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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN IN ZITTING OP 28 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 28 januari 2020 volgende besluiten heeft
genomen:

(Omgeving)

1.

Het College neemt akte van een splitsing van een perceel grond.

(Omgeving)

2.
Doss. O/2019/259: advies van het college van burgemeester en schepenen inzake de
omgevingsaanvraag ingediend door de bvba Telenet Group, Neerveldstraat 105, 1200 SintLambrechts-Woluwe tot vervangen lichtpaal door lichtmast met telecommunicatie apparatuur met een
hoogte van 25 m, gelegen Brugsevaart nabij nr. 38, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort
3° Afd; (Sint-Joris), Sectie C nr. 0000 (openbaar domein).
(Omgeving)

3.
Er wordt gevraagd naar de intentie van het College inzake de ruimtelijke bestemming van de
conciërgewoning stedelijke begraafplaats Brugse Steenweg.
(Omgeving)

4.
Doss. O/2019/157: beroep tegen de omgevingsvergunning dd. 19 november 2019 tot het
bouwen van een meergezinswoning na de sloop van de bestaande bebouwing, gelegen Albert I laan
100, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0232.
(Omgeving)

5.
Doss. 19.157: advies inzake het beroep tegen de omgevingsvergunning dd. 19 november
2019 tot het bouwen van een meergezinswoning na de sloop van de bestaande bebouwing, gelegen
Albert I laan 100, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0232.
(Omgeving)

6.
Doss. O/2019/240: advies van het college van burgemeester en schepenen inzake de
omgevingsaanvraag ingediend door VLGEWGEM Sport Vlaanderen, Arenbergstraat 5, 1000 Brussel
tot bouw watersportcentrum na afbraak bestaande gebouwen, gelegen Spaarbekken 2, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 3° Afd. (Sint-Joris), Sectie A nr(s) 0013C en 0013D.
(Omgeving)

7.
Doss. O/2019/231: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan mevr. Wyns Hilda, Coupe Gorgestraat 8, 8620 Nieuwpoort tot
aanleg verharding in voortuin - regularisatie, gelegen Coupe Gorgestraat 8, 8620 Nieuwpoort,
kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr. 0129R.
(Omgeving)

8.
Doss. O/2019/236: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan Vanneuville-Ceulemans, Albert Bliecklaan 10, 8670 Koksijde tot
verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, gelegen Witte Brigadelaan 63, 8620 Nieuwpoort,
kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr. 0032W21.
(Omgeving)

9.
Doss. O/2020/11: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan mevrouw Vandaele Femke, met als adres Slachthuisstraat 11,
8620 Nieuwpoort tot het vervangen van het schrijnwerk in de voorgevel, gelegen Recollettenstraat 70,
8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1e afd. sectie B nr. 698F
(Evenementen)

10.
Het College keurt verschillende facturen in het kader van Vrolijk Nieuwpoort goed en stelt ze
betaalbaar.
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(Evenementen)

11.
Het College keurt de organisatie het netwerkevent tijdens Newport Drivers Days op 17 mei
2020 goed.
(Evenementen)

12.

Het College keurt de organisatie van de Lekker Zomertour goed.

(Jeugddienst)

13.
Een factuur in het kader van de jeugdvoordeelpas zwembad wordt goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Sociaal Huis)

14.
Een factuur in kader van de aankoop van waardebonnen aangekocht met de schenking van
het kleiduifschieten Rampskapelle, wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Communicatie)

15.

Een echtpaar wordt op 11 april 2020 uitgenodigd om hun gouden jubileum te vieren.

(Communicatie)

16.
De facturen voor ontwerp- en drukkosten Nieuwpoort Uw Stad, editie jan/feb 2020, worden
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Cultuur)

17.
Aan het College wordt gevraagd om de organisatie van het kunstproject 'Zomer vol kunst',
bestaande uit een kunstroute 'Tour Eletrik', tentoonstelling en kunstwerk, goed te keuren.
(Cultuur)

18.
goed.

