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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN IN ZITTING OP 20 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 20 augustus 2019 volgende besluiten heeft
genomen:

(Omgeving)

1.

Doss. O/2019/118: retributie op analoog ingediende omgevingsaanvraag.

(Omgeving)

2.

Het College verleent gunstig advies aangaande het verzoek tot ontheffing project MER.

(Omgeving)

3.
Doss. O/2019/118: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan kapsalon Isana, Marktstraat 3, 8620 Nieuwpoort tot wijzigen raamen deur van gelijkvloerse handelszaak, gelegen Marktstraat 3, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend
Nieuwpoort 1° Afd., Sectie B nr. 0952B.
(Omgeving)

4.
Doss. O/2019/130: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de VME Residentie Rubens, Leopoldplein 6, 8620 Nieuwpoort tot
gevelrenovatie voorgevel residentie Rubens, gelegen Zeedijk 5, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend
Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0051P.
(Omgeving)

5.
Doss. O/2019/104: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de nv Condius, Franslaan 59 bus 1, 8620 Nieuwpoort tot bouwen
meergezinswoning + handelsruimte na afbraak bestaande bebouwing, gelegen Sint-Bernardusplein 6,
8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0365A.
(Omgeving)

6.
Doss. O/2019/146: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan Meulders-De Backer, J. Mertensstraat 13, 2330 Merksplas en Van
Erck Charline, Antoon de Lalaingstraat 1 bus 4, 2320 Hoogstraten tot verbouwen van een woning,
gelegen Langestraat 40, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1 ° Afd;, Sectie B nr.
0838C.
(Evenementen)

7.
Een factuur voor de organisatie van de Sint-Bernardusfeesten 2019 wordt goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Jeugddienst)

8.
Verschillende facturen naar aanleiding van zomeractiviteiten van de speelpleinwerking worden
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Jeugddienst)

9.

Een factuur wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Jeugddienst)

10.
Een factuur voor het busvervoer van de speelpleinwerking voor de maand juli wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Jeugddienst)

11.
Verschillende facturen voor de aankoop van drankjes voor de speelpleinwerking worden
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Jeugddienst)

12.

Een factuur voor het gebruik van de voordeelpas wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
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(Jeugddienst)

13.
Verschillende facturen houdende het gebruik van het zwembad voor de maand juli worden
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Jeugddienst)

14.

De subsidie aan jeugdverenigingen wordt herverdeeld.

(Jeugddienst)

15.
Het College geeft een erkende vereniging toestemming tot het gebruik van de polyvalente zaal
van het jeugdcentrum.

(Sociaal Huis)

16.
Het College keurt het voorstel van vertegenwoordiging binnen de zorgraad ELZ Westkust &
Polder goed.
(Communicatie)

17.
Het College biedt een echtpaar een ontvangst aan in de raadzaal voor de viering van hun
gouden jubileum.
(Toerisme)

18.
Verschillende facturen naar aanleiding van het Reuze Feest 2019 worden goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

19.
Het College keurt een factuur voor de Garnaalkruiersdemonstraties 2019 goed en stelt deze
betaalbaar.
(Toerisme)

20.

Het college programmeert een voorstelling van Circus Ronaldo voor het Foodfront.

(Kinderboerderij)

21.
Voor het eerst wordt voor gezinnen met jonge kinderen, een halloweenparcours
georganiseerd vanuit de kinderboederij. De titel is 'Griezelen op en rond de kinderboerderij' met thema
'Vind de Heks in jezelf'.
(Bevolking & Burgelijke stand)

22.
Indien men nalaat zich in regel te stellen met zijn adresverandering en er worden nieuwe
mensen ingeschreven op het adres van vertrek, dan wordt men ambtshalve geschrapt.
(Bevolking & Burgelijke stand)

23.

Het College kent een geboortepremie toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

24.
Als men zijn adres verlaat en terug naar het buitenland vertrekt en nalaat zich af te schrijven
voor het buitenland, dan wordt men ambtshalve afgevoerd.
(Bevolking & Burgelijke stand)

25.
Betrokkene wordt ambtshalve geschrapt daar zij reeds geruime tijd niet meer woonachtig is op
het adres van inschrijving en zonder zich in regel te stellen vertrokken is.
(Bevolking & Burgelijke stand)

26.
Indien men vertrekt van zijn adres van inschrijving zonder zich in regel te stellen wat zijn
nieuwe verblijfplaats betreft, dan wordt deze persoon na enige tijd ambtshalve afgevoerd.
(Bevolking & Burgelijke stand)

27.
Indien men nalaat zijn adresverandering aan te geven, wordt men na woonstbevestiging van
de politie ambtshalve ingeschreven.
(Bevolking & Burgelijke stand)
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28.

Het College kent een sociaal-pedagogische toelage toe.

(Veiligheid & Preventie)

29.
Het College voert een tijdelijk verkeersreglement in naar aanleiding van het evenement Surf
Safe op 27 augustus 2019.
(Veiligheid & Preventie)

30.

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

(Veiligheid & Preventie)

31.
Het College bekrachtigt het tijdelijk verkeersreglement bij hoogdringendheid bij besluit van de
burgemeester naar aanleiding van het bezoek van een minister.
(Veiligheid & Preventie)

32.

