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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN IN ZITTING OP 22 SEPTEMBER 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 22 september 2020 volgende besluiten
heeft genomen:
(Omgeving)

1.
Doss. O/2020/09 tot vervangen dakbedekking na plaatsen isolatie, gelegen Marktstraat 16,
8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie B nr. 0902D: vrijgave borgsom.
(Omgeving)

2.
Doss. O/2020/10 tot vervangen dakbedekking na plaatsen isolatie, gelegen Marktstraat 16A,
8620 Nieuwpoort tot vervangen dakbedekking + plaatsen isolatie + plaatsen dakvlakvenster, gelegen
Marktstraat 16A, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie B nr; 0902C:
vrijgave borgsom.
(Omgeving)

3.
Doss. O/2019/238: Omgevingsvergunning dd. 21 april 2020 tot het verkavelen grond in 8 loten
met aanleg wegen, na slopen bestaande bebouwing, gelegen Hemmestraat 24, 8620 Nieuwpoort,
kadastraal gekend Nieuwpoort 4° Afd. (Ramskapelle), Sectie C nr(s) 0083G en 0083E: attest
uitvoering der werken.
(Omgeving)

4.
Splitsing perceel grond gelegen Hemmestraat 61A (kerkhof), kadastraal gekend Nieuwpoort
4° Afd. (Ramskapelle), Sectie C nr. 0048A.
(Omgeving)

5.

Inventaris geregistreerde onroerende goederen. Openbaar onderzoek.

(Omgeving)

6.
Doss. O/2020/23: beroep tegen de weigering omgevingsvergunning dd. 30 juni 2020 tot
bouwen meergezinswoning na slopen bestaande bebouwing, gelegen Willem De Roolaan 68a-70,
8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr. 0048B52 en 0048P47.
(Omgeving)

7.
Doss. O/2020/23: advies inzake het beroep tegen weigering omgevingsvergunning dd. 30 juni
2020 tot bouwen meergezinswoning na slopen bestaande bebouwing, gelegen Willem De Roolaan
68a-70, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr. 0048B52 en 0048P47.
(Omgeving)

8.
Doss. O/2020/118: beroep tegen de omgevingsvergunning met voorwaarden dd. 7 juli 2020
tot verharden voortuin voor creëren bijkomende parkeerplaats, gelegen Genklaan 1A, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie E nr. 0141A27.
(Omgeving)

9.
Doss. O/2020/118: advies inzake het beroep tegen omgevingsvergunning met voorwaarden
dd. 7 juli 2020 tot verharden voortuin voor creëren bijkomende parkeerplaats, gelegen Genklaan 1A,
8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie E nr. 0141A27.
(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: belasting ontbrekende
parkeerplaatsen.
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(Omgeving)

11.
Doss. O/2018/117 tot vervangen garagepoort door raam en deur + bestemmingswijziging
garage naar winkel, gelegen Oostendestraat 26, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie B nr.
0112X: vrijgave borgsom.
(Omgeving)

12.
Splitsing handelshuis met grond gelegen Kokstraat 6, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd.,
Sectie B nr. 0315V en deel van nr. 0398M.
(Omgeving)

13.
Doss. O/2020/97: omgevingsaanvraag van de nv Anjo, Ardooisesteenweg 243, 8800
Roeselare én de bvba Groep Schollier, Ambachtstraat 22, 8820 Torhout tot aanpassing
OMV_2019136119 met bijkomende ondergrondse parking -3, gelegen Albert I laan 15-19B, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie E nr(s) 0169M2, 0170N2, 0170P2, 0170W2
en 0170L2: intrekking aanvraag.
(Omgeving)

14.
Doss. O/2020/117: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de bvba Investis, Gaupinlaan 47, 8670 Koksijde tot bouwen van
een ééngezinswoning met zwembad, gelegen Georges Eekhoudlaan 6, 8620 Nieuwpoort, kadastraal
gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0471C.
(Omgeving)

15.
Doss. O/2020/124: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de nv Pano Real Estate, Boterdijk 56, 8434 Middelkerke tot
verkavelen perceel in 2 loten, gelegen Sint-Bernardusplein 2, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd.,
Sectie D nr. 0363A.
(Omgeving)

16.
Doss. O/2020/130: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan mevrouw Clarys Tania, Marktstraat 28, 8620 Nieuwpoort tot de
regluarisatie van een functiewijziging van een handelspand naar handelspand met 6 kamers voor
B&B, gelegen Marktstraat 28, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie B nr.
0914C.
(Omgeving)

17.
Doss. O/2020/128: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de bvba Desmet, Yannick, Cleyemeereweg 4, 8432 Middelkerke
tot bouwen 19 vakantiewoningen, gelegen Louisweg, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend
Nieuwpoort 2° Afd., Sectie E nr(s) 0069P26, 0069W25, 0069B25, 0069S26, 0069L35, 0069M26,
0069V33, 0069Z33, 0069W32, 0069T33, 0069E35, 0069G26, 0069N26, 0069R26, 0069A26,
0069T26, 0069Y33, 0069Z35, 0069Y25, 0069Z25, 0069K26, 0069R7, 0069L26, 0069B2
(Omgeving)