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

(Toerisme)

19.
Het College keurt de betaalbaarstelling van verschillende facturen in het kader van de
seniorenbijeenkomsten goed.
(Toerisme)

20.
Het College keurt een factuur voor het aankopen van gepersonaliseerde buttons goed en stelt
ze betaalbaar.
(Toerisme)

21.
Het College keurt verschillende facturen in het kader van Feniks 2020 goed en stelt ze
betaalbaar.
(Toerisme)

22.
Het College keurt een de factuur in het kader van het nieuwe stadsplan goed en stelt ze
betaalbaar.
(Toerisme)

23.
Een voorstel tot adverteren in De Zeeparel, De Stadsparel en Westkustmagazine edities 2020
ter promotie van Nieuwpoort wordt goedgekeurd.
(Kinderboerderij)

24.
Het College bevestigt de deelname aan de derde Grote Schelpenteldag in samenwerking met
het Vlaams instituut voor de zee, de Provincie West Vlaanderen en de tien kustgemeenten en voorziet
hiervoor een budget.
(Kinderboerderij)

25.
Het College keurt het programma voor de familiedag op de kinderboerderij op zondag 19 april
2020, alsook het daarbijhorende budget, goed.
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(Gemeenteschool)

26.
Het College keurt de vervanging van de kleuteronderwijzer van de tweede kleuterklas wegens
een beroepsziekte en het zwangerschapsverlof van de vast benoemde kleuteronderwijzer goed.
(Gemeenteschool)

27.
Het College keurt de vervanging van de kleuteronderwijzer van de eerste kleuterklas wegens
een beroepsziekte en het zwangerschapsverlof van de vastbenoemde kleuteronderwijzer goed.
(Bevolking & Burgelijke stand)

28.

Het College kent een tijdelijke concessie voor het urnenveld toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

29.

Het College kent een tijdelijke concessie voor het urnenveld toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

30.

Het College kent een tijdelijke concessie urnencolumbarium toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

31.

Het College kent een tijdelijke grondvergunning volle grond stedelijk kerkhof Nieuwpoort toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

32.
toe.

Het College staat het bijplaatsen van een boventallige urne in een bestaande grafconcessie

(Bevolking & Burgelijke stand)

33.
Na vaststelling van een fout betreffende het adres in een politieverslag, dient de beslissing
voor ambtshalve inschrijving ingetrokken te worden.
(Bevolking & Burgelijke stand)

34.

Indien men nalaat zich in te schrijven waar men woont, wordt men ambtshalve ingeschreven.

(Bevolking & Burgelijke stand)

35.

Het College kent een geboortepremie toe.

(Veiligheid & Preventie)

36.
Het College keurt het ontwerp voor de verlenging van het strategisch veiligheids- en
preventieplan 2020 goed en legt dit ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
(Veiligheid & Preventie)

37.

Het College keurt de aanvragen voor een premie voor de aankoop van een rookmelder goed.

(Aankoopdienst)

38.

Het College beslist om relatiegeschenken aan te kopen voor de dienst onthaal.

(Aankoopdienst)

39.

Het College rekent de ophaling van metaalafval voor december 2019 aan.

(Aankoopdienst)

40.
Het College beslist om veiligheidsschoenen aan te kopen om de stock aan te vullen voor de
technische dienst.
(Aankoopdienst)

41.
Het College beslist om een dossier op te starten tot aankoop van een containerklas voor de
gemeentelijke basisschool "De Pagaaier".
(Aankoopdienst)

42.
Het College beslist om een AED-toestel aan te kopen om op de Zeedijk te plaatsen tussen het
Hendrikaplein en Leopoldplein.
(Aankoopdienst)

43.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 4/2020 - goed.
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(TD - Ingenieur)

44.
Een factuur in het kader van de vernieuwing van de Zeedijk - fase 4 - wordt goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(TD - Ingenieur)

45.
Het College keurt de voorlopige oplevering van de wegenis- en rioleringswerken in de
Dienstweg Havengeul goed.
(TD - Ingenieur)

46.
De opdracht tot het aanpassen van het toegangscontrolesysteem op de bestaande sites van
inzinkbare palen wordt gegund.
(Stedenbouw Algemeen)

47.

