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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN IN ZITTING OP 20 OKTOBER 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 20 oktober 2020 volgende besluiten heeft
genomen:
(Omgeving)

1.
Doss. O/2020/99: omgevingsaanvraag ingediend door de bvba Marelec Food Technologies,
Redanweg 15, 8620 Nieuwpoort tot afbraak bestaande bebouwing en heroprichten bedrijfsgebouw,
aanpassen verharding en exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit, gelegen Westendelaan 1, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie G nr. 0399D én Middelkerke 10° Afd.
(Westende), Sectie C nr(s) 0402F en 0402G: vaststellen belastingen.
(Omgeving)

2.
Bouwmisdrijf 2020/05: functiewijziging van wonen naar dienstverlening zonder te beschikken
over een omgevingsvergunning Franslaan 2 bus 0001, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend
Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0245K: schrijven Parket Procureur des Konings Kortrijk.
(Omgeving)

3.
Splitsing grond gelegen nabij Kerkhoek, kadastraal gekend Nieuwpoort 3° Afd. (Sint-Joris),
Sectie B nr. 0303T.
(Omgeving)

4.
Doss. O/2020/53 tot aanbouwen van een veranda een residentiële villa, gelegen Artanlaan 41,
8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0182R6: vrijgave borgsom.
(Omgeving)

5.
Doss. O/2020/137: 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 slopen van een meergezinswoning en het bouwrijp maken van het perceel, gelegen Franslaan 54,
8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0131V.
(Omgeving)

6.
Doss. O/2020/139: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Vuylsteke Carl, Torhoutsestraat 19, 8020 Oostkamp tot
samenvoegen van de appartementen 0503 en 0504 tot 1 appartement, dit door het maken van een
opening met een breedte van 1,80 m, gelegen Zeedijk 103, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend
Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0267C.
(Omgeving)

7.
Doss. O/2020/144: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Ceuterick Gaston, Vestinglaan 22, 2860 Sint-KatelijneWaver tot samenvoegen van de appartementen 0303 en 0304 tot 1 appartement, gelegen Paul
Orbanpromenade 3, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0539Y2.
(Omgeving)

8.
Doss. O/2020/155: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Baeyens Pieter, Muntkruidweg 5, 8620 Nieuwpoort tot
vervanging garagepoort, gelegen Muntkruidweg 5, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort
2° Afd., Sectie D nr. 0469F.
(Omgeving)

9.
Doss. O/2020/141: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Deffrenne Paul, Pemenhoek 59, 8620 Nieuwpoort tot
bouwen van een tuinhuis en afbraak bestaand vrijstaand bijgebouw, gelegen Pemenhoek 59, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie E nr. 0183P5.
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(Omgeving)

10.
Doss. O/2020/140: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan mevrouw Decadt Caroline, Schaapsdries 5, 8520 Kuurne tot
verbouwen ééngezinswoning, gelegen Floribert Gheeraertlaan 7,, kadastraal gekend Nieuwpoort 2°
Afd., Sectie D nr. 0517S10.
(Omgeving)

11.
Doss. O/2020/142: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan het stadbestuur Nieuwpoort, Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort tot
bouwen ondergrondse afvalcontainers op de openbare parking gelegen Dienstweg HavengeulLouisweg, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0502T.
(Omgeving)

12.
Doss. O/2020/109: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de bvba WOONN, Duinkerkestraat 20, 8630 Veurne tot bouwen
van een meersgezinswoning na slopen bestaande bebouwing, gelegen Ramskapellestraat 63, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 4° Afd. (Ramskapelle), sectie C, nr(s) 0034R en 0146H02.
(Omgeving)

13.
Doss. O/2020/115: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Geert Popieul, Toevluchtweg 12B, 8620 Nieuwpoort tot
exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit, gelegen Ambachtstraat 7, 8620 Nieuwpoort, kadastraal
gekend Nieuwpoort 3° Afd. (Sint-Joris), Sectie B nr. 0355N.
(Omgeving)

14.
O/2020/158: Aktename melding van de heer Vanhoucke Pol, Langestraat 135, 8620
Nieuwpoort voor exploitatie bronbemaling tot bouwen bedrijfsgebouw gelegen Ramskapellestraat 3A,
8620 Nieuwpoort , kadastraal gekend 3° Afd., Sectie B nr. 0353V.
(Wonen)

15.