18.
Doss. O/2020/138: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Vantomme Luc, Jozef Cardijnlaan 68, 8620 Nieuwpoort
tot plaatsen van een omheining met palen en draad voorzien van ericamatten en begroeiing van
klimop, gelegen Jozef Cardijnlaan 68, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd;, Sectie
E nr. 0219D3.
(Omgeving)

19.
Doss. O/2020/132: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan mevrouw Ciobanescu Corina, Astridlaan 89, 8620 Nieuwpoort tot
plaatsen van een wegneembaar open handelsterras op het openbaar domein, gelegen vóór Kaai 22A,
8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie B nr. 0194K.
(Omgeving)

20.
Doss. O/2020/148: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Lemaire Kjell, Karel Lemahieustraat 1, 8620 Nieuwpoort
tot bouwen van een tuinhuis, gelegen Karel Lemahieustraat 1, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend
Nieuwpoort 2° Afd., Sectie E nr. 0214G3.
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(Omgeving)

21.
O/2020/150: Aktename melding van de bvba Hoprom Construct, Beneluxpark 27A, 8500
Kortrijk voor exploitatie bronbemaling Louisweg 10-12, 8620 Nieuwpoort , kadastraal gekend
Nieuwpoort 2° Afd., Sectie E nr. 0307A.
(Wonen)

22.

Het College kent een gemeentelijke gevelpremie toe.

(Wonen)

23.
Het College keurt de organisatie van een eneriefitsessie omtrent zonnepanelen, voorgesteld
door netbeheerder Fluvius, goed.
(Jeugddienst)

24.
Op de gemeenteraad dd. 27 augustus 2020 werd de verdeling goedgekeurd van de subsidie
sport, jeugd en cultuur, noodfonds. De verdubbeling van de jaarlijkse subsidie voor de
jeugdverenigingen was hiervan een onderdeel.
(Jeugddienst)

25.
Om de Chirowerking coronaproof op te starten, is er nood aan een extra sanitaire unit aan hun
lokaal.
(Jeugddienst)

26.

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

(Jeugddienst)

27.
Een factuur voor de springkastelen op de slotdag van de speelpleinwerking wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Jeugddienst)

28.
De jeugdverenigingen konden rekenen op een terugbetaling voor de bijkomende onkosten in
de strijd tegen het coronavirus bij de organisatie van hun bivak tot een bedrag van 2.500 EUR per
vereniging. De Chiro-afdelingen doen een aanvraag voor terugbetaling.
(Jeugddienst)

29.
Elk jaar worden de onthaalouders en medewerkers van de opvanginitiatieven in de bloemetjes
gezet op de Dag van de Onthaalouder, hiervoor wordt voor 2020 goedkeuring gevraagd.
(Jeugddienst)

30.
Het programma van de SWAP (XL)-activiteiten voor de kerstvakantie 2020 wordt ter
goedkeuring voorgelegd aan het College.
(Jeugddienst)

31.

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

(Jeugddienst)

32.
Voor Halloween 2020 wordt een alternatief concept voorgesteld waarbij de geldende
coronamaatregelen kunnen toegepast worden.
(Jeugddienst)

33.
De vorming Lokaal Overleg Kinderopvang begin dit jaar werd on hold gezet wegens de
coronamaatregelen. De medewerkers van de kinderopvanginitiatieven en onthaalmoeders dienen
deze vorming echter wel periodiek te volgen. We vragen goedkeuring om deze alsnog in het najaar te
organiseren.
(Sociaal Huis)

34.
Een factuur voor de aankoop van schoolmateriaal voor de huiswerkbegeleiding via het project
De Triangel wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Communicatie)

35.
Het College geeft zijn goedkeuring voor de betaalbaarstelling van de drukkosten van de
brochure "10% meer koopkracht".
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(Cultuur)

36.
In 2021 wordt opnieuw samengewerkt met Westtoer voor de realisatie van het kunstproject
Beaufort 2021.
(Cultuur)

37.
Aan het College wordt gevraagd om een beslissing te nemen omtrent de organisatie van de
Nieuwjaarsconcerten 2021.
(Toerisme)

38.
Het College keurt het programma goed voor de herfstbijeenkomst senioren die zal doorgaan
op 8 oktober 2020.
(Toerisme)

39.

Het College beslist over het betalen van het liggeld 2021 van de Endlich.

(Toerisme)

40.
Op vrijdag 30 oktober 2020 wordt de tijdelijke tentoonstelling MIjn Oorlog, Juul Filliaert,
geopend in Bezoekerscentrum Westfront volgens de geldende coronamaatregelen.
(Gemeenteschool)

41.
Het College keurt de onkosten goed voor de pedagogische uitstap naar het Zwin voor de
eerste graad op 17 september 2020.
(Bevolking & Burgelijke stand)

42.
Het College keurt een factuur voor de uitvoering van de uitvaart van een behoeftigde inwoner
goed en stelt ze betaalbaar.
(Bevolking & Burgelijke stand)

43.
Indien men zonder zich in regel te stellen met zijn afschrijving naar het buitenland naar het
buitenland vertrekt, wordt men ambtshalve geschrapt.
(Bevolking & Burgelijke stand)

44.
Indien men nalaat zich af te schrijven naar het buitenland als men terug naar het buitenland
vertrekt, dan wordt men ambtshalve afgeschreven.
(Veiligheid & Preventie)

45.

