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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN IN ZITTING OP 5 MEI 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 5 mei 2020 volgende besluiten heeft
genomen:

(Omgeving)

1.
Doss. O/2020/58: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Gregoor René, Waversebaan 273B, 3001 Leuven tot
plaatsen van een knikarmzonnescherm op het balkon van het appartement 0201, gelegen Albert I
laan 210, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0332D.
(Omgeving)

2.
Doss. O/2020/77: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Verhelst Yannick, Theresialaan 14, 8670 Koksijde tot
functiewijziging van handelsruimte naar (Afhaal)Restaurant, gelegen Franslaan 61, 8620 Nieuwpoort,
kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0396C.
(Omgeving)

3.
Doss. O/2020/60: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de BV Atrium Construct, Weststraat 9, 8434 Middelkerke tot
verbouwen/uitbreiden/functiewijziging tot kantoorruimte en voorzien van 1 afzonderlijke woonentiteit,
gelegen Marktstraat 2A, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie B nr. 0896C.
(Omgeving)

4.
Doss. O/2020/14: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het weigeren
van een omgevingsvergunning aan mevrouw Deman Melinda, Alfons Pieterslaan 53, 8400 Oostende
tot bouwen handelsterras op het openbaar domein kant Abert I Laan, gelegen Zeedijk 55 - Albert I
laan 204, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0335B.
(Evenementen)

5.
Aan het College wordt gevraagd om het parcours voor het BK wielrennen voor junioren,
georganiseerd door de gemeente Middelkerker op zaterdag 5 september 2020, goed te keuren. Een
deel van het parcours loopt namelijk over het grondgebied van Nieuwpoort. Er wordt geen toelating
gegeven.
(Evenementen)

6.
Het College annuleert alle evenementen tot en met 31 augustus 2020 naar aanleiding van de
coronacrisis.
(Evenementen)

7.

Het College keurt een nieuw zomeraanbod 2020 goed.

(Jeugddienst)

8.
Tijdens de zomerwerking willen we de speelpleinwerking extra impulsen geven door het
organiseren van enkele workshops voor alle leeftijdsgroepen, zowel naar beweging toe als naar
culturele ontwikkeling.
(Jeugddienst)

9.
De activiteitenkalender van de SWAP voor de zomer 2020 wordt ter goedkeuring voorgelegd
aan het College.
(Sportdienst)

10.

Het College behandelt een aanvraag voor de erkenning tot Nieuwpoortse sportvereniging.

(Sportdienst)

11.

Het College behandelt een aanvraag voor de erkenning tot Nieuwpoortse sportvereniging.
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(Sociaal Huis)

12.
Het College keurt het voorstel om corona-survivalpakketten voor gezinnen (Domino) samen te
stellen met knutselinspiratie en -materiaal, goed.
(Communicatie)

13.
De facturen voor ontwerp-, druk- en portkosten 'Nieuwpoort Uw Stad' (editie mei/juni 2020)
worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

14.
Via een ludieke en originele campagne met tekeningen van Kamagurka wordt Nieuwpoort als
stad met vele troeven in de kijker gezet, zowel op vlak van spreiding in ruimte als in tijd, voor alle
seizoenen.
(Toerisme)

15.

Het College keurt een factuur in het kader van Feniks 2020 goed en stelt deze betaalbaar.

(Bevolking & Burgelijke stand)

16.
De dienst Veiligheid en Preventie vraagt een lijst aan van alle gezinsleden per adres voor de
bedeling van de mondmaskers n.a.v. de coronacrisis.
(Veiligheid & Preventie)

17.

Een factuur wordt in onwaarde gezet.

(Veiligheid & Preventie)

18.
Het College keurt het afhandelingsvoorstel van het financieel dossier voor de strategische
veiligheids- en preventieplannen voor het werkingsjaar 2019 goed en legt dit voor aan de
gemeenteraad.
(Secretarie)

19.
Aan het College wordt gevraagd om de agenda van de algemene vergadering van Zefier dd.
11 juni 2020 goed te keuren.
(Secretarie)

20.
Aan het College wordt gevraagd om de agenda van de jaarvergadering van I.W.V.A. dd. 19
mei 2020 goed te keuren.
(Secretarie)

21.
Aan het College wordt gevraagd om de agenda van de algemene vergadering tevens
jaarvergadering van Fluvius dd. 27 mei 2020 goed te keuren.
(Secretarie)

22.
Aan het College wordt gevraagd om de agenda van de algemene vergadering tevens
jaarvergadering van Gaselwest dd. 23 juni 2020 goed te keuren.
(Secretarie)

23.
Aan het College wordt gevraagd om de agenda van de algemene vergadering van Fluvius
West dd. 19 juni 2020 goed te keuren.
(Secretarie)

24.
Aan het College wordt gevraagd om de agenda van de algemene vergadering van TMVS dd.
16 juni 2020 goed te keuren.
(Secretarie)

25.
Aan het college wordt gevraagd om de agenda van de algemene vergadering van de W.V.I.
dd. 3 juni 2020 goed te keuren.
(TD - Groendienst)

26.
Voor het herstel van de grasheuvels langs de Dienstweg Havengeul werd door de aannemer
een verrekening opgemaakt. Het College keurt dit goed.
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(Aankoopdienst)

27.
Het College keurt het voorstel tot het uitschrijven van een concessie voor het uitbaten van een
High Tea Tree House in de Stadshalle van 13 december 2020 t.e.m 3 januari 2021 goed.
(Aankoopdienst)

28.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 18/2020 - goed.
(TD - Cel Gebouwen)

29.
Voor het afvoeren van water van buiten het poldergebied naar het gebied van de
Westkustpolder dient er een jaarlijkse vergoeding betaald te worden.
(TD - Cel Gebouwen)

30.
Het College keurt het bestek voor de prijsvraag van het herstel van het systeemplafond in het
zwembad n.a.v. het schadegeval goed, alsook het vervangen van de systeemplafond in klas 1, 2 en
zedenleerlokaal in de Pagaaier volgens het onderhoudsplan.
(Personeelsdienst)

31.
Het College neemt akte van de resultaten van het wervingsexamen voor een voltijds
jeugdopbouwwerker (B1-B3). Er wordt een werfreserve aangelegd en er wordt iemand aangesteld.
(Personeelsdienst)

32.
Een factuur voor de kosten van een advocatenbureau wordt door het College goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Financiële Dienst)

33.
Een artikel van de belasting op leegstaande woningen en gebouwen wordt in onwaarde gezet
omdat de belasting ten onrechte werd geheven.
(Financiële Dienst)

34.
Het College stelt het eerste kohier belasting op tweede verblijven aanslagjaar 2020 vast en
verklaart het uitvoerbaar.
(Financiële Dienst)

35.
Een kohierartikel inzake de belasting op tweede verblijven, aanslagjaar 2019, wordt in
onwaarde gezet.
(Financiële Dienst)

36.
Een artikel van de belasting op leegstaande woningen en gebouwen wordt in onwaarde gezet
omdat de belasting ten onrechte werd geheven.
(Financiële Dienst)

37.
Een artikel van de algemene milieubelasting op bedrijven wordt in onwaarde gezet omdat de
belasting ten onrechte werd geheven.
(Financiële Dienst)

38.
Bepaalde artikels van de gemeentelijke activeringsheffing op de onbebouwde bouwgronden
en op de onbebouwde kavels worden in onwaarde gezet omdat de belasting ten onrechte werd
geheven.
(Financiële Dienst)

39.

De aankoopfacturen - lijst 113 - worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Secretarie)

40.

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

