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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN IN ZITTING OP 7 JULI 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 7 juli 2020 volgende besluiten heeft
genomen:
(Omgeving)

1.
Doss. O/2020/65: advies van het college van burgemeester en schepenen inzake de
omgevingsaanvraag ingediend door de heer Gharibyan Homeros, Sint-Jacobstraat 4, 8620
Nieuwpoort tot verbouwen en uitbreiden woning, gelegen Canadalaan 34, 8620 Nieuwpoort,
kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr. 0029W3 en Koksijde 5° Afd. (Oostduinkerke),
Sectie C nr. 0591D.
(Omgeving)

2.
Doss. O/2020/71: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de nv Assa Abloy, Canadalaan 73, 8620 Nieuwpoort tot afbraak
enkele gebouwen (werkplaats, magazijn en laadhuis), sloop verharding en riolering, aanleg nieuwe
parking en riolering, aanpassen gevels, aanleg infiltratie-en bufferbekken/gracht en plaatsen
afsluitingen + aanpassen milieuvergunning op de site van de sleutelfabriek ASSA ABLOY, gelegen
Canadalaan 73, 8620 Nieuwpoort
(Omgeving)

3.
Doss. O/2020/114: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan mevr. Gheeraert Heidi, Pieter Deswartelaan 17, 8620 Nieuwpoort
tot schilderen voorgevel handelszaak Oma's IJs in zandkleur, gelegen Pieter Deswartelaan 17, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr. 0080P2.
(Omgeving)

4.
Doss. O/2020/92: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Knaepen Willy, Dahliastraat 15, 8434 Middelkerke tot
verbouwen van een woning - regularisatie, gelegen Jozef Cardijnlaan 9, 8620 Nieuwpoort, kadastraal
gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie E nr. 0156G3.
(Omgeving)

5.
Doss. O/2020/111: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Hermans Harry, Hofstraat 61, 8434 Middelkerke tot
aanbouwen afdakje aan de voorgevel van de eengezinswoning, gelegen Pemenhoek 68, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie E nr. 0217M.
(Omgeving)

6.
Doss. O/2020/118: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Diopere Kevin, Genklaan 1 bus A, 8620 Nieuwpoort tot
verharden voortuin voor creëren bijkomende parkeerplaats, gelegen Genklaan 1A, 8620 Nieuwpoort,
kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie E nr. 0141A27.
(Omgeving)

7.
O/2020/107: Aktename melding van mevr. Michiels Marianne, Diksmuidse Weg 10, 8620
Nieuwpoort voor exploitatie propaangastank van 2.700 liter gelegen Diksmuidse Weg 10, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 4° Afd. (Ramskapelle), Sectie D nr. 0200H2.
(Omgeving)

8.
O/2020/112: Aktename melding van de bvba Hoprom Construct, Beneluxpark 27A, 8500
Kortrijk voor exploitatie bronbemaling te Louisweg 10-12, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd.,
Sectie E nr. 0307A.
(Evenementen)

9.

Het College keurt de evenementen voor de zomer 2020 goed.
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(Evenementen)

10.

Het College keurt het vernieuwe reglement voor het uitlenen van materialen goed.

(Jeugddienst)

11.
De aanvraag door de sportdienst van de gemeente Middelkerke om de polyvalente zaal van
het jeugdcentrum te gebruiken voor de organisatie van de MTB-tocht op 1 november 2020, wordt
behandeld.
(Jeugddienst)

12.
Elk jaar organiseert de jeugddienst enkele vormingen voor de animatoren over thema's die ze
zelf voorstellen, die gelinkt kunnen worden aan de uitdaginen van de speelpleinwerking. Het College
keurt de organisatie van deze vormingen goed.
(Jeugddienst)

13.
Via de Warme Steden en Gemeenten werden doe-boekjes aangekocht voor kinderen uit
kwetsbare gezinnen, de factuur hiervoor dient goedgekeurd en betaalbaar gesteld te worden.
(Jeugddienst)

14.
Inwoners van de Kokstraat vragen een zomerstraat aan op vier zondagen tijdens de maanden
juli en augustus voor het deel van de Ankerstraat tot de Langestraat.
(Jeugddienst)

15.
De Jeugddienst voorziet 4.000 EUR voor extra workshops voor de speelpleinwerking over 2
maanden waarvan een eerste deel voor 2000 EUR reeds werd goedgekeurd. Het tweede deel wordt
goedgekeurd.
(Sociaal Huis)

16.
Het College keurt de organisatie van een preventietop voor lokale besturen met als thema
'Gezond opgroeien' in Centrum Ysara op 7 oktober 2020 goed en voorziet hiervoor een budget van
1.000 euro en de nodige materiële ondersteuning.
(Sociaal Huis)

17.
Het College voorziet een bijdrage van 100 euro voor de organisatie van webinars tijdens de
coronaperiode ter vervanging van de bijeenkomsten van het perinataal netwerk.
(Communicatie)

18.
De factuur voor de voorgeschoten portkosten 'Nieuwpoort Uw Stad' (editie juli/augustus 2020)
wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Cultuur)

19.
"Balletschool Allanah Weranga vzw" dient een aanvraag in om erkend te worden als socioculturele vereniging.
(Toerisme)

20.
Een factuur voor het aanbrengen van folie op vintrine Toerisme Nieuwpoort-Bad wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

21.
Een factuur voor het drukken van de pocket Beleef Nieuwpoort - Zomer 2020 wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

22.
Een factuur voor het drukken van een erratumfolder bij het Inspiratiemagazine wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

23.
Het voorstel "Uniek concept van SBS met Jani Kazaltzis als promotie- en incentive voor
Nieuwpoort" wordt behandeld.
(Bevolking & Burgelijke stand)
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24.
Indien men nalaat zich rechtmatig af te schrijven naar zijn nieuwe woonplaats en het
huurcontract waar men ingeschreven is wordt beëindigd, dan wordt men ambtshalve afgeschreven.
(Bevolking & Burgelijke stand)

25.

