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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN IN ZITTING OP 21 JANUARI 2020
De Burgemeester maakt overeenkomstig art. 285 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bekend dat
het College van Burgemeester en Schepenen in zitting op 21 januari 2020 volgende besluiten heeft
genomen:

(Omgeving)

1.
Voor het opmaken van het reglement inzake automaten wordt een factuur van een
advocatenkantoor voorgelegd ter betaling.
(Omgeving)

2.
Voor de opmaak van het Leegstandregister dient het CBS ambtenaren aan te duiden die
belast zijn met de opsporing van leegstaande gebouwen en woningen.
(Omgeving)

3.

Voor het dossier O/2019/154 dient de bouwtaks opnieuw te worden vastgesteld.

(Omgeving)

4.
Doss. O/2019/223: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de CVBA Fluvius System Operator, Ter Waarde 79, 8900 Ieper tot
bouwen hoogspanningscabine na afbraak bestaande cabine, gelegen Ramskapellestraat 79, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 4° Afd. (Ramskapelle), Sectie C nr. 0079E2.
(Omgeving)

5.
Doss. O/2019/227: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de nv Allewerelt, Koolboeistraat 4, 8620 Nieuwpoort tot slopen van
een loods, gelegen Koolboeistraat 4, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie
A nr. 0031W55.
(Omgeving)

6.
Doss. O/2019/216: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de Dochy Frank, Coupe Gorgestraat 1, 8620 Nieuwpoort tot
aanleg verharding in voortuin, gelegen Coupe Gorgestraat 1, 8620 Nieuwpoort, kadastraal bekend
Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr. 0129C2.
(Omgeving)

7.
Doss. O/2019/241: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan Dejonghe-Samijn, Generaal Baron Dossinstraat 5, 8620
Nieuwpoort tot uitbreiden eengezinswoning, gelegen Generaal Baron Dossinstraat 5, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 3° Afd. (Sint-Joris), Sectie B nr. 0242H.
(Omgeving)

8.
Doss. O/2019/229: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het vergunnen
van een omgevingsvergunning aan NV Groep Caenen Capital Fund V, Leopoldlaan 121, 8430
Middelkerke tot het bouwen van een meergezinswoning na afbraak bestaande bebouwingen, gelegen
Albert I laan 65-Jozef Cardijnlaan 58, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., sectie
E nrs. 0219R3 en 0220X5.
(Omgeving)

9.
Doss. O/2019/185: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het weigeren
van een omgevingsvergunning aan de nv Interbeach Group, Ter Duinenlaan 6 bus 202, 8670 Koksijde
tot bouwen meergezinswoning na slopen bestaande bebouwing, gelegen Zeemeerminnendreef , 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie E nr(s) 0280G en 0281D.
(Evenementen)

10.
Het College keurt verschillende facturen voor het event vrolijk Nieuwpoort goed en stelt deze
betaalbaar.
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(Evenementen)

11.
goed.

Het College keurt de organisatie voor de Sint-Bernardusfeesten op 28 - 29 - 30 augustus 2020

(Evenementen)

12.
Het College keurt het project VIER goed. Gedurende de maanden mei - juni (weekend) en juli
– augustus wordt er een hotspot georganiseerd.
(Jeugddienst)

13.

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

(Jeugddienst)

14.
De factuur van Politeia betreffende de aankoop van de aanvulling van het handboek 'integrale
jeugdhulp' wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Jeugddienst)

15.
Een factuur in het kader van de zwembeurten tijdens de speelpleinwerking wordt goedgekeurd
en betaalbaar gesteld.
(Jeugddienst)

16.
Verschillende facturen in het kader van Swap kerstvakantie worden goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Sportdienst)

17.
Een factuur in het kader van de organisatie van de lessenreeks kleuterdans wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Sociaal Huis)

18.
Het College betaalt een toelage aan de ouderraad van De Pagaaier voor het werkjaar 20192020 en dit in kader van de subsidie via de gezinsraad.
(Communicatie)

19.

Het College vordert 1.000 EUR voor handelsreclame in 'Nieuwpoort, Uw Stad'.

(Communicatie)

20.
goed.

Het College keurt de ontvangst en huldiging van de nieuwe ereschepenen in de Raadzaal

(Cultuur)

21.
goed.

