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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN IN ZITTING OP 14 APRIL 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 14 april 2020 volgende besluiten heeft
genomen:

(Omgeving)

1.
Doss. O/2019/117: beroep tegen de de weigering omgevingsvergunning dd. 1 oktober 2019
tot uitbreiden bedrijfssite door verplaatsen tankplaats, voorzien van bijkomende verhardingen voor
parkeerplaatsen, rooien bomenrij en aanleg groene bufferzone, gelegen Schoorbakkestraat 8, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 3° Afd., Sectie B nr(s) 0014F, 0015A, 0014E en 0014D:
besluit deputatie.
(Omgeving)

2.
Splitsing garage 9 van het garagecomplex Potterstraat 5+, kadastraal gekend Nieuwpoort 1°
Afd., Sectie B nr. 0792A2.
(Omgeving)

3.
Doss. O/2019/229: beroep tegen de omgevingsvergunning dd. 21 januari 2020 verleend aan
de 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)

4.
Doss. O/2019.229: advies inzake het beroep tegen de omgevingsvergunning dd. 21 januari
2020 verleend aan de NV Groep Caenen Capital Fund V, Leopoldlaan 121, 8430 Middelkerke tot het
bouwen van een meergezinswoning na afbraak bestaande bebouwingen, gelegen Albert I laan 65Jozef Cardijnlaan 58, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., sectie E nrs. 0219R3
en 0220X5.
(Omgeving)

5.
Doss. O/2020/64: advies van het college van burgemeester en schepenen inzake de
omgevingsaanvraag ingediend door Westkustpolder, Dorp 29, 8690 Alveringem tot uitvoeren
onderhoudswerken Westkustpolder 2020 gelegen op diverse plaatsen op het grondgebied
Nieuwpoort.
(Omgeving)

6.
Doss. O/2020/42: advies van het college van burgemeester en schepenen inzake de
omgevingsaanvraag ingediend door de bvba Betoncentrale Blomme, Toevluchtweg 18, 8620
Nieuwpoort tot herbouwen betoncentrale + hernieuwen milieuvergunning, gelegen Toevluchtweg 18,
8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 3° Afd. (Sint-Joris), Sectie B nr. 0303R.
(Omgeving)

7.
O/2020/59: Aktename melding van de bvba Groep Schollier, Ambachtstraat 22, 8820 Torhout
voor bronbemaling Albert I laan 13-19B, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd.,
Sectie E nr(s) 0170P2, 0170L2, 0169M2 en 0170W2.
(Omgeving)

8.
Doss. O/2019/247: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan mevrouw Bulcke Ingrid, Diksmuidse Weg 18, 8620 Nieuwpoort tot
verbouwen bestaande stal en inrichten als SPA ruimte + exploitatie SPA ruimte en landbouwbedrijf,
gelegen Diksmuidse Weg 18, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 4° Afd. (Ramskapelle),
Sectie D nr. 0262L.
(Omgeving)

9.
Doss. O/2020/38: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Surkyn Philippe, Eugène Demolderlaan 13, 8620
Nieuwpoort tot plaatsen schuifpoort en afsluitingen op de rooilijn + uitbreiden verharding in dolomiet
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op eigen terrein, gelegen Eugène Demolderlaan 13, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort
2° Afd., Sectie D nr. 0517S9.
(Omgeving)

10.
Doss. O/2020/41: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan Verpoort-Vanhulle, Jordaenspolder 7, 8430 Middelkerke tot
verbouwen en uitbreiden eengezinswoning, gelegen Spoorwegstraat 11, 8620 Nieuwpoort, kadastraal
gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr. 0032Z25.
(Omgeving)

11.
Doss. O/2020/12: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Rabaey August, Coupe Gorgestraat 4, 8620 Nieuwpoort
tot aanleggen van verharding in voor- en zijtuin - regularisatie, gelegen Coupe Gorgestraat 4, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr. 0134A.
(Evenementen)

12.

Het College neemt akte van een factuur.

(Jeugddienst)

13.
Een factuur van de stad Veurne voor het aandeel van de stad Nieuwpoort in de
drughulpverlening via De Sleutel wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Jeugddienst)

14.

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

(Sportdienst)

15.

De schoolsportdagen gepland op 4, 5, 7 en 8 mei 2020 worden afgelast.

(Sociaal Huis)

16.
Verschillende voorschotfacturen in het kader van een infoavond voor ouders op 20 oktober
2020 worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Sociaal Huis)

17.
Een factuur in het kader van een sociale vaardigheidstraining voor kleuters wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Cultuur)

18.
Aan het College wordt goedkeuring gevraagd om een brochure te laten maken voor families
met kinderen die hen door een wandeling met doe-en zoekopdrachten het erfgoed in de binnenstad
en in Nieuwpoort-Bad doet ontdekken.
(Toerisme)

19.

Het College beslist over het al dan niet toekennen van een toelage.

(Toerisme)

20.
Een factuur in het kader van Vrolijk Nieuwpoort 2019 wordt goedgekeurd en betaalbaar
gesteld.
(Toerisme)

21.
Een factuur voor de druk van het inspiratiemagazine wordt goedgekeurd en betaalbaar
gesteld.
(Toerisme)

22.
Een factuur voor het registreren van twee domeinnamen wordt goedgekeurd en betaalbaar
gesteld.
(Toerisme)

23.
Een factuur voor het vertalen van teksten m.b.t. de corona-maatregelen op visit-nieuwpoort.be
wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
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(Toerisme)

24.
Het College keurt de factuur tot het aankopen van buttons voor de seniorenraad goed en stelt
deze betaalbaar.
(TD - Groendienst)

25.
De aannemer dient een zesde vorderingsstaat in voor uitgevoerde werken periode januarifebruari 2020 in het kader van de herinrichting Prins Mauritspark fase 2.
(TD - Groendienst)

26.
Voor het aanplanten en beheer van straatbomen 2020 wordt d.m.v. open aanbesteding de
opdracht gegund aan de economisch meest voordelige inschrijver.
(Aankoopdienst)

27.

