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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN IN ZITTING OP 14 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 14 juli 2020 volgende besluiten heeft
genomen:
(Omgeving)

1.
Doss. O/2016/156 tot bouwen 3 woningen gelegen Pelikaanstraat 17-19, 8620 Nieuwpoort,
kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr(s) 0126K, 0126L en 0126M: vrijgave borgsom.
(Omgeving)

2.
Doss. O/2019/163 tot plaatsen van een prefabgarage, gelegen André De Zaeyerstraat, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr. 0048E34: vrijgave borgsom.
(Omgeving)

3.
Doss. O/2018/168 tot verbouwen rijwoning, gelegen Sint-Jacobstraat 22, 8620 Nieuwpoort,
kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie B nr. 0050C: vrijgave borgsom.
(Omgeving)

4.
Verdeling perceel Ramskapellestraat 79, kadastraal gekend Nieuwpoort 4° Afd., Sectie C nr.
0079E2 een totale oppervlakte van 113,46 m² wordt gesplitst voor verkoop om toegevoegd te worden
bij het perceel Ramskapellestraat 77.
(Omgeving)

5.
Splitsing: vruchtgebruik voor 20 jaar van de eigendom en aanhorigheden op en met grond
Diksmuidse Weg 10, kadastraal gekend Nieuwpoort 4° Afd., Sectie D nr. 0200H1 met een oppervlakte
van 7.096 m² én verkoop van 3.983 m².
(Omgeving)

6.
Doss. 2016.12: stedenbouwkundige vergunning dd. 26 april 2016 tot verbouwen stal/schuur
tot ééngezinswoning gelegen Ankerstraat 23A, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., sectie B, nr.
0922D: vervallen van rechtswege.
(Omgeving)

7.
Doss. O/2020/83: advies van het college van burgemeester en schepenen inzake de
omgevingsaanvraag ingediend door IVA Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust,
Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende tot het project Stormvloedkering Nieuwpoort: voorzien extra
flankerende maatregelen + bouw bedieningsgebouw, gelegen Oude Zeedijk, kadastraal gekend
Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0000 (bestaande waterwegen).
(Omgeving)

8.

Een factuur wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Omgeving)

9.
Doss. 2016.97: stedenbouwkundige vergunning dd. 9 augustus 2016 tot verbouwen en
uitbreiden villa gelegen Emile Verhaerenlaan 25, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., sectie D, nr.
0174X annuleren vergunning.
(Omgeving)

10.
Doss. 2016/30: verbouwen van een woning (lot 1) en het verbouwen van twee bestaande
constructies tot 2 ééngezinswoningen (lot 2 en 4) Hoogstraat 8A-10+A: vrijgave borgsom.
(Omgeving)

11.
Doss. O/2020/49: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de bvba Immo Bretabo, Arnould Nobelstraat 24 bus 0501, 3000
Leuven tot verbouwen handelsruimte en een deel van de parkeergarage tot fitness, gelegen Albert I
laan 95, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie E nr. 0294D1.

blz. 2
(Omgeving)

12.
Doss. O/2020/78: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan het Agentschap voor Natuur en Bos, Koning Albert I-laan 1/2 bus
74, 8200 Brugge tot aanleg van 3 poelen in de Simliduinen, gelegen Nieuwlandplein, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr(s) 0428C, 0517H11, 0517N11,
0517Y3 en 0517W3.
(Omgeving)

13.
Doss. O/2020/119: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de VME Residentie Seagull p-a nv Immo Eecke, Albert I laan 229,
8620 Nieuwpoort tot renovatie voorgevel residentie Seagull, gelegen Zeedijk 43, 8620 Nieuwpoort,
kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0349F.
(Omgeving)

14.
Doss. O/2020/96: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de BV The Green, Beneluxpark 27A, 8500 Kortrijk tot tijdelijk
plaatsen werfborden + publiciteit tot bouwen residentie The Green, gelegen Lefevrestraat 15 Franslaan 84 - Benjaminstraat 4, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort Nieuwpoort 2° Afd.,
Sectie D nr(s) 0122N, 0122S en 0122P.
(Omgeving)

15.
Doss. O/2020/54: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het weigeren
van een omgevingsvergunning aan de heer Norré Joeri, Koninklijke Baan 196, 8434 Middelkerke tot
aanleg van zwembad en poolhouse in voortuin, gelegen Tennislaan 18, 8620 Nieuwpoort, kadastraal
gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0451B.
(Wonen)

16.

Het College kent een premie voor het reinigen en herstellen van een voorgevel toe.

(Wonen)

17.

Het College kent een aanvullende renovatiepremie toe.

(Wonen)

18.
Het College wijst de deskundige wonen en de omgevingsambtenaar aan als woningcontroleur
voor het grondgebied Nieuwpoort.
(Wonen)

19.

Het College bevestigt de deelname aan de verderzetting van een regiomarketingproject.