Het College keurt een tijdelijk verkeersreglement voor de wekelijkse vrijdagsmarkt goed.

(Veiligheid & Preventie)

46.
Het College keurt het aanvullend verkeersreglement voor zone 30 in de binnenstad
Nieuwpoort goed.
(Veiligheid & Preventie)

47.
Het College keurt parkeer- en verkeersmaatregelen goed naar aanleiding van de SintMichielskermis.
(Secretarie)

48.
Het College neemt akte van een opmetingsplan en het schattingsverslag voor de verkoop van
een restperceel grond.
(Secretarie)

49.

Het College keurt de betaalbaarstelling van een factuur goed.
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(TD - Groendienst)

50.
De verwaarloosde helling langsheen de achterzijde van woningen in de A. De Zaeyerstraat
dient te worden aangeplant om betreding te vermijden en onderhoud te beperken tot strikte minimum.
(TD - Groendienst)

51.
Voor controle, nazicht en beheer van de herdenkingsbomen op het grondgebied van
Nieuwpoort in opdracht van het regionaal Landschap werd een factuur opgemaakt. Deze factuur wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Groendienst)

52.
De voorlopige oplevering van de opdracht tot het leveren en plaatsen van zitmeubilair in het
mariteim Park en het Prins Mauritspark wordt goedgekeurd.
(TD - Groendienst)

53.
Voor uitgevoerde werken in het kader van de heraanleg Prins Mauritspark dient de aannemer
een zevende vorderingsstaat in.
(TD - Groendienst)

54.

Voor het groenonderhoud in de maand augustus dient de aannemer vorderingsstaat 4 in.

(Aankoopdienst)

55.

Het College gunt de aankoop tot het leveren van kerstbomen voor de winter 2020-2021.

(Aankoopdienst)

56.
Het College neemt akte van de aankopen in het kader van de coronacrisis periode 27 mei
2020 t.e.m. 31 augustus 2020.
(Aankoopdienst)

57.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 37-38/2020 - goed.
(Aankoopdienst)

58.
Het College beslist om het bestek voor de levering van verf en verfmaterialen voor de
dienstjaren 2021-2022-2023 goed te keuren. Verschillende kandidaat-leveranciers worden
uitgenodigd tot deelname aan de onderhandelingsprocedure.
(Aankoopdienst)

59.
Het College beslist om een nieuwe opdracht uit te schrijven voor de keuring van de
brandblusapparaten en brandhaspels en nodigt de kandidaat-leveranciers uit voor deelname aan de
prijsvraag.
(Aankoopdienst)

60.

Het College rekent de ophaling van metaalafval voor juli 2020 aan.

(Aankoopdienst)

61.
Het College beslist om een bruikleenovereenkomst af te sluiten voor het plaatsen van een
zeeppomp op de kistenwasmachine in de stedelijke vismijn.
(Aankoopdienst)

62.
Het College beslist om een nieuwe opdracht uit te schrijven voor de keuring van de technische
toestellen, hefwerktuigen en liften en nodigt de kandidaat-leveranciers uit voor deelname aan de
prijsvraag.
(Aankoopdienst)

63.
Het College vordert een schadebestek 2020/04 betreffende het aanrijden van een
vlaggenmast in de Albert I laan.
(Aankoopdienst)

64.
Het College beslist om de twee achtergelaten stacaravans die op de koer van het
stadsmagazijn staan, te laten slopen.
(Aankoopdienst)
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65.
Het College keurt een factuur betreffende het leveren van drie aanhangwagens voor de
groendienst goed en stelt ze betaalbaar.
(Aankoopdienst)

66.
Het College gunt de opdracht tot het leveren van een containerklas voor de gemeentelijke
basisschool De Pagaaier.
(Aankoopdienst)

67.
Het College beslist om de poorten van boei Lambrecht en de boei van de huisvuilwagens te
herstellen en vernieuwen.
(Informatica)

68.
Het College keurt een offerte voor het aankopen van een licentie voor 1 jaar voor het beheer
van de gebouwen en conditiemetingen, een configuratie en een opleiding, goed.
(TD - Ingenieur)

69.

Een ereloonnota wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(TD - Ingenieur)

70.
Een factuur in het kader van de vernieuwing van de openbare verlichting in de Meeuwenlaan
wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Ingenieur)

71.
Het College keurt het bestek m.b.t. het verplaatsen van ondergrondse afvalcontainers goed en
gaat over tot de uitnodiging van de kandidaten voor deze opdracht.
(TD - Cel Gebouwen)

72.
Een vorderingsstaat in het kader van de vernieuwing van de plafondtegels in de Pagaaier
wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld. Ook de verrekening van de dakwerken op 5 locaties en het
uitlijnen van de schuine plafonds van het oude schoolgebouw wordt goedgekeurd.

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