Het College kent de stedelijke huurtoelagen voor oktober 2020 toe.

(Jeugddienst)

16.

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

(Zwembad)

17.
Een factuur in het kader van het gebruik van een externe zaal wordt goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Sportdienst)

18.
Het College keurt de subsidie jeugd, sport en cultuur noodfonds goed en stelt deze
betaalbaar.
(Sociaal Huis)

19.
Het College keurt een toelage voor 2020 aan Samana Nieuwpoort in kader van het
subsidiereglement van de gehandicaptenraad goed.
(Sociaal Huis)

20.

Het College keurt het drukken en verdelen van de voordeelpassen 2021 goed.

(Communicatie)

21.
De factuur voor de fotoreportage augustus 2020 n.a.v. de Herdenking oudstrijders bij het
Albert-monument wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Gemeenteschool)

22.
Het College keurt de vacant verklaring voor vaste benoeming op 1 januari 2021 in
wervingsambt basisonderwijs goed.
(Gemeenteschool)

23.
Het College neemt akte van het verslag van het beheerscomité van strand en Polder dd. 5
oktober 2020.
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(Gemeenteschool)

24.
Het College keurt de aanstelling goed van een kleuteronderwijzer in het lerarenplatform voor
24/24 aan de gemeenteschool De Pagaaier voor het schooljaar 20-21.
(Secretarie)

25.
Aan het College wordt gevraagd kennis te nemen van de agenda van de bijzondere algemene
vergadering van I.W.V.A. dd. 9 december 2020.
(Aankoopdienst)

26.

Het College beslist om het contract van een leasewagen aan te passen.

(Aankoopdienst)

27.
Het College beslist om extra bladcontainers aan te kopen om te plaatsen op diverse locaties
op het grondgebied Nieuwpoort.
(Aankoopdienst)

28.

Het College beslist om een lichte bestelwagen aan te kopen voor de sportdienst.

(Aankoopdienst)

29.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 42/2020 - goed.
(TD - Ingenieur)

30.
Het College neemt akte van de openbare raadpleging en beslissing tot indienen van een
gezamelijk bezwaar, met de gemeenten De Panne en Koksijde, in het kader van het geplande Franse
windmolenpark voor de kust van Duinkerke.
(TD - Ingenieur)

31.

Een ereloonnota wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(TD - Ingenieur)

32.
Het College stelt mogelijke inplantingsvoorstellen voor elektrische laadinfrastructuur voor aan
Fluvius.
(TD - Ingenieur)

33.

De opdracht tot het verplaatsen van ondergrondse afvalcontainers wordt gegund.

(TD - Cel Gebouwen)

34.
De inkomtrap van het stadhuis werd gereinigd, bijgewerkt en heropgevoegd. De ingediende
factuur wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Gebouwen)

35.
Een ereloonnota in het kader van de metselwerken in de Vismijn wordt goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Gebouwen)

36.
Het College keurt het aanbestedingsverslag en de gunning voor het technisch op punt stellen
i.k.v. veiligheid en vochtwerking in de Pagaaier goed.
(TD - Cel Gebouwen)

37.
Een ereloonnota voor de aanbestedingsfase van de werken aan de gemeenteschool De
Pagaaier wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Wegen)

38.
Er wordt voorgesteld om de factuur voor het opmaken van een technisch verslag en
sloopopvolgingsplan voor het project Langestraat fase 1 goed te keuren en betaalbaar te stellen.
(TD - Cel Wegen)

39.
Er wordt voorgesteld om de factuur voor het opmaken van een technisch verslag en
sloopopvolgingsplan voor het project Pieter Deswartelaan fase 2 goed te keuren en betaalbaar te
stellen.
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(TD - Cel Wegen)

40.
De opdracht tot het onderhouden van de fonteineninstallatie kunstwerk ‘Op weg naar Utopia’
voor 2 kalenderjaren, van 10 juli 2020 tot 9 juli 2022, wordt gegund.
(TD - Cel Wegen)

41.
Een factuur voor kleine onderhoudswerken aan de openbare verlichting wordt goedgekeurd
en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Wegen)

