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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN IN ZITTING OP 18 AUGUSTUS 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 18 augustus 2020 volgende besluiten heeft
genomen:

(Omgeving)

1.
Doss. 2016/85 tot bouwen 2 aaneengesloten woningen, gelegen Molenstraat 18A-20, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 4° Afd. (Ramskapelle), Sectie D nr(s) 0106N en 0106P:
vrijgave borgsom.
(Omgeving)

2.
De eindfactuur voor het opmaken van het Gemeentelijk RUP Oude Veurnevaart wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Omgeving)

3.
Het College neemt akte van de geplande vergadering van de Gecoro voorzien op 31 augustus
2020 om 19 u. en de bijhorende agenda.
(Omgeving)

4.
Het College aanvaardt het voorontwerp van het Gemeentelijk RUP Kasteelstraat. Er zal een
plenaire vergadering georganiseerd worden.
(Omgeving)

5.

O/2020/121/: Concessie plaatsen handelsterras op openbaar domein gemeenteweg.

(Omgeving)

6.
Doss. O/2020/61 tot het aanpassen van een garage, gelegen Justus Van Clichthovenstraat
137+, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr. 0048W5: vrijgave
borgsom.
(Omgeving)

7.
Het goedkeuringsbesluit dd. 9 april 2020 van het Gemeentelijk RUP Jachthavenwijk Lenspolder werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2020. Het Gemeentelijk
RUP is 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad van kracht.
(Omgeving)

8.
Het goedkeuringsbesluit dd. 9 april 2020 van het Gemeentelijk RUP Ramskapelle - Dorp
Projectzone 4A Hemmestraat werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2020.
Het Gemeentelijk RUP is 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad van kracht.
(Omgeving)

9.
Wijzigen functie wonen naar verblijfsrecreatie (vakantiewoning) Schipstraat 44, kadastraal
gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie B, nr. 0800E, zonder te beschikken over een
omgevingsvergunning.
(Omgeving)

10.
Uitvoeren terreinwerken zonder vergunning, gelegen Ambachtstraat 10, kadastraal gekend
Nieuwpoort 3° Afd./Sint-Joris, sectie B, nr. 0353P.
(Omgeving)

11.
Doss. O/2020/93: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de bvba Vermeersch Erwin, Berglaan 16, 8670 Koksijde tot
verbouwen en uitbreiden van een woning, gelegen Astridlaan 8, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend
Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr. 0031E58.
(Omgeving)
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12.
Doss. O/2020/73: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de nv Anjo, Ardooisesteenweg 243, 8800 Roeselare tot aanleg
parkeerplaatsen in voortuin woning met burelen, gelegen Jozef Cardijnlaan 34F, 8620 Nieuwpoort,
kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie E nr. 0170B3.
(Omgeving)

13.
Doss. O/2020/113: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Vandaele Luc, Willem De Roolaan 50, 8620 Nieuwpoort
tot verbouwen en uitbreiden van een rijwoning (bijbouwen badkamer op 1ste verdiep aan
achtergevel), gelegen Willem De Roolaan 50, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1°
Afd., Sectie A nr. 0048L5.
(Omgeving)

14.
Doss. O/2020/108: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan mevr. Sys Lieselot, Duinkerkestraat 55, 8620 Nieuwpoort tot
bouwen van een tuinhuis / berging en overdekt terras, gelegen Duinkerkestraat 55 - Astridlaan 128,
8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr. 0031N39.
(Omgeving)

15.
Doss. O/2020/121: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de bvba Weyne-Projects, Franslaan 59 bus 1, 8620 Nieuwpoort
tot het bouwen wegneembaar gesloten handelsterras op openbaar domein, gelegen SintBernardusplein 6, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0365B.
(Omgeving)

16.
Doss. O/2020/102: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het weigeren
van een omgevingsvergunning aan de nv Stouf - Vanbillemont, Kaai 27, 8620 Nieuwpoort tot
vernieuwen en uitbreiden handelsterras op OD voor vishandel Albert + aanpassen milieuvergunning,
gelegen Kaai 27, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie B nr(s) 02683,
0268N en 0268M.
(Jeugddienst)

17.