Het College keurt het gebruik van de lokalen aan verschillende verenigingen en particulieren

(Cultuur)

22.
De organisatie van de jaarlijkse kunstmarkt gaat door op zaterdag 8 augustus 2020. De
kunstmarkt wordt aangevuld met workshops, muziek, animatie en live-painting.
(Cultuur)

23.
De Koninklijke Fanfare Nieuwpoort vraagt het stadsbestuur om financiële steun te verlenen
voor de aankoop van slaginstrumenten.
(Toerisme)

24.
Het College keurt het programma begeleide wandelingen tijdens paas- en zomervakantie van
kinderboerderij, dienst toerisme, westfront en stedelijke vismijn goed.
(Toerisme)

25.
Het College keurt de ontwikkeling van een volledig nieuw product voor kinderen waarbij onze
stad als toeristische bestemming via spelletjes in een rijk geïllustreerde boekje wordt voorgesteld,
goed.
(Toerisme)

26.
Een factuur in het kader van de Discovery Tour 2020 wordt goedgekeurd en betaalbaar
gesteld.
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(Kinderboerderij)

27.
Het College keurt de kredieten goed voor verzorging van de dieren op de kinderboerderij door
de dierenartsen, schapenscheerder en hoefsmid voor het werkjaar 2020.
(Kinderboerderij)

28.
Het College geeft de goedkeuring aan de stedelijke kinderboerderij om een
dierenatsenpraktijk in de volgende drie jaar te mogen oproepen voor de verzorging van de kleine
boerderijdieren. Ook geeft het College goedkeuring om een dierenarts blijvend te mogen oproepen
voor de jaarlijkse wettelijk verplichte inentingen van de grote boerderijdieren.
(Kinderboerderij)

29.
Het College keurt het budget goed voor de wekelijkse aankoop van afvalwortelen, voor
bijvoeding van onze paarden, varkens en konijnen en voor het gebruik tijdens de educatieve
workshops.
(Bevolking & Burgelijke stand)

30.

Het College kent een vakantiepremie toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

31.

Het College kent een geboortepremie toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

32.
Als men nalaat zich in regel te stellen met zijn nieuw adres en er wordt een nieuwe inschrijving
gedaan op het adres van vertrek, dan wordt men ambtshalve geschrapt.
(Bevolking & Burgelijke stand)

33.
Het College wijzigt de openingsuren van de dienst Burgerzaken. Een wekelijkse
avondopening in combinatie met 1 maandelijkse zaterdagdienst wordt voorgesteld.
(Veiligheid & Preventie)

34.
Het College keurt enkele parkeermaatregelen goed voor het evenement Mountainbiketocht op
2 februari 2020.
(Veiligheid & Preventie)

35.

Het College keurt de premies voor de aankoop van een rookmelder goed.

(Veiligheid & Preventie)

36.
Het College keurt een bijkomende verkeersmaatregel goed voor het evenement Halve
marathon op 16 februari 2020.
(Veiligheid & Preventie)

37.

Het College keurt de nieuwe samenstelling van de gemeentelijke veiligheidscel goed.

(Secretarie)

38.
Op vraag van de huidige huurder van een pakhuis werd gevraagd om de huur over te zetten
naar zijn recent opgerichte vennootschap vanaf 1 januari 2020.
(Secretarie)

39.
goed.

Het College keurt de ontwerpakte voor de aankoop van een woning in de Willem De Roolaan

(TD - Groendienst)

40.
Voor groenonderhoud in het Zonnebloempark in 2019 dient de aannemer een vorderingsstaat
in. Het College keurt dit goed.
(TD - Groendienst)

41.
Voor groenonderhoud in de omgeving van de Onze Lieve Vrouwekerk, Jeanne Panne en
Bommevrij in 2019 dient de aannemer een vorderingsstaat in. Het College keurt dit goed.
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(TD - Groendienst)

42.
In de toegankelijkheidsregeling Simliduinen is een mountainbike-track voorzien. De Stad
Nieuwpoort zal instaan voor de aanleg ervan.
(Aankoopdienst)

43.
Het College keurt de aanvraag goed voor de aankoop van nieuw sportmateriaal voor het
sportstrand en nodigt de kandidaten uit tot deelname aan de prijsvraag.
(Aankoopdienst)

44.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 3/2020 - goed.
(TD - Ingenieur)

45.
Een ereloonnota in het kader van het vernieuwen van de Zeedijk fase 5 wordt goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(TD - Ingenieur)

46.
Een ereloonnota in het kader van wegenis- en rioleringswerken wordt goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(TD - Ingenieur)

