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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN IN ZITTING OP 16 JUNI 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 16 juni 2020 volgende besluiten heeft
genomen:
(Omgeving)

1.

Een factuur wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Omgeving)

2.
Het College neemt akte van het ontslag van een lid van de Gecoro. Het dossier wordt aan de
gemeenteraad voorgelegd.
(Omgeving)

3.
Doss. O/2020/45: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan mevr. Van Berkel Adriana, Willem De Roolaan 96, 8620
Nieuwpoort tot aanbrengen gevelisolatie en afwerken voorgevelbekleding met kurk, gelegen
Schipstraat 34, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie B nr. 0858W.
(Omgeving)

4.
Doss. O/2020/44: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Coulier kevin, Golfstraat 24, 8620 Nieuwpoort tot
verbouwen en uitbreiden zonevreemde woning + gedeeltelijke functiewijziging naar osteopaat-praktijk,
gelegen Golfstraat 24, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie H nr. 0005D4.
(Omgeving)

5.
Doss. O/2020/52: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de BVBA Pattim, Oostendestraat 109, 8600 Diksmuide tot bouwen
van een nieuwbouw (winkel + appartement) na afbraak alle bestaande bebouwing - regularisatie,
gelegen Langestraat 97, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie B nr. 0215N.
(Omgeving)

6.
Doss. O/2020/87: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de VME Residentie Van Dyck p-a VanexemMarc, Albert I laan
229, 8620 Nieuwpoort tot renovatie van de voor- en achtergevel van residentie Van Dyck, gelegen
Zeedijk 7, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0047A.
(Omgeving)

7.
Doss. O/2020/24: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de CVBA Fluvius System Operator, Brusselsesteenweg 199, 9090
Melle tot bouwen elektriciteitscabine na slopen 2 transfo's op paal n(rs) 11709 en 12865 en slopen
metalen cabine nr. 11700 + overwelven gracht, gelegen Violettestraat , 8620 Nieuwpoort, kadastraal
gekend Nieuwpoort 3° Afd. (Sint-Joris), Sectie B nr(s) 0021B en 0023E én gelegen
Schoolbakkestraat, kadastraal gekend Nieuwpoort 4° A
(Omgeving)

8.
Doss. O/2020/33: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Vandevelde Vincent, Nieuwendammeweg 1, 8620
Nieuwpoort tot inbuizen Polderleed over een lengte van 30,50 m en over een lengte van 20 m, het
voorzien van 3 compensaties voor de inbuizing, gelegen Nieuwendammeweg 1, 8620 Nieuwpoort,
kadastraal gekend Nieuwpoort 3° Afd. (Sint-Joris), Sectie A nr(s) 0174G en 0173L.
(Omgeving)

9.
Doss. O/2020/89: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan mevr. Deceuninck Justine, Louisweg 87, 8620 Nieuwpoort tot
vellen van 2 bomen in de voortuin, gelegen Louisweg 87, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend
Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0517S5.
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(Omgeving)

10.
Doss. O/2020/86: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de bvba Sandeshoved, Goethalsstraat 1, 8620 Nieuwpoort tot
aanpassen inkom op openbaar domein van hotel De Vloote, gelegen Goethalsstraat 2, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr(s) 0017D, 0017A2 en 0018C.
(Omgeving)

11.
Doss. O/2020/48: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan mevrouw Vanden Dael Louise, Stekelbremlaan 38, 1150 SintPieters-Woluwe tot bouwen woning, gelegen August Oleffelaan , 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend
Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0482Z.
(Omgeving)

12.
Doss. O/2020/46: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer De Zaeyer Marc, Brugse Steenweg 66, 8620 Nieuwpoort
tot bouwen van landbouwloods, gelegen Nieuwendammeweg 1, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend
Nieuwpoort 3° Afd. (Sint-Joris), Sectie A nr(s) 0174G en 0173L.
(Jeugddienst)

13.
Er wordt extra werkingsgeld gevraagd voor de speelplein- en de tienerwerking voor extra
activiteiten.
(Sportdienst)

14.