42.
Een factuur voor het vernieuwen van de openbare en sfeerverlichting Marktstraat,
Oostendestraat en Potterstraat + feestverlichting + kerstverlichtingskabel + geluidskabel wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Wegen)

43.
De opdracht tot het aansluiten van de bestaande kast langs de Promenade / Louisweg op het
elektriciteitsnet wordt gegund.
(TD - Cel Wegen)

44.
Het College verleent een vergunning aan Fluvius voor het aanleggen van 210 m kabeltelevisie
en 313 m glasvezel.
(TD - Cel Wegen)

45.
Het College verleent een vergunning aan Fluxys voor het controleren van de gasleiding van
Fluxys ter hoogte van het bezoekerscentrum Westfront en ter hoogte van de rotonde Pieter
Deswartelaan/Langebrug.
(TD - Cel Wegen)

46.
Het College verleent een vergunning aan Fluvius voor het aanleggen van 25 m
middenspanningskabels in de Victorlaan.
(TD - Cel Wegen)

47.
Het College verleent een vergunning aan Fluvius voor het aanleggen van 20 m
middenspanningskabels in de Elf Juliwijk.
(TD - Cel Wegen)

48.
Het College verleent een vergunning aan Fluvius voor het aanleggen van
middenspanningskabels in de Elisalaan.
(TD - Cel Wegen)

49.

Het College verleent een vergunning aan Fluvius voor het vervangen van een gascabine.

(TD - Cel Wegen)

50.
Het College verleent een vergunning aan Fluvius voor het leveren en plaatsen van grondspots
voor het aanstralen van 't Kasteeltje.
(TD - Cel Wegen)

51.
Het College verleent een vergunning aan Fluvius voor het aanleggen van kabels in de
Louisweg.
(Personeelsdienst)

52.

Het College neemt akte van de ziekteverloven.

(Personeelsdienst)

53.

De functie van Deskundige Onthaal wordt vacant verklaard.

(Personeelsdienst)

54.
Het College beslist om over te gaan tot de aanstelling van een waarnemend financieel
directeur voor de duur van het ziekteverlof van de financieel directeur.
(Personeelsdienst)

55.

Er wordt een functie van hoofd administratief medewerker vacant verklaard.
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(Personeelsdienst)

56.

Er wordt een functie vacant verklaard van hoofdboekhouder.

(Financiële Dienst)

57.
Een kohierartikel belasting op drukwerk wordt in onwaarde gezet en er wordt een nieuw item
opgenomen in een volgend kohier.
(Financiële Dienst)

58.
Het College stelt een kohier belasting op drukwerk aanslagjaar 2019 vast en verklaart het
uitvoerbaar.
(Financiële Dienst)

59.
Verschillende artikelen belasting op tweede verblijven aanslagjaar 2020 worden in onwaarde
gezet en worden nadien opgenomen in een volgend kohier.
(Financiële Dienst)

60.
Verschillende facturen inzake de belasting op de strandcabines worden geheel of gedeeltelijk
in onwaarde geplaatst.
(Financiële Dienst)

61.

Het College behandelt een bezwaarschrift belasting op tweede verblijven, aanslagjaar 2020.

(Financiële Dienst)

62.

Het College behandelt een bezwaarschrift belasting op tweede verblijven, aanslagjaar 2020.

(Financiële Dienst)

63.
Het kohier belasting op de privatieve inname van het openbaar domein in de vissers- en
handelshaven, linkeroever, voor het aanslagjaar 2020 generatie 9, wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard.
(Financiële Dienst)

64.
Het kohier belasting havenrechten zeehaven voor schepen kleiner dan 500 BT en voor
binnenvaartschepen, voor het aanslagjaar 2020 generatie 9, wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard.
(Financiële Dienst)

65.
Het kohier belasting havenrechten zeehaven voor schepen gelijk aan of groter dan 500 BT,
voor het aanslagjaar 2020 generatie 9, wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

66.

Het College behandelt een bezwaarschrift belasting op tweede verblijven, aanslagjaar 2020.

(Financiële Dienst)

67.

De aankoopfacturen worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Dienst Lokale Economie)

68.

De plaatsrechten voor de markten (derde kwartaal 2020) worden opgemaakt.

(Dienst Lokale Economie)

69.

Het College neemt akte van de evaluatie van de Sint-Michielskermis.

(Secretarie)

70.

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