Het College rekent de ophaling van metaalafval voor maart 2020 aan.

(Aankoopdienst)

28.
Het College beslist om asfaltverharding te voorzien voor een pad langs de nieuwe
columbariums op het stedelijk kerkhof en voor een stukje koer van het stadsmagazijn.
(Aankoopdienst)

29.

Het College beslist om 10 dubbele grafkelders te plaatsen op het kerkhof van Ramskapelle.

(Aankoopdienst)

30.

Het College beslist om 50 urnekelders voor de stedelijke kerkhoven aan te kopen.

(Aankoopdienst)

31.

Het College rekent de ophaling van metaalafval voor februari 2020 aan.

(Aankoopdienst)

32.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 15/2020 - goed.
(TD - Ingenieur)

33.
Een factuur behorende bij vorderingsstaat nummer 1 inzake het onderhoud van wegen op het
grondgebied Nieuwpoort wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Ingenieur)

34.

Het raamcontract veiligheidscoördinatie-ontwerp en -verwezenlijking wordt gegund.

(TD - Cel Gebouwen)

35.
De aannemer is momenteel bezig met de aanleg van de regenwaterafvoeren rond de Onze
Lieve Vrouwkerk. De architect vraagt een deel van zijn ereloon op voor het uitgevoerde toezicht op de
werken. Het gevraagde ereloonbedrag wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Wegen)

36.
Het College verleent een vergunning aan Fluvius voor het uitbreiden van laag- en
middenspanningnet met 300 m.
(TD - Cel Wegen)

37.
Net.

Het College verleent een vergunning aan Fluvius voor het aanleggen van 412 m nieuw OV-

(TD - Cel Wegen)

38.
Het College verleent een vergunnen aan Fluvius voor het aanleggen van 175 m nieuwe
distributiekabel.
(TD - Cel Wegen)

39.
Het College verleent een vergunning aan Fluvius voor het verplaatsen van 30 m laag-,
middenspanning en lage druk gas.
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(TD - Cel Wegen)

40.
Een factuur voor onvoorziene werken in het kader van de heraanleg van de
Marktstraat/Oostendestraat/Potterstraat wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Personeelsdienst)

41.

Het College neemt akte van de ziekte- en omstandigheidsverloven.

(Personeelsdienst)

42.

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

(Personeelsdienst)

43.
goed.

Het College keurt een vergoeding voor de vrijwilligers ten behoeve van de dienst toerisme

(Personeelsdienst)

44.
Het College neemt akte van de resultaten en werfreserve voor de vacature van jeugdwerker
(C1-C3) en er wordt iemand aangeworven.
(Personeelsdienst)

45.
Het College neemt akte van de resultaten van het wervingsexamen voor een voltijds
hoofdredder strand - medewerker sportdienst (C1-C3). Er wordt een werfreserve aangelegd en er
wordt iemand aangesteld.
(Financiële Dienst)

46.
Het College stelt het tweede kohier reclamedrukwerk, aanslagjaar 2020 vast en verklaart het
uitvoerbaar.
(Financiële Dienst)

47.

Het College stelt onwaarden vast inzake de belasting op tweede verblijven, aanslagjaar 2019.

(Financiële Dienst)

48.
De aankoopfacturen - lijst 103 - van week 13 en 14 worden goedgekeurd en betaalbaar
gesteld.
(Financiële Dienst)

49.

De aankoopfacturen - lijst 104 - uit week 14 worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Financiële Dienst)

50.
Verschillende kohierartikels worden in onwaarde gezet aangezien er geen dividend
beschikbaar is wegens summiere afsluiting faillissement van het bedrijf en ingevolge insolvabiliteit van
betrokkene.
(Financiële Dienst)

51.

De aankoopfacturen uit week 14 worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Financiële Dienst)

52.
Een bezwaar dat ingediend werd op de belasting op het plaatsen van terrassen,
windschermen, kramen, tafels en stoelen, enz. op het openbaar domein voor het aanslagjaar 2019
wordt behandeld.
(Financiële Dienst)

53.
Een bezwaar dat ingediend werd op de belasting op het plaatsen van terrassen,
windschermen, kramen, tafels en stoelen, enz. op het openbaar domein voor het aanslagjaar 2019
wordt behandeld.
(Sociale Dienst)

54.
Het College neemt kennis dat er een dossier werd ingediend door Project Vitesse Hoger voor
de projectoproep van de Koning Boudewijnstichting Covid-19 personen in armoede via (W)integratie.
(Dienst Lokale Economie)

55.
Het College behandelt een vraag tot opschorting van het abonnement op de wekelijkse markt
wegens ziekte.
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(Dienst Lokale Economie)

56.
Het College kent verschillende ligplaatsen aan ponton ter hoogte van de vismijn toe voor de
periode 2020-2022.
(Dienst Lokale Economie)

57.
Het College keurt het voorstel om de geldigheid van de gewonnen prijzen voor de
eindejaarsactie te verlengen, goed.
(Secretarie)

58.

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

