, enz.. op het openbaar domein in onwaarde.
(Financiële Dienst)

127.

De facturenlijsten worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Financiële Dienst)

128.
Een openstaand te ontvangen bedrag dient rechtgezet te worden in de boekhouding wegens
dubbele boeking van de opbrengstenrekening.
(Financiële Dienst)
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129.
Een openstaand bedrag dat niet meer geïnd zal worden, moet boekhoudkundig rechtgezet
worden.
(Financiële Dienst)

130.
De factuur voor een parkeerretributie wordt in onwaarde gezet omdat deze ten onrechte werd
uitgeschreven.
(Financiële Dienst)

131.
De kohierbelasting plaatsrechten boerenmarkt dient niet opgemaakt te worden, daar de
contantbelasting werd vereffend op 1 juli 2019.
(Financiële Dienst)

132.
Er wordt een raadsman aangesteld om de belangen van de stad te verdedigen in de zaken
betreffende de belasting op tweede verblijven.
(Financiële Dienst)

133.

Verschillende aanslagen voor de tweedeverblijfsbelasting worden in onwaarde geplaatst.

(Financiële Dienst)

134.
Er wordt een retributie voor het tweede kwartaal 2019 aangerekend voor het gebruik van de
koelcel van de stedelijke vismijn.
(Financiële Dienst)

135.
Er wordt een retributie aangerekend voor het gebruik van de sorteerinstallatie van de
stedelijke vismijn voor de periode van 1 mei 2019 tot en met 31 mei 2019.
(Financiële Dienst)

136.
Er wordt een retributie aangerekend voor het gebruik van de sorteerinstallatie van de
stedelijke vismijn voor de periode van 1 juni 2019 tot en met 30 juni 2019.
(Financiële Dienst)

137.
Er wordt een raadsman aangesteld om de belangen van de stad te verdedigen in de zaken
betreffende de belasting op tweede verblijven.
(Financiële Dienst)

138.
Er wordt een retributie aangerekend voor het gebruik van de sorteerinstallatie van de
stedelijke vismijn voor de periode van 1 juli 2019 tot en met 31 juli 2019.
(Financiële Dienst)

139.

Verschillende parkeerretributies van de maand juni 2019 worden gefactureerd.

(Financiële Dienst)

140.

Het college beslist over een bezwaarschrift over de tweedeverblijfsbelasting.

(Dienst Lokale Economie)

141.
De gemeentelijke subsidie voor erkende landbouwvereniging voor het jaar 2018 wordt
goedgekeurd.
(Dienst Lokale Economie)

142.

De subsidie voor de vzw Promovis Nieuwpoort voor het jaar 2019 wordt goedgekeurd.

(Dienst Lokale Economie)

143.

De subsidie voor de Sint-Janskermis 2019 wordt uitbetaald.

(Dienst Lokale Economie)

144.

Een kermisabonnement en -plaats worden overgedragen.

(Secretarie)

145.

Diverse kennisgevingen aan het college van burgemeester en schepenen.
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Voor inzage in de besluiten die op deze lijst zijn vermeld kunt u een verzoek richten aan de algemeen
directeur (benoit.willaert@nieuwpoort.be).
Tegen een besluit vermeld op deze lijst bestaat de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de
toezichthoudende overheid. Zie hiervoor https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