(Jeugddienst)

20.
Zoals de voorbije jaren wil de jeugddienst opnieuw pakketten taxicheques aanbieden aan
jongeren ter waarde van 30 EUR voor een effectieve kostprijs van 5 EUR, in samenwerking met de
andere westkustgemeenten.
(Jeugddienst)

21.
Een factuur in het kader van een aanvulling van het handboek integrale jeughulp wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Jeugddienst)

22.
Er werd eerder dit jaar een subsidiereglement goedgekeurd voor de verdeling van subsidies
voor de initiatieven buitenschoolse opvang. Aan de hand van een puntensysteem werd een verdeling
gemaakt.
(Sociaal Huis)

23.
Het College beslist om digitale tools beschikbaar te stellen opdat de vrijwilligers de
tweedehandswinkel van Domino zelfstandig kunnen openhouden.
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(Communicatie)

24.
De factuur voor de drukkosten van Nieuwpoort Uw Stad, editie juli/augustus 2020, wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Cultuur)

25.
Aan het College wordt gevraagd om een extra gids aan te stellen voor Open Monumentendag
2020 en om het Vredegerecht die dag open te stellen voor publiek.
(Toerisme)

26.
Een factuur in het kader van het evenement Feniks 2020 wordt goedgekeurd en betaalbaar
gesteld.
(Gemeenteschool)

27.
Het College keurt een verlof voor een tijdelijk andere opdracht voor vermindering van 2/24
voor het schooljaar 2020-2021 goed voor een onderwijzer zesde leerjaar.
(Gemeenteschool)

28.
Het College neemt akte van het verslag van het beheerscomité scholengemeenschap dd. 22
juni 2020.
(Gemeenteschool)

29.

Het College keurt het nascholingsplan goed voor het schooljaar 2020-2021.

(Gemeenteschool)

30.
Het College keurt de verlof- en activiteitenkalender van de Pagaaier voor het schooljaar 20202021 goed.
(Gemeenteschool)

31.
Het College neemt akte van het verslag van de schoolraad van de gemeenteschool de
Pagaaier dd. 25 juni 2020.
(Gemeenteschool)

32.

Het College keurt een wedertewerkstelling goed van 2/24 in aanvangsbegeleiding.

(Gemeenteschool)

33.
Het College keurt de tijdelijke aanstellingen en toewijzingen opdrachten voor het schooljaar
2020-2021 voor kleuter en lager onderwijs goed.
(Gemeenteschool)

34.
Het College neemt akte van de permanente evaluatie eind juni 2020 wegens coronaperiode in
de gemeenteschool de Pagaaier.
(Gemeenteschool)

35.
Het College keurt de aanstelling goed van een leerkracht levensbeschouwing Katholieke
godsdienst voor het schooljaar 2020-2021 voor 8/24.
(Gemeenteschool)

36.
Het College keurt de aanstelling goed van een leerkracht levensbeschouwing Protestantse
godsdienst voor het schooljaar 2020-2021 voor 2/24.
(Bevolking & Burgelijke stand)

37.
Als men naar het buitenland vertrekt dient men zich te laten uitschrijven. Indien men zich niet
laat uitschrijven, wordt men ambtshalve geschrapt.
(Veiligheid & Preventie)

38.
Een factuur in het kader van een bedanking voor medewerkers wordt goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
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(Veiligheid & Preventie)

39.
Het College bekrachtigt het tijdelijk verkeersreglement bij hoogdringendheid bij besluit van de
Burgemeester goed.
(Veiligheid & Preventie)

40.
Het College keurt parkeer- en verkeersmaatregelen in het kader van de organisatie van een
Zomerstraat in de Kokstraat goed.
(Secretarie)

41.
Aan het College wordt gevraagd om kennis te nemen van de dagorde van de jaarlijkse
statutaire ledenvergadering van V.V.O.G. dd. 3 september 2020.
(Secretarie)

42.
Het College gaat akkoord om de aandelen van I.V.V.O. van de gemeentevennoten te
herverdelen en opteert voor een kapitaalvermindering.
(Aankoopdienst)

43.
Het College vordert de retributies van de verkochte huisvuil- en PMD-zakken voor de maand
juni 2020.
(Aankoopdienst)

44.
Het College vordert de retributies voor het plaatsen van een aangevraagd parkeerverbod voor
de maand juni 2020.
(Aankoopdienst)

45.
Het College beslist om de schoolboeken voor het schooljaar 2020-2021 voor de gemeentelijke
basisschool De Pagaaier aan te kopen.
(Aankoopdienst)

46.
Het College beslist om de opdracht tot het leveren van strooizout voor de winterperiode 20202021 te gunnen.
(Aankoopdienst)

47.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 28/2020 - goed.
(TD - Ingenieur)

48.
Het College keurt de financiële afrekening 2019-deel 1 voor het bovengrondse parkeren in het
kader van de opdracht 'TD/D2012-50: Concessie van een openbare dienst inzake het bovengronds
parkeerbeheer en een erfpacht voor de bouw van drie ondergrondse parkings met inbegrip van het
beheer' goed.
(TD - Ingenieur)

49.
Het College keurt de financiële afrekening 2019 voor het ondergrondse parkeren in het kader
van de opdracht 'TD/D2012-50: Concessie van een openbare dienst inzake het bovengronds
parkeerbeheer en een erfpacht voor de bouw van drie ondergrondse parkings met inbegrip van het
beheer' goed.
(TD - Ingenieur)

50.