Een factuur in het kader van de jeugdvoordeelpas wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Jeugddienst)

18.
Er werd een tussentijdse evaluatie gemaakt van Spelewest waarbij ook de tussenkomst van
stad Nieuwpoort werd opgevraagd. Het College beslist om het overeengekomen budget over te
maken.
(Jeugddienst)

19.
Tijdens de zomer worden workshops georganiseerd op de speelpleinwerking. De facturen
hiervoor moeten goedgekeurd en betaalbaar gesteld worden.
(Jeugddienst)

20.
Een factuur in het kader van de aankoop van fruitsapjes voor de speelpleinwerking wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Sportdienst)

21.
Het College neemt kennis van de annulering van "Maand van de Sportclub" 2020 door Sport
Vlaanderen wegens de covid-19 maatregelen.
(Cultuur)

22.
De beiaardier wenst een concert te geven met muzikanten en een televisieverbinding voor het
publiek.
(Toerisme)

23.
Het College kent een vrijwilligersvergoeding toe aan gidsen die een gidsbeurt in Westfront
Nieuwpoort verzorgden in de maand juli.
(TD - Groendienst)

24.
Voor de heraanleg van het Guido Gezelleplein dient een sloopopvolgingsplan opgemaakt te
worden. In dit kader wordt een offerte goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
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(TD - Groendienst)

25.
Voor de bloembakken Kaai, Zeedijk en Marktstraat werd zomerbebloeming aangeplant na de
onvoorziene voorjaarsaanplanting. In dit kader wordt een factuur goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Groendienst)

26.
Voor het rooien van 55 populieren t.h.v. het Guido Gezelleplein is een omgevingsvergunning
nodig.
(Aankoopdienst)

27.
Het College keurt de uitbreiding van het abonnement OranjeConnect van de dienst
Burgerzaken goed.
(Aankoopdienst)

28.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 33/2020 - goed.
(TD - Ingenieur)

29.

Het College neemt akte van een dagvaarding en stelt een raadsman aan.

(TD - Cel Wegen)

30.
Het College verleent toelating tot het aanleggen van een pad naar de voordeur op openbaar
domein onder de voorwaarde dat er een waterdoorlatende opbouw van de verharding is.
(TD - Cel Wegen)

31.
Het verschuldigde ereloon bij de voorlopige oplevering van de werken voor de heraanleg van
de Onze-Lieve-Vrouwstraat wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Stedenbouw Algemeen)

32.
Splitsing perceel gelegen Hemmestraat 12A, kadastraal gekend Nieuwpoort 4° Afd.
(Ramskapelle), Sectie C nr. 0210T3.
(TD - Cel Milieu)

33.

Het College beslist om de aanvoer van asbest op het recyclagepark te herzien.

(Personeelsdienst)

34.

Een offerte van Mensura voor het griepvaccin wordt voorgelegd en goedgekeurd.

(Personeelsdienst)

35.
Een personeelslid wenst op pensioen te gaan per 1 mei 2021. Het College neemt hier akte
van en keurt dit goed.
(Personeelsdienst)

36.
Er wordt een vergoeding voorzien voor de vrijwilligers ten behoeve van de dienst
kinderboerderij.
(Personeelsdienst)

37.

Het College neemt akte van de ziekte- en omstandigheidsverloven.

(Financiële Dienst)

38.
Verschillende kohierartikels betreffende algemene milieubelasting op bedrijven worden in
onwaarde gebracht wegens afsluiting faillissement zonder dividend.
(Financiële Dienst)

39.
Een artikel van de belasting op leegstaande woningen en gebouwen wordt in onwaarde gezet
omdat de belasting ten onrechte werd geheven.
(Financiële Dienst)

40.
Een bezwaar dat ingediend werd tegen aanslagen in de gemeentelijke activeringsheffing op
de onbebouwde bouwgronden en op de onbebouwde kavels voor het aanslagjaar 2019 wordt
behandeld.
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(Financiële Dienst)

41.
Een kohierartikel belasting op drukwerk, aanslagjaar 2020 wordt in onwaarde gezet en er
wordt een nieuw aanslagbiljet opgemaakt op een andere naam.
(Financiële Dienst)

42.
Het College stelt het kohier belasting op ongeadresseerd drukwerk, generatie 7, aanslagjaar
2020 vast en verklaart het uitvoerbaar.
(Financiële Dienst)

43.
Bepaalde artikels van de algemene milieubelasting op bedrijven worden in onwaarde gezet
omdat de belasting ten onrechte werd geheven.
(Financiële Dienst)

44.
Het kohier belasting havenrechten zeehaven voor schepen gelijk aan of groter dan 500 BT,
voor het aanslagjaar 2020 generatie 7, wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

45.
Het kohier belasting op de privatieve inname van het openbaar domein in de vissers- en
handelshaven, linkeroever, voor het aanslagjaar 2020 generatie 7, wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard.
(Financiële Dienst)

46.

De aankoopfacturen - lijst 226 - worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Financiële Dienst)

47.
Het kohier belasting havenrechten zeehaven voor schepen kleiner dan 500 BT en voor
binnenvaartschepen, voor het aanslagjaar 2020 generatie 7, wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard.
(Dienst Lokale Economie)

48.
Het College keurt een voorstel voor uitbetaling subsidie aanleg private toegangsweg
landbouwbedrijf goed.
(Secretarie)

49.

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

