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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN IN ZITTING OP 8 DECEMBER 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 8 december 2020 volgende besluiten heeft
genomen:
(Omgeving)

1.

Gemeentelijk RUP Kasteelstraat: openbaar onderzoek.

(Omgeving)

2.
Doss. O/2019/127 tot bouwen 2 alleenstaande villa's na slopen bestaande villa, gelegen
Georges Rodenbachlaan 14, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr.
0428M6 vergunning dd. 25 oktober 2019: annuleren bouw 1 villa House MC
(Omgeving)

3.
Doss. O/2019/239 annuleren omgevingsvergunning dd. 3 maart 2020 tot bouwen van een
tuinhuis in voortuin, gelegen Dennenweg 2, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd.,
Sectie D nr. 0182X7.
(Omgeving)

4.
Doss. O/2018/111 tot bouwen eengezinswoning + tuinhuis, gelegen Juul Filliaertweg 8,
kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr. 0025C2: vrijgave borgsom.
(Omgeving)

5.
Doss. O/2019/160 tot slopen van een woning en bouwen van een tuinmuur, gelegen
Potterstraat 3, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., sectie B, nr. 0789S: vrijgave
borgsom.
(Omgeving)

6.
Doss. O/2020/185: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan Wittoeck-Meyers, Oosterveldlaan 154, 2610 Antwerpen tot
verbouwen van appartement 0303, gelegen Franslaan 17, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend
Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0067A.
(Omgeving)

7.
Doss. O/2020/191: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de nv Jan Turpin Invest, Houtmarkt 9, 8500 Kortrijk tot plaatsen 2
naamborden Residentie Jan Turpin, gelegen Albert I laan 68-68J, 8620 Nieuwpoort, kadastraal
gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr(s) 0510R en 0510T.
(Omgeving)

8.
Doss. O/2020/152: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Jacobs Roger, Diksmuidse Weg 2, 8620 Nieuwpoort , tot
wijzigen vergunning dd. 20/03/2006 (doss. 2005/168) van het bijgebouw door herinrichten voor 5
logies, gelegen Diksmuidse Weg 2, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 4° Afd.
(Ramskapelle), Sectie A nr(s) 0220F, 0220H en 0220D.
(Omgeving)

9.
Doss. O/2020/143: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan mevr. Thiebaut Katia, Franz Smeersweg 7, 8620 Nieuwpoort tot
bouwen van een garage, gelegen Franz Smeersweg 7, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend
Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0182L6.
(Omgeving)

10.
Doss. O/2020/95: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het weigeren
van een omgevingsvergunning aan de nv Dunehotel, Brugseweg 205, 8920 Langemark-Poelkapelle
tot bouw Dunehotel - wijziging op vergunningen dd. 11/10/2016 en 07/04/2020, gelegen
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Nieuwlandplein 1, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr(s) 0428M5,
0428X3 en 0428X6.
(Omgeving)

11.
Doss. O/2020/208: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot aktename van
een melding van de heer Decock Hugo, Albert I laan 64W bus 0402, 8620 Nieuwpoort voor
stedenbouwkundige handelingen tot het samenvoegen garage 36 met berging 5 door maken van een
opening in een dragende muur, gelegen Albert I laan 64W, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend
Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0513G.
(Omgeving)

12.
Doss. O/2020/192: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot aktename van
een melding van de heer Dewulf Kurt, Canadalaan 27, 8620 Nieuwpoort voor stedenbouwkundige
handelingen verbouwen en uitbreiden van een halfopen woning, gelegen Canadalaan 27, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr. 0031T33.
(Wonen)

13.

Het College schrapt een entiteit uit de inventaris leegstaande woningen en gebouwen.

(Sportdienst)

14.
Het College geeft toelating tot het organiseren van extra sportkampen tijdens de
zomervakantie 2021, met tussenkomst van het stadsbestuur.
(Communicatie)

15.

Het College keurt de fotoreportage voor Nieuwpoort, Uw Stad januari - februari 2021 goed.

(Communicatie)

16.

Het College keurt de fotoreportage Winters Nieuwpoort goed.

(Cultuur)

17.
Het College stelt de stemming en de uitreiking van de Cultuurprijs 2020 uit naar 2021 naar
aanleiding van de coronacrisis.
(Bevolking & Burgelijke stand)

18.

Het College kent een tijdelijke concessie voor het urnenveld toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

19.

Het College kent een tijdelijke concessie urnencolumbarium toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

20.
Indien men naar het buitenland vertrekt zonder zich in regel te stellen met zijn afschrijving
naar het buitenland, wordt men ambtshalve afgevoerd.
(Bevolking & Burgelijke stand)

21.
Indien men naar het buitenland vertrekt en nalaat zich uit te schrijven naar het buitenland dan
wordt men ambtshalve geschrapt.
(Bevolking & Burgelijke stand)

22.
Indien men naar het buitenland vertrekt zonder zich te laten afschrijven naar het buitenland
dan wordt men ambtshalve afgevoerd.
(Bevolking & Burgelijke stand)

23.
Indien men naar het buitenland vertrekt en nalaat zich af te schrijven nar het buitenland dan
wordt men ambtshalve afgevoerd.
(Bevolking & Burgelijke stand)

24.