Het College behandelt een aanvraag tot erkenning Nieuwpoortse sportvereniging.

(Sportdienst)

15.
Door de coronamaatregelen kon de cursus 'Kijk Ik Fiets' niet doorgaan. Daarom dienen er
creditnota's opgemaakt te worden voor de terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
(Sportdienst)

16.
Het College keurt de organisatie van het assistentieproject Zon Zee Zorgeloos voor juli en
augustus 2020 goed.
(Sociaal Huis)

17.
Een voorschotfactuur wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld. Het College keurt de
aanpassing van het convenant betreffende de toegankelijkheidsadvisering goed.
(Cultuur)

18.
Er wordt kennis genomen van het jaarverslag en de balans van de projectvereniging Achthoek
(nu IJzervallei en Viertoren) van het jaar 2019. Het dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad.
(Toerisme)

19.
Het College keurt de factuur voor het ontwerpen en drukken van nostalgische postkaarten
goed en stelt deze betaalbaar.
(Gemeenteschool)

20.
Het College keurt een aanvraag loopbaanonderbreking voor corona-ouderschapsverlof goed
voor 1/5 verminderde prestatie gedurende de maand juni 2020 voor een leerkracht in het
lerarenplatform.
(Gemeenteschool)

21.
goed.

Het College keurt de aanvraag tot rustpensioen van de leermeester protestantse godsdienst

(Gemeenteschool)

22.
Het College keurt de aanvraag voor het zorgkrediet voor het schooljaar 20-21 goed voor de
ICT-coördinator.
(Gemeenteschool)

23.
Het College keurt een zorgkrediet goed voor 1/5 prestatie voor het schooljaar 20-21 voor de
onderwijzeres van de eerste graad.
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(Gemeenteschool)

24.
Het College keurt een verlof voor een tijdelijk andere opdracht voor vermindering van 1/5 goed
voor het schooljaar 2020-2021 voor een onderwijzer derde graad.
(Gemeenteschool)

25.
Het College keurt extra PWB-uren goed ten laste van de gemeente werkingsbudget schooljaar
20-21.
(Gemeenteschool)

26.
Het College keurt de afwezigheid verminderde prestatie goed voor de bijzondere leermeester
katholieke godsdienst voor 6 lestijden.
(Bevolking & Burgelijke stand)

27.
Indien men zijn adres van inschrijving verlaat en niet over een vaste woonplaats beschikt,
wordt men ambtshalve geschrapt van het adres van inschrijving.
(Bevolking & Burgelijke stand)

28.
Bij verbreking van het huurcontract dient men zich in regel te stellen met zijn afschrijving en
nieuw adres.
(Bevolking & Burgelijke stand)

29.
Men wordt ambtshalve geschrapt indien het adres van inschrijving niet de hoofdverblijfplaats
is en men geen stappen onderneemt om zijn adres te veranderen naar zijn correct verblijfsadres.
(Veiligheid & Preventie)

30.

Het College keurt parkeer- en verkeersmaatregelen goed voor de Ventweg Kaai.

(Secretarie)

31.

Het College keurt de stopzetting van een huurcontract van een stadswoning goed.

(Secretarie)

32.
Aan het College wordt toestemming gevraagd om de loods gelegen in de Nieuwpoortse
handelskaai te mogen verkopen en concessies over te dragen.
(Secretarie)

33.

Een factuur inzake juridisch advies wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Secretarie)

34.

Het College neemt kennis van de overdracht van een loods in de handelskaai.