Het College voert een tijdelijk verkeersreglement in naar aanleiding van Verenigingendag.

(TD - Groendienst)

33.
De bestaande groenzone tussen Dudenhofenlaan en Cardijnlaan dient heringericht te worden
met o.a. nieuwe aanplantingen en een wandelpad.
(Aankoopdienst)

34.
Het College keurt de opdracht tot het herstellen van de wiellader bobcat van de dienst
openbaar domein goed en gunt deze opdracht aan een leverancier.
(Aankoopdienst)

35.
Het College gaat over tot het slopen en verwijderen van verwaarloosde boten ter hoogte van
het Kattesas.
(Aankoopdienst)

36.
Het college keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 33 - goed.
(TD - Cel Gebouwen)

37.
Door Europa worden klimaatdoelstellingen vooropgesteld. Om aan deze doelstellingen te
voldoen, zullen veel inspanningen moeten gebeuren door de steden en gemeenten.
Om een planmatig en kordaat klimaatbeleid te kunnen uitvoeren, is een lange termijn is SURE2050
een initiatief dat ondersteuning biedt bij de besluitvorming. SURE2050 is een initiatief van het Vlaams
Energiebedrijf, de Vlaamse provincies en Factor4.
(TD - Cel Gebouwen)

38.
De nota betreft de goedkeuring en betaalbaarstelling van een factuur voor herstel van de
industriële poort van de veilingshal van de stedelijke vismijn.
(TD - Cel Gebouwen)

39.
Door de aannemer werden enkele draadverbindingen hersteld. De factuur van deze
interventie wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Wegen)

40.
Het College verleent een vergunning aan Eurofiber-Besix voor het maken van 5 boorputten en
aanleggen van in totaal 787m glasvezelkabel.
(TD - Cel Wegen)

41.
Het College verleent een vergunning aan Fluvius voor het aanleggen en vernieuwen van 1195
m kabeltelevisie- en optisch net in diverse straten.
(Personeelsdienst)

42.

Het College neemt akte van de ziekteverloven en omstandigheidsverloven.

(Personeelsdienst)

43.

De arbeidsongevallen in de eerste helft van 2019 worden geconsolideerd.

(Personeelsdienst)
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44.

Het College keurt een stage voor de speelpleinwerking goed.

(Personeelsdienst)

45.

Het College keurt een stage voor de speelpleinwerking goed.

(Personeelsdienst)

46.

Het College keurt een stage-aanvraag voor de speelpleinwerking goed.

(Financiële Dienst)

47.
Het College verleent vrijstelling van betaling van een parkeerretributie omdat deze reeds
betaald werd.
(Financiële Dienst)

48.

De aankoopfacturen voor de week 32 worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Financiële Dienst)

49.
Een kohier belasting op de kosteloze huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde
drukwerken met handelskarakter wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

50.
Het College verleent vrijstelling van betaling van een parkeerretributie omdat deze reeds
betaald werd.
(Financiële Dienst)

51.
Het College verleent vrijstelling van betaling van een parkeerretributie omdat deze reeds
betaald werd.
(Financiële Dienst)

52.
Het College verleent vrijstelling van betaling van een parkeerretributie omdat deze reeds
betaald werd.
(Financiële Dienst)

53.
Het College verleent vrijstelling van betaling van een parkeerretributie die ten onrechte werd
uitgeschreven.
(Financiële Dienst)

54.

Het college beslist over een bezwaarschrift over de tweedeverblijfsbelasting.

(Financiële Dienst)

55.

Het college beslist over een bezwaarschrift over de tweedeverblijfsbelasting.

(Financiële Dienst)

56.
Het College verleent vrijstelling van betaling van een parkeerretributie die ten onrechte
uitgeschreven werd.
(Dienst Lokale Economie)

57.

Het College gaat over tot verschillende dagvaardingen.

(Dienst Lokale Economie)

58.
Het College keurt het voorstel voor de bewegwijzering en communicatie rond de
wegenwerken tijdens het najaar 2019 goed.
(Dienst Lokale Economie)

59.

Het College keurt de organisatie van het evenement Dag van de Garnaal goed.

(Dienst Lokale Economie)

60.

Het College keurt de organisatie van en de promotie voor de Sint-Michielskermis 2019 goed.

(Onthaal)

61.
De kosten voor de medewerking en het leveren van goederen en dienst voor de vissershulde
2019 worden goedgekeurd voor betaling.
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(Onthaal)

62.
De kosten voor de medewerking en het leveren van goederen en dienst voor de Zegening van
de Zee 2019 worden goedgekeurd voor betaling.
(Onthaal)

63.
De rekeningen voor medewerking en leveranciers van diensten en goederen voor de
scholenwedstrijd van 11 november 2018 worden goedgekeurd voor betaling.
(Onthaal)

64.
Het programma voor de herdenking van de Slag Bij Ramskapelle op 26 oktober wordt
goedgekeurd.
(Secretarie)

65.

Diverse kennisgevingen aan het college van burgemeester en schepenen.

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

