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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN IN ZITTING OP 24 MAART 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 24 maart 2020 volgende besluiten heeft
genomen:

(Omgeving)

1.
Doss. O/2019/97: annuleren omgevingsvergunning dd. 16 juli 2019 tot bouwen residentie
Havenlicht na afbraak bestaande bebouwing, gelegen Albert I laan 193, 8620 Nieuwpoort, kadastraal
gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr(s) 0086A2 en 0086E.
(Omgeving)

2.
Splitsing garages 10 en 11 van het garagecomplex Potterstraat 5+, kadastraal gekend
Nieuwpoort 1° Afd., Sectie B nr(s) 0792A2 en 0792Y.
(Omgeving)

3.
Uitvoeren werken niet conform de omgevingsvergunning dd. 14 januari 2020 gelegen
Langestraat 97, kadastraal gekend Nieuwpoort 1e afd. sectie B nr. 215N (doss. O/2019/218).
(Omgeving)

4.
Doss. O/2020/13: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Vandaele Philip, Mareldongen 7, 9070 Destelbergen tot
aanbouwen aan de achtergevel van een leefkeuken na afbraak bestaande aanbouw, gelegen
Recollettenstraat 19, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie B nr(s) 0476A
en 0475C.
(Omgeving)

5.
Doss. O/2020/31: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Deknock Christian, Ruddervoordsestraat 598, 8210
Zedelgem tot verbouwen winkel met woning tot 3 appartementen en bouwen 2
nieuwbouwappartementen, na afbraak garage, gelegen Kokstraat 1, 8620 Nieuwpoort, kadastraal
gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr. 0031E26.
(Omgeving)

6.
Doss. O/2020/37: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de nv Group AP Project Development, Edmond Machtenslaan 102
bus 7, 1080 Brussel tot samenvoegen van 2 appartementen, zijnde het appartement 35/0101 en het
appartement 35/0102 in gebouw G1 van het reeds vergunde project Sailors' Park, gelegen Albert I
laan 21-51, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., sectie E, nr(s) 0175A2, 0175Y,
0175Z, 0177P5, 0177R5, 0177S5, 0178A4, 0178
(Omgeving)

7.
Doss. O/2020/50: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Ceulemans Marc Gilbert, met als adres Emiel
Coppietersstraat 28, 8620 Nieuwpoort tot Gevelrenovatie, gelegen Emiel Coppietersstraat 28, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort .
(Omgeving)

8.
Doss. O/2019/225: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de bvba Grimmo Construct, Kleine Noordstraat 68, 8830
Hooglede tot bouwen meergezinswoning na het slopen van de bestaande bebouwing, gelegen
Ramskapellestraat 63, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 4° Afd. (Ramskapelle), sectie
C, nr(s) 0034R, 0048A en 0146H02.
(Evenementen)

9.
Het College keurt een factuur in het kader van de organisatie van de Sint-Bernardusfeesten
goed en stelt deze betaalbaar.
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(Sportdienst)

10.

Een factuur in het kader van het sportgala 2020 wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Sociaal Huis)

11.
Het College keurt de betaalbaarstelling goed van de lopende dossiers thuiszorgpremie voor
zorgbehoevenden voor het eerste kwartaal van 2020.
(Sociaal Huis)

12.
Het College keurt de betaalbaarstelling goed van de nieuwe aanvraag voor de
thuiszorgpremie voor zorgbehoevenden voor het eerste kwartaal 2020.
(Sociaal Huis)

13.
Het College voorziet voor het jaar 2020 een subsidie van 0,10 euro per inwoner (1.162,3 euro
in totaal) voor Palliatieve Zorgen Westhoek-Oostende.
(Veiligheid & Preventie)

14.
Het College heft de beslissing om parkeer- en verkeersmaatregels te voorzien voor de
opening van de Billekarrenroute op 6 april op. Deze activiteit gaat niet door ten gevolge van de
coronamaatregelen.
(TD - Groendienst)

15.
Voor het leveren en plaatsen van hangschalen voor de stadsbebloeming werd een
aanbesteding uitgescheven. De opdracht wordt gegund aan de laagste regelmatigste inschrijver.
(Aankoopdienst)

16.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 12/2020 - goed.
(TD - Cel Gebouwen)

17.
Een factuur in het kader van het vastzetten van een deel van de gevel van het stadsmagazijn
aan de binnengevel wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Wegen)

18.
Er wordt voorgesteld om de bestaande openbare verlichting langs de Dienstweg Havengeul,
in synergie met de herinrichting Prins Mauritspark, te vervangen door een nieuwe
verlichtingsinstallatie.
(Personeelsdienst)

19.

Het College keurt een vergoeding voor de vrijwilligers ten behoeve van de dienst cultuur goed.

(Personeelsdienst)

20.

Het College neemt akte van de Algemeen Directeur-besluiten (februari 2020).

(Financiële Dienst)

21.
Verschillende kohierartikels betreffende de gemeentebelasting op het plaatsen van terrassen,
windschermen, kramen, tafels en stoelen, enz. op het openbaar domein worden in onwaarde gebracht
wegens afsluiting van het faillissement zonder dividend.
(Financiële Dienst)

22.
Verschillende kohierartikels – aanslagjaren 2015 en 2017 - betreffende de algemene
milieubelasting op bedrijven worden in onwaarde gebracht wegens ontoereikend actief na afsluiting
faillissement.
(Financiële Dienst)

23.
Het College stelt een raadsman aan om Stad Nieuwpoort te verdedigen bij de rechtbank van
eerste aanleg te Brugge aangaande bezwaren op tweede verblijven, aanslagjaar 2019.
(Financiële Dienst)

24.
Een bezwaar dat ingediend werd op de belasting op de aanplakborden voor het aanslagjaar
2019 wordt behandeld.
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(Financiële Dienst)

25.
Het kohier belasting op de privatieve inname van het openbaar domein in de vissers- en
handelshaven, linkeroever, voor het aanslagjaar 2020 generatie 2, wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard.
(Financiële Dienst)

26.
Het kohier belasting havenrechten zeehaven voor schepen gelijk aan of groter dan 500 BT,
voor het aanslagjaar 2020 generatie 2, wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

27.
Het kohier belasting havenrechten zeehaven voor schepen kleiner dan 500 BT en voor
binnenvaartschepen, voor het aanslagjaar 2020 generatie 2, wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard.
(Financiële Dienst)

28.
Bepaalde artikels van de algemene milieubelasting op bedrijven worden in onwaarde gezet
omdat de belasting ten onrechte werd geheven.
(Dienst Lokale Economie)

29.
De visveilingen staan momenteel zwaar onder druk, maar moeten kunnen draaiende
gehouden worden. Als kleinste vismijn staan wij extra onder druk. Daarom wordt voorgesteld om het
transport van verkochte vis gratis aan te bieden naar de visveilingen Oostende en Zeebrugge.

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