Een factuur in het kader van diverse wegenwerken wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(TD - Ingenieur)

51.

Het College behandelt een klacht met betrekking tot de ondergrondse afvalcontainers.

(TD - Cel Gebouwen)

52.
Het College keurt de sanering van een gevaarlijk koelmiddel in een oude, defecte
verwarmingsinstallatie van de Verbanckzaal in de Vismijn, alsook het leveren en plaatsen van een
verwarmingstoestel met klokthermostaat, goed. Deze opdracht wordt gegund.
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(TD - Cel Gebouwen)

53.
Het voorontwerp opgemaakt voor de koelinstallatie in de veilinghal en de gevraagde
aanpassingen door FAVV wordt goedgekeurd.
(TD - Cel Wegen)

54.
Een factuur in het kader van de laagspanningsaansluiting van de oplaadpaal F4 te hoogte van
de Franslaan nr. 99 wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Wegen)

55.
Het College gunt de opdracht om het bundelnet Langestraat tussen Recollettenstraat en
Hoogstraat ondergronds te brengen.
(TD - Cel Wegen)

56.
De opdracht tot het vernieuwen van de gevelverlichting van ’t Kasteeltje in de Langestraat en
Hoogstraat wordt gegund.
(TD - Cel Wegen)

57.
De opdracht tot het leveren en plaatsen van een nieuwe openbare verlichting in de Dienstweg
Havengeul tussen Elisalaan en Louisweg wordt gegund.
(TD - Cel Wegen)

58.

Een factuur in het kader van juridisch advies wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Personeelsdienst)

59.

Het College neemt akte van de ziekte- en omstandigheidsverloven.

(Personeelsdienst)

60.

Het College neemt akte van de Algemeen Directeur-besluiten (mei 2020).

(Personeelsdienst)

61.

Het College neemt akte van de Algemeen Directeur-besluiten (juni 2020).

(Financiële Dienst)

62.
Verschillende kohierartikels betreffende algemene milieubelasting op bedrijven worden in
onwaarde gebracht wegens ontoereikend actief na afsluiting faillissement en kwijtschelding schulden.
(Financiële Dienst)

63.
Het kohier belasting op het behandelen van een omgevingsaanvraag, voor het aanslagjaar
2020 generatie 6, wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

64.

De aankoopfacturen - lijst 202 - worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Financiële Dienst)

65.
Het College stelt het kohier belasting op drukwerk generatie 6, aanslagjaar 2020 vast en
verklaart het uitvoerbaar.
(Financiële Dienst)

66.
Een artikel van de algemene milieubelasting op bedrijven wordt in onwaarde gezet omdat de
belasting ten onrechte werd geheven.
(Financiële Dienst)

67.
Bepaalde artikels van de algemene milieubelasting op bedrijven worden in onwaarde gezet
omdat de belasting ten onrechte werd geheven.
(Financiële Dienst)

68.
De toelage van de wachtvergoeding Brandweer Nieuwpoort 2020 wordt goedgekeurd en
betaalbaar gesteld ten bedrage van 89.556,77 euro.
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(Financiële Dienst)

69.
Het kohier belasting op de privatieve inname van het openbaar domein in de vissers- en
handelshaven, linkeroever, voor het aanslagjaar 2020 generatie 6, wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard.
(Financiële Dienst)

70.
Het kohier belasting havenrechten zeehaven voor schepen kleiner dan 500 BT en voor
binnenvaartschepen, voor het aanslagjaar 2020 generatie 6, wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard.
(Financiële Dienst)

71.
Het kohier belasting havenrechten zeehaven voor schepen gelijk aan of groter dan 500 BT,
voor het aanslagjaar 2020 generatie 6, wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Dienst Lokale Economie)

72.
Het College behandelt een vraag tot opschorting van een abonnement voor de wekelijkse
markt wegens ziekte.
(Dienst Lokale Economie)

73.
Het College behandelt een vraag tot opschorting van een abonnement voor de wekelijkse
markt wegens ziekte.
(Dienst Lokale Economie)

74.
Het College neemt akte van een stopzetting van een abonnement op de wekelijkse markt en
de overname van de zaak door een andere abonnementhouder.
(Dienst Lokale Economie)

75.

Het College behandelt een vraag tot participatie aan het project NAVIFISH.

(Dienst Lokale Economie)

76.
Het College behandelt een voorstel om alle begeleide rondleidingen in en rond de vismijn dit
najaar te schrappen en een alternatief rond de site uit te werken.
(Dienst Lokale Economie)

77.
Het College behandelt een voorstel om in te tekenen in de campagne #samensterklokaal en
een bronze partnership af te sluiten met de Gault & Millau.
(Onthaal)

78.
Een factuur voor een bloemenkrans ter gelegenheid van de vissershulde wordt goedgekeurd
en betaalbaar gesteld.
(Onthaal)

79.
Een factuur voor het lidmaatschap van de stad bij "Mayors for Peace" wordt goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Secretarie)

80.

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