47.
Het proces-verbaal van definitieve oplevering dd. 9 januari 2020 voor het dossier TD/D201215: Vernieuwen van de Zeedijk fase 4a vak Hendrikaplein/Loodswezenplein en fase 4b vak
Kinderlaan/Meeuwenlaan wordt aanvaard en goedgekeurd.
(TD - Ingenieur)

48.
Een ereloonnota in het kader van wegenis- en rioleringswerken in de Dienstweg Havengeul
wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Ingenieur)

49.
Een ereloonnota in het kader van de Groene Gordel - deelzone Singelpark - wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Wegen)

50.
De factuur van Fluvius betreffende kleine onderhoudswerken aan de installaties van openbare
verlichting in de periode 1 januari 2019 tot 31 december 2019 wordt goedgekeurd en betaalbaar
gesteld.
(TD - Cel Wegen)

51.
Het College keurt een aanvraag om een bestaande oprit in de Toevluchtweg 4C, 14,00 m
breed en aangelegd in steenslag, op te breken en te vervangen door een betonverharding, goed.
(TD - Cel Wegen)

52.
De aanvraag om een grasberm ter hoogte van het pad naar de voordeur te verharden wordt
goedgekeurd.
(TD - Cel Milieu)

53.

Het College neemt akte van het kattenplan.

(Personeelsdienst)

54.

Het College neemt akte van de ziekte- en omstandigheidsverloven.

(Personeelsdienst)

55.
De vereenvoudigde selectieprocedure voor een administratief medewerker voor de dienst
burgerlijke stand en bevolking wordt opengesteld.
(Personeelsdienst)

56.

Er wordt een vergoeding voor de vrijwilligers ten behoeve van het zwembad gevraagd.

(Personeelsdienst)

57.

Er wordt een vergoeding gevraagd voor de vrijwilligers ten behoeve van de dienst toerisme.
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(Personeelsdienst)

58.

Er wordt een vergoeding gevraagd voor de vrijwilligers ten behoeve van de dienst cultuur.

(Personeelsdienst)

59.
Betrokkene vraagt, in het kader van haar studies marketing- en communicatiesupport, een
stage aan bij de dienst communicatie voor de periode van 18 mei 2020 - 18 juni 2020. Het College
keurt deze aanvraag goed.
(Financiële Dienst)

60.
Het kohier belasting havenrechten zeehaven voor schepen gelijk aan of groter dan 500 BT,
voor het aanslagjaar 2019 generatie 12, wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

61.

De aankoopfacturen dienstjaar 2020 - lijst 10 - worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Financiële Dienst)

62.
De verzekeringsfacturen voor 2020 - lijst 8 en 11 - worden goedgekeurd en betaalbaar
gesteld.
(Financiële Dienst)

63.
Het kohier belasting op het verstrekken van omgevingsplichtige inlichtingen, voor het
aanslagjaar 2019 generatie 11, wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

64.
Het kohier belasting op het verstrekken van omgevingsplichtige inlichtingen, voor het
aanslagjaar 2019 generatie 12, wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

65.

De aankoopfacturen van 2019 - lijst 14 - worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Dienst Lokale Economie)

66.
Het College keurt een aanvraag voor de opschorting van een abonnement op de vrijdagmarkt
voor het laatste deel van 2019 goed.
(Dienst Lokale Economie)

67.
Het College keurt een vraag voor stopzetting van een abonnee op de vrijdagmarkt per 31
december goed. De aanvraag voor een overnemer wordt ook goedgekeurd.
(Dienst Lokale Economie)

68.
Het College keurt twee aanvragen voor nieuwe abonnementen met vaste standplaats op de
vrijdagmarkt goed.
(Dienst Lokale Economie)

69.
Het College keurt het voorstel tot invulling en kostenraming van het vernieuwe
bezoekerscentrum Verbanck goed.
(Onthaal)

70.
Naar jaarlijkse gewoonte wordt op 18 april 2020 het Rode Kruis Nieuwpoort door het
stadsbestuur ontvangen voor de huldiging van de verdienstelijke donoren.
(Onthaal)

71.

Het programma voor de vissershulde op pinkstermaandag 1 juni 2020 wordt goedgekeurd.

(Onthaal)

72.
De uitbetaling van de werkingssubsidie aan de Verbroedering der Vaderlandslievende
Maatschappijen Nieuwpoort wordt goedgekeurd.
(Secretarie)

73.

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

