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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN IN ZITTING OP 28 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 28 april 2020 volgende besluiten heeft
genomen:
(Omgeving)

1.

Een woning wordt geschrapt uit het leegstandsregister.

(Omgeving)

2.
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: belastingen.
(Omgeving)

3.

Een factuur inzake juridisch advies wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Omgeving)

4.
Uitvoeren werken in strijd met de omgevingsvergunning dd. 6 augustus 2019 tot uitbreiden
woning gelegen Louisweg 37, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., sectie D, nr. 0531K (doss.
O/2019/78).
(Omgeving)

5.
Doss. 14.178-15.170: affectatie parking 1023 garagecomplex Parking 2 Dienstweg Havengeul
aan appartement 0302 in residentie ‘Louis’ Arsenaalstraat 1.
(Omgeving)

6.
Doss. O/2018/175 tot bouwen gesloten handelsterras op openbaar domein na afbraak
bestaand gesloten handelsterras, gelegen Albert I laan 157a, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend
Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr(s) 0061 en 00612: vrijgave borgsom.
(Omgeving)

7.
Doss. O/2020/70: Aktename melding van BV The Green, Beneluxpark 27A, 8500 Kortrijk voor
bronbemaling bouw appartementsgebouw The Green gelegen Franslaan-LefebvrestraatBenjaminstraat- Elisalaan 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr(s)
0122P, 0122R, 0122L, 0122N en 0122S: belastingen en borgsom.
(Omgeving)

8.
Doss. O/2020/72: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot aktename van
een melding aan Hermans-Janssens, Hofstraat 61, 8434 Middelkerke voor stedenbouwkundige
handelingen tot het verbouwen en uitbreiden woning, gelegen Pemenhoek 68, 8620 Nieuwpoort,
kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie E nr. 0217M: belastingen en borgsom.
(Evenementen)

9.

Het College keurt de datum van het event Driversdays 2021 goed.

(Jeugddienst)

10.
Een factuur van een taxibedrijf ten bedrage van 95 EUR in het kader van het aanbod
taxicheques voor jongeren wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Cultuur)

11.
Aan het College wordt gevraagd om Bunkerdag uit te stellen tot 4 oktober 2020 met een
nieuwe invulling, en met gids en re-enactors.
(Gemeenteschool)

12.
Het College stelt een kleuteronderwijzer aan om de uitbreiding van de instaplestijden kleuter
2/24 op te nemen tot 30 juni 2020.
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(Bevolking & Burgelijke stand)

13.

Het College kent een tijdelijke concessie voor het urnenveld toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

14.
Indien men verhuist zonder zich in regel te stellen en er geen nieuw adres gekend is, wordt
men ambtshalve geschrapt.
(Bevolking & Burgelijke stand)

15.
Indien men nalaat zich af te schrijven naar zijn nieuwe woonplaats, wordt men na geruime tijd
ambtshalve afgeschreven.
(Bevolking & Burgelijke stand)

16.
Indien men een referentieadres bekomen heeft en de reden van toekennen vervalt, dan dient
men ambtshalve geschrapt te worden als men bijkomend geen stappen onderneemt voor een
adreswijziging.
(Secretarie)

17.
Aan het College om het betalingsuitstel m.b.t. de verkoop van de pastoriewoning, naar
aanleiding van de coronacrisis, goed te keuren.
(Aankoopdienst)

18.
Het College beslist om de vismijngang te bekleden met een paneel en stickers met
fotomateriaal en educatieve informatie.
(Aankoopdienst)

19.
Het College nodigt de kandidaat-leveranciers uit tot deelname aan de
onderhandelingsprocedure tot het leveren van een vrachtwagen voor de metsers.
(Aankoopdienst)

20.
Het College beslist om palen en een poort aan de weides in de kinderboerderij te laten
vernieuwen.
(Aankoopdienst)

21.
Het College keurt het uitschrijven van een open offerteaanvraag voor het aanleggen,
onderhouden en uitbaten van een ijspiste op het Marktplein voor de dienstjaren 2020-2021-2022
goed.
(Aankoopdienst)

22.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 17/2020 - goed.
(Informatica)

23.

Het College keurt de aankoop van verschillende thin laptops goed.

(Informatica)

24.
goed.

Het College keurt de offerte in het kader van de upgrade van het pakket Vergunningen.NET

(Informatica)

25.

Verschillende facturen worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(TD - Ingenieur)

26.
De proces-verbaal van definitieve oplevering van het onderhoudscontract wegen wordt
goedgekeurd.
(TD - Cel Wegen)

27.
Een factuur in het kader van het leveren en plaatsen van kerstverlichtingsnet in de Franslaan
tussen de Lefebvrestraat en Sint-Bernardusplein wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Wegen)

28.
In het kader van de wegen- en rioleringswerken in de Langestraat dient een technisch verslag
en sloopopvolgingsplan te worden opgesteld. Hiervoor wordt een offerte goedgekeurd.
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(TD - Cel Wegen)

29.
In het kader van de wegen- en rioleringswerken in de Langestraat dient een technisch verslag
en sloopopvolgingsplan te worden opgesteld. Hiervoor wordt een offerte goedgekeurd.
(TD - Cel Wegen)

30.
Het College keurt een offerte voor de aansluiting van een laadpaal voor elektrische
voertuigen, die wordt geplaatst op de middenberm Franslaan tussen het Sint-Bernardusplein en de
Vlaanderenstraat, goed.
(TD - Cel Wegen)

31.
Het College verleent een vergunning aan Fluvius voor het slopen van een bestaande
hoogspanningscabine en het plaatsen van een nieuwe.
(TD - Cel Wegen)

32.
Het College verleent een vergunning aan Proximus voor het maken van 2 lasputten voor het
koppelen van kabels.
(Financiële Dienst)

33.
Het kohier algemene milieubelasting op bedrijven, voor het aanslagjaar 2019 generatie 2,
wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

34.
Het kohier belasting op het innemen van de openbare weg bij bouwwerkzaamheden, voor het
aanslagjaar 2019 generatie 9, wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

35.
Het kohier belasting op het plaatsen van terrassen, windschermen, kramen, tafels en stoelen,
enz. op het openbaar domein, voor het aanslagjaar 2019 generatie 2, wordt vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

36.

De aankoopfacturen - lijst 125 - worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Dienst Lokale Economie)

37.
De belasting voor de plaatsrechten boerenmarkt worden gevorderd voor de periode januari –
maart 2020.
(Secretarie)

38.

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

