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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN
IN ZITTING OP 4 OKTOBER 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 4 oktober 2019 volgende besluiten heeft
genomen:

(Omgeving)

1.

Het College stelt een retributie vast op een analoog ingediende omgevingsaanvraag.

(Omgeving)

2.
De start- en procesnota van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kasteelstraat wordt
onderworpen aan een publieke raadpleging die doorgaat vanaf 22 oktober 2019 t.e.m. 20 december
2019. Het College voorziet tevens een participatiemoment onder de vorm van een
informatievergadering op maandag 18 november 2019.

(Omgeving)

3.
Doss. O/2019/113: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan Billiau-Vanneuville, Koekoekweg 4, 8670 Koksijde tot bouwen
eengezinswoning na afbraak bestaande bebouwing, gelegen Kasteelstraat 3, 8620 Nieuwpoort,
kadastraal gekend Nieuwpoort 3° Afd. (Sint-Joris), Sectie B nr. 0399B2.
(Omgeving)

4.
Doss. O/2019/169: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan mevrouw Yperman Trien, Sluizenkaai 46, 8930 Menen tot
regularisatie tot het samenvoegen vakantiewoningen 40 en 41 tot één vakantiewoning, gelegen
Brugsevaart 38, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 3° Afd. (Sint-Joris), Sectie C nrs
0114H3 en 0114K3.
(Omgeving)

5.
Doss. O/2019/178: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan Coucke-Deblauwe, Doorniksestraat 22, 8500 Kortrijk tot
vervangen van twee ramen door een groot schuifraam, gelegen Frans Courtenslaan 4, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0517A7.
(Omgeving)

6.
Doss. O/2019/187: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan mevrouw Naets Helena, Gustaaf Buffelstraat 22, 8620 Nieuwpoort
tot het bouwen van een pergola, gelegen Gustaaf Buffelstraat 22, 8620 Nieuwpoort, kadastraal
gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie E nr. 0302L.
(Omgeving)

7.
O/2019/168: Aktename melding van de bvba Hema België, Alsembergsesteenweg 757, 1180
Ukkel voor exploitatie Hema: koelinstallatie en opslag gevaarlijke producten te Albert I laan 271, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0371C.
(Evenementen)

8.
Verschillende facturen in het kader van de gezonde personeelsnamiddag worden
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Jeugddienst)

9.
Verschillende facturen in het kader van de Swap zomer worden goedgekeurd en betaalbaar
gesteld.
(Jeugddienst)

10.

Een factuur in het kader van de speelpleinwerking wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
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(Jeugddienst)

11.
Een factuur in het kader van het busvervoer voor de speelpleinwerking (maand augustus)
wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Sportdienst)

12.
Verschillende facturen in het kader van de scholenveldloop 2019 worden goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Sociaal Huis)

13.
Een factuur in het kader van de kledijwinkel Domino - project kinderarmoedebestrijding wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Communicatie)

14.
De factuur voor de drukkosten van de herfsteditie 2019 van Nieuwpoort, Uw stad wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Communicatie)

15.
De opdracht voor de fotoreportage voor de coverfoto van het stadsinformatiemagazine
Nieuwpoort Uw Stad van november-december wordt gegund.
(Gemeenteschool)

16.
ONDERWIJS – WEDERTEWERKSTELLING-SCHOOLJAAR 2019 - 2020 –
AANVANGSBEGELEIDING.
(Bevolking & Burgelijke stand)

17.

Thuiszorgpremie 3e kw 2019 - nieuwe aanvragen

(Veiligheid & Preventie)

18.
Het College voert een tijdelijk verkeersreglement in naar aanleiding van de herdenking van de
wapenstilstand op 11 november 2019.
(Veiligheid & Preventie)

19.
Het College voert een tijdelijk verkeersreglement in naar aanleiding van de Dag van de
Garnaal op 12 oktober 2019.
(TD - Groendienst)

20.
Voor groenonderhoudswerk werd door de aannemer een vijfde onderhoudsstaat opgemaakt
voor de periode augustus 2019. Het College keurt deze vorderingsstaat goed.
(TD - Groendienst)

21.
Voor het leveren van 42 extra bloembakken werd door de leverancier een verrekening
opgemaakt, die door het College goedgekeurd wordt.
(Aankoopdienst)

22.

De ophaling van metaalafval voor augustus 2019 wordt aangerekend.

(Aankoopdienst)

23.
De opdracht tot het leveren en plaatsen van zestien dubbele grafkelders op het kerkhof van
Nieuwpoort wordt gegund.
(Aankoopdienst)

24.

Het College vordert een schadegeval.

(Aankoopdienst)

25.
De opdracht tot het leveren en plaatsen van nieuwe banden op de vrachtwagens van de
ophaaldienst wordt gegund.
(Aankoopdienst)

26.
De retributies van de verkochte huisvuil- en PMD-zakken voor de maand september 2019
worden gevorderd.
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(Aankoopdienst)

27.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 40 - goed.
(Aankoopdienst)

28.
De retributies voor het plaatsen van een aangevraagd parkeerverbod voor de maand
september 2019 worden gevorderd.
(Aankoopdienst)

29.

De aankoop van een nieuwe stroomgroep voor werken op de begraafplaats wordt gegund.

(TD - Ingenieur)

30.

Het College sluit een samenwerkingsovereenkomst af volgens de vermelde principes.

(TD - Ingenieur)

31.

De vraag tot betaling van de studiekosten te dragen wordt voorgelegd.

(TD - Cel Wegen)

32.
De opdracht tot het leveren en plaatsen van paaltjes voor het aansluiten van de
kerstverlichting op het openbaar verlichtingsnet in de Albert I laan tussen de Elisalaan – St.
Bernardusplein wordt gegund.
(TD - Cel Milieu)

33.
Muziek/2019/26: Toelating tot het spelen van een verhoogd muziekniveau waarvoor een
muziekvergunning nodig is tijdens het evenement Verjaardagsfeest op 26 oktober 2019 in Kromme
hoek KYCN (Club des jeunes)
(TD - Cel Milieu)

34.

Het College schrapt een risicogrond uit de gemeentelijke inventaris.

(Personeelsdienst)

35.
De ploegverantwoordelijke onderhoud openbaar domein wordt vastbenoemd na een
proefperiode.
(Financiële Dienst)

36.
Het kohier belasting havenrechten zeehaven voor schepen kleiner dan 500 BT en voor
binnenvaartschepen - Aanslagjaar 2019 - Generatie 9 (Art. 4.- A: Aanleg-, laad- en losrechten) wordt
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

37.
Verschillende kohierartikelen inzake belasting op het innemen van de openbare weg bij
bouwwerkzaamheden, worden in onwaarde gezet omdat de belasting dubbel werd aangeslagen.
(Financiële Dienst)

38.
De budgetten 2020 van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, de Sint-Bernarduskerk, de SintGeorgiuskerk en de Sint-Laurentiuskerk worden vastgesteld en voorgelegd aan de gemeenteraad ter
goedkeuring.
(Financiële Dienst)

39.
Het College stelt de budgetwijziging 2019 van de Onze-Lieve-Vrouwekerk vast en legt het
dossier voor aan de gemeenteraad ter goedkeuring.
(Financiële Dienst)

40.

De aankoopfacturen (week 40) worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Financiële Dienst)

41.
Een kohierartikel van de belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen aanslagjaar
2019 wordt in onwaarde gebracht ingevolge een materiële vergissing.
(Onthaal)

42.
De kosten voor het leveren van goederen en diensten bij de organisatie van de Nationale
Hulde op 4 augustus 2019 worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
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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