Het College kent ingevolge het raadsbesluit dd. 18 februari 2010 een aanpassingspremie toe.

(Stedenbouw Algemeen)

48.

Het College kent ingevolge het raadsbesluit dd. 18 februari 2010 een renovatiepremie toe.

(Stedenbouw Algemeen)

49.

Het College kent ingevolge het raadsbesluit dd. 17 juni 1999 een gevelpremie toe.

(Stedenbouw Algemeen)

50.
Het College keurt een plaatsbeschrijving van een wegenis naar aanleiding van het bouwen
van een appartementsgebouw goed.
(Personeelsdienst)

51.

Het College neemt akte van de ziekte- en omstandigheidsverloven.

(Personeelsdienst)

52.

Een personeelslid heeft zijn pensioenaanvraag ingediend die ingaat per 1 december 2020.

(Personeelsdienst)

53.
Betrokkene vraagt om voor zijn opleiding aan Ter Strepe Middelkerke, stage te mogen lopen
bij de groendienst van Nieuwpoort. Het College keurt deze aanvraag goed.
(Personeelsdienst)

54.

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

(Personeelsdienst)

55.
Er wordt een andere functienaam voorgesteld voor de functie van
sportfunctionaris/hoofdredder (C1-C3).
(Personeelsdienst)

56.

Er wordt gevraagd om de functititel voor een vacature voor de jeugddienst aan te passen.

(Financiële Dienst)

57.
Het reglement betreffende de opname in het register en de belasting van verwaarloosde
woningen en/of gebouwen wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
(Financiële Dienst)

58.
Het College zet een kohierartikel van de belasting op het verstrekken van omgevingsplichtige
inlichtingen in onwaarde omdat de belasting ten onrechte werd aangerekend.
(Financiële Dienst)

59.
Het kohier belasting op het plaatsen van boten, scheepsgerief, goederen, afvalkisten en keten
op het openbaar domein in de vissers- en handelshaven, voor het aanslagjaar 2019 generatie 12,
wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
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(Financiële Dienst)

60.
Het kohier belasting havenrechten zeehaven voor schepen kleiner dan 500 BT en voor
binnenvaartschepen, voor het aanslagjaar 2019 generatie 13, wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard.
(Financiële Dienst)

61.
Het kohier belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen, voor het aanslagjaar 2019
generatie 9, wordt vastgesteld en betaalbaar gesteld.
(Financiële Dienst)

62.
Er wordt gevraagd om de bijdrage 2020 voor de Stad Nieuwpoort aan de politiezone voor te
leggen aan de gemeenteraad ter goedkeuring.
(Financiële Dienst)

63.
De toelage 2019 voor de vriendenkring brandweer wordt voorgelegd aan de gemeenteraad ter
goedkeuring.
(Financiële Dienst)

64.
Het kohier belasting op leegstaande woningen en gebouwen, voor het aanslagjaar 2019
generatie 1, wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

65.

De aankoopfacturen van 2019 worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Financiële Dienst)

66.
2019.

Het College behandelt een bezwaarschrift over de belasting op tweede verblijven, aanslagjaar

(Financiële Dienst)

67.
Bepaalde artikels van de algemene milieubelasting op bedrijven worden in onwaarde gezet
omdat de belasting ten onrechte werd geheven.
(Financiële Dienst)

68.
Verschillende aanslagen betreffende de belasting op tweede verblijven worden in onwaarde
gezet.
(Financiële Dienst)

69.
Bepaalde artikels van de belasting op het plaatsen van terrassen, windschermen, kramen,
tafels en stoelen, enz. op het openbaar domein worden in onwaarde gezet omdat de belasting ten
onrechte werd geheven.
(Dienst Lokale Economie)

70.
Het College keurt de organisatie van een zoektocht rond Clicformers in de stadkern ter
bevordering van de detailhandel en kernversterking goed.
(Secretarie)

71.

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