Indien men nalaat zich af te schrijven naar het buitenland wordt men ambtshalve afgevoerd.

(Veiligheid & Preventie)

26.

Het College keurt parkeermaatregelen (Randparking Kattesas) goed.

(Veiligheid & Preventie)

27.

Het College keurt een parkeermaatregel in het kader van de musicalstage goed.

(Veiligheid & Preventie)

28.

Het College kent een premie voor de aankoop van een fietsslot toe.

(Veiligheid & Preventie)

29.

Het College kent een premie voor de aankoop van een rookmelder toe.

(Veiligheid & Preventie)

30.
Een factuur in het kader van een bedanking voor vrijwilligers wordt goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Secretarie)

31.
Een koppel verhuist van een stadswoning naar een woning van IJzer en Zee. Het College
neemt hiervan akte.
(TD - Groendienst)

32.
Drie houten bruggen dienen worden vervangen in de kinderboerderij. Voor deze
onderhandelingsprocedure dient een aantal kandidaten uitgenodigd te worden voor prijsofferte.
(Aankoopdienst)

33.

Het College beslist om een retributie voor parkeeraanvraag in onwaarde te plaatsen.

(Aankoopdienst)

34.
Het College beslist om een overeenkomst af te sluiten voor preventieve en periodieke
vliegenbestrijding in de verkoophal en passage van de vismijn.
(Aankoopdienst)

35.
Een factuur in het kader van de levering van 240 nadars wordt goedgekeurd en betaalbaar
gesteld.
(Aankoopdienst)

36.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 27/2020 - goed.
(TD - Cel Gebouwen)

37.
goed.

Het College keurt het plaatsen van zonnepanelen op de Zathe en het contractvoorstel hiervoor

(TD - Cel Gebouwen)

38.
Door een voorjaarstorm is een deel van de gevel van het stadsmagazijn omgevallen. De
aannemer diende een factuur in voor de uitgevoerde werken. Deze factuur werd deels betaalbaar
gesteld. De aannemer vraagt de betaling van het restant.
(TD - Cel Gebouwen)

39.
Het verslag van het nazicht van de kandidaturen voor het stadskantoor wordt goedgekeurd. Er
worden 5 architecten geselecteerd om mee te doen aan de gunningsfase.
(TD - Cel Wegen)

40.
Een factuur in het kader van het onderhoud van zes verlichtingsmasten op het Leopoldplein
wordt niet goedgekeurd.

blz. 4
(TD - Cel Milieu)

41.

Het College besluit om een omgevingsvergunning voor de kinderboerderij in te dienen.

(TD - Cel Milieu)

42.
Het College besluit om het burgemeestersconvenant via een in house regeling te gunnen aan
de W.V.I.
(TD - Cel Milieu)

43.

Een factuur in het kader van een asbeststaalname wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Personeelsdienst)

44.

Het College neemt akte van de ziekte- en omstandigheidsverloven.

(Personeelsdienst)

45.

Er worden verschillende heropstartplannen goedgekeurd naar aanleiding van COVID-19.

(Personeelsdienst)

46.
Er wordt een openverklaring en aanleg werfreserve voorzien voor de functie van
gemeenschapswacht-vaststeller (C1-C3).
(Financiële Dienst)

47.

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

(Financiële Dienst)

48.
Een bezwaar dat ingediend werd op de algemene milieubelasting op bedrijven voor het
aanslagjaar 2019 wordt behandeld.
(Financiële Dienst)

49.
Het College stelt een raadsman aan om debelangen van Stad Niuewpoort te verdedigen in
een rechtszaak belasting op tweede verblijven, aanslagjaar 2018.
(Financiële Dienst)

50.

De aankoopfacturen - lijst 191 - worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Financiële Dienst)

51.

De aankoopfacturen - lijst 192 - worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Financiële Dienst)

52.
Een kohierartikel betreffende retributie parkeren wordt in onwaarde gebracht wegens einde
collectieve schuldenregeling met kwijtschelding resterende schulden.
(Financiële Dienst)

53.
Verschillende kohierartikels worden in onwaarde gebracht wegens afsluiting collectieve
schuldenregeling met beperkte uitbetaling en sluiting faillissement wegens ontoereikend actief.
(Financiële Dienst)

54.
Een artikel van de belasting op het plaatsen van terrassen, windschermen, kramen, tafels en
stoelen, enz. op het openbaar domein wordt in onwaarde gezet omdat de belasting ten onrechte werd
geheven.
(Financiële Dienst)

55.
Bepaalde artikels van de algemene milieubelasting op bedrijven worden in onwaarde gezet
omdat de belasting ten onrechte werd geheven.
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(Financiële Dienst)

56.
Een bezwaar dat ingediend werd tegen de algemene milieubelasting op bedrijven voor het
aanslagjaar 2019 wordt behandeld.
(Financiële Dienst)

57.

De aankoopfacturen - lijst 198 - worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Dienst Lokale Economie)

58.

Het College behandelt een aanvraag tot subsidie voor wijziging letter thuishaven N82.

(Dienst Lokale Economie)

59.
Het College behandelt een aanvraag om alsnog avondmarkten te organiseren tijdens het
seizoen 2020.
(Secretarie)

60.

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