(TD - Groendienst)

35.
Voor de beheerswerken toontuintjes Prins Mauritspark werd een openbare aanbesteding
voorzien.
(TD - Groendienst)

36.
Voor het groenonderhoud Leopoldpark periode mei 2020 dient de aannemer een tweede
onderhoudsstaat in. Het College keurt de factuur goed en stelt ze betaalbaar.
(Aankoopdienst)

37.
Het College vordert de retributies van de verkochte huisvuil- en PMD-zakken voor de maand
mei 2020.
(Aankoopdienst)

38.
Het College vordert de retributies voor het plaatsen van een aangevraagd parkeerverbod voor
de maand mei 2020.
(Aankoopdienst)

39.
Het College beslist om een dossier op te starten voor de aankoop van kledij voor het
personeel van de kinderboerderij.
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(Aankoopdienst)

40.
Het College beslist om vier nieuwe banden te laten plaatsen op een vrachtwagen van de
ophaaldienst.
(Aankoopdienst)

41.

Het College beslist om een tekstkar te huren om in Nieuwpoort-Bad te plaatsen.

(Aankoopdienst)

42.

Het College gunt de aankoop van drie aanhangwagens voor de groendienst.

(Aankoopdienst)

43.
Het College beslist om een budget vast te leggen voor de aankoop van creatief materiaal voor
de gemeentelijke basisschool De Pagaaier voor het schooljaar 2020-2021.
(Aankoopdienst)

44.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 24/2020 - goed.
(TD - Ingenieur)

45.
Een factuur voor belijningswerken in de Albert I laan in het kader van de coronamaatregelen
wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Ingenieur)

46.

Het College keurt het nieuwe typeprofiel met bijhorende ruwe raming goed.

(TD - Cel Gebouwen)

47.
Een factuur voor de opmaak van het beheerplan van de Duvetorre wordt goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Gebouwen)

48.
Een vorderingsstaat in het kader van de sloop van een woning wordt goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Wegen)

49.
Het voorstel om de bestaande ondergrondse aansluiting van het elektronisch zonebord in de
Emiel Coppietersstraat te slopen, wordt goedgekeurd.
(TD - Cel Wegen)

50.
Het College kent een premie toe voor de afkoppelingswerken op privaat domein van een
residentie in de Franslaan.
(TD - Cel Milieu)

51.

Het College kent een premie toe voor het vervoer van gekwetste vogels en wilde dieren.

(Personeelsdienst)

52.
A3a).

Er wordt overgegaan tot de vaste benoeming van een voltijds omgevingsambtenaar (A1a-

(Personeelsdienst)

53.

Er wordt een heropstartplan goedgekeurd van het plons- en spelkamp.

(Personeelsdienst)

54.

Er wordt een heropstartplan voor de stadsdiensten goedgekeurd.

(Financiële Dienst)

55.

Het College behandelt een vraag tot vrijstelling betalen van een parkeerretributie.

(Financiële Dienst)

56.

Het College behandelt een vraag tot vrijstelling van betalen van een parkeerretributie.

(Financiële Dienst)

57.

Het College behandelt een vraag tot vrijstelling van een parkeerretributie.
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(Financiële Dienst)

58.

Het College behandelt een vraag tot vrijstelling van betalen van een parkeerretributie.

(Financiële Dienst)

59.

Het College behandelt een vraag tot vrijstelling betalen van een parkeerboete.

(Financiële Dienst)

60.
Een artikel van de gemeentelijke activeringsheffing op de onbebouwde bouwgronden en op de
onbebouwde kavels wordt in onwaarde gezet omdat de belasting ten onrechte werd geheven.
(Financiële Dienst)

61.
Het College stelt het kohier belasting op drukwerk, generatie 5, aanslagjaar 2020 vast en
verklaart het uitvoerbaar.
(Financiële Dienst)

62.
Een raadsman wordt aangesteld om de belangen van de Stad te verdedigen voor de
rechtbank van eerste aanleg naar aanleiding van een verzoekschrift op tegenspraak tegen de
belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen voor het aanslagjaar 2019.
(Financiële Dienst)

63.

De aankoopfacturen - lijst 173 - worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Dienst Lokale Economie)

64.

Een factuur wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Onthaal)

65.
De stad onderschrijft de "Cities Apeal" van de internationale campagne ICAN (International
Campaign to Abolish Nuclear Weapons) in het kader van de samenwerking Westhoek - Vredeshoek.
(Secretarie)

66.

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