Het College kent een tijdelijke concessie urnencolumbarium toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

25.

Het College kent een tijdelijke concessie urnencolumbarium toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)
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26.

Het College kent een tijdelijke concessie urnencolumbarium toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

27.

Het College kent een tijdelijke concessie urnencolumbarium toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

28.

Het College kent een tijdelijke concessie voor het urnenveld toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

29.

Het College kent een tijdelijke concessie voor het urnenveld toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

30.

Het College kent een tijdelijke grondvergunning volle grond stedelijk kerkhof Nieuwpoort toe.

(Veiligheid & Preventie)

31.

Het College keurt een aanvullend verkeersreglement voor de Pieter Braeckelaan goed.

(Veiligheid & Preventie)

32.
Het College bekrachtigt een tijdelijk verkeersreglement bij hoogdringendheid bij besluit van de
burgemeester.
(Secretarie)

33.
Het College bekijkt de berekening van de concessievergoedingen voor alle concessies voor
het jaar 2020.
(Secretarie)

34.
Het College verlengt verschillende concessies in de handelshaven met een jaar, tot 31
december 2021.
(Secretarie)

35.
Aan het College wordt gevraagd om de agenda van de buitengewone algemene vergadering
van I.V.V.O. dd. 15 december 2020 goed te keuren.
(TD - Groendienst)

36.
Voor de werken in de toontuintjes in het Prins Mauritspark dient de aannemer een tweede
vorderingsstaat in voor periode oktober 2020.
(TD - Groendienst)

37.

Voor het leveren van chrysanten dient de aannemer een derde vorderingsstaat in.

(Aankoopdienst)

38.
Het College beslist om de voorraad badhanddoeken met ingeweven logo Nieuwpoort aan te
vullen.
(Aankoopdienst)

39.
Het College vordert de retributies voor het plaatsen van een aangevraagd parkeerverbod voor
de maand november 2020.
(Aankoopdienst)

40.
Het College vordert de retributies van de verkochte huisvuil- en PMD-zakken voor de maand
november 2020.
(Aankoopdienst)

41.
Een factuur in het kader van de opdracht tot het leveren en plaatsen van track & trace in de
stadsvoertuigen wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
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(Aankoopdienst)

42.
Het College vordert een schadebestek 2020/06 betreffende het aanrijden van twee
katafootpalen in de Dudenhofenlaan.
(Aankoopdienst)

43.
Het College sluit een overeenkomst af om goot- en onkruidborstels aan te kopen op afroep
voor de veegmachines van de cel netheid.
(Aankoopdienst)

44.
Het College beslist om een krediet voor het dienstjaar 2021 te voorzien voor het steriliseren en
castreren van verwilderde katten.
(Aankoopdienst)

45.
Het College beslist om voor het dienstjaar 2021 een budget te voorzien voor het leveren van
banden voor stadsvoertuigen en OCMW-voertuigen.
(Aankoopdienst)

46.
Het College beslist om schoolgerief te voorzien voor de gemeentelijke basisschool De
Pagaaier voor het dienstjaar 2021.
(Aankoopdienst)

47.
Het College beslist om een overeenkomst af te sluiten voor de aankoop van dierenvoeding op
afroep voor de kinderboerderij voor het dienstjaar 2021.
(Aankoopdienst)

48.
Het College beslist om balen hooi en stro als dierenvoeding voor de kinderboerderij te
voorzien voor het dienstjaar 2021.
(Aankoopdienst)

49.

Het college neemt akte van de kosten van een uithuiszetting.

(Aankoopdienst)

50.
Het College beslist om thermoplastische markeringen aan te brengen in de Louisweg en de
Schoolstraat.
(Aankoopdienst)

51.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 49/2020 - goed.
(Aankoopdienst)

52.
Het College keurt de opdracht tot het leveren van klein sanitair materiaal voor herstellingen en
onderhoud in stads- en OCMW-gebouwen goed.
(Informatica)

53.

De opdracht tot het uitbreiden van de Virtuele Desktop Infrastructuur wordt gegund.

(Informatica)

54.
Het College keurt de aankoop van het benodigde materiaal voor het kunnen opzetten van een
live stream vanop een fysieke locatie goed.
(Informatica)

55.
Een factuur in het kader van de aankoop van thin laptops & thin clients n.a.v. van de
aanhoudende thuiswerksituatie door COVID-19 wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Informatica)

56.

Het College keurt het opzetten van Multi Factor Authenticatie goed.

(TD - Ingenieur)

57.

De leden/organisaties van het Lokaal Woonoverleg worden aangesteld.

(TD - Ingenieur)
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58.
Het ontwerpplan van halteoefening Nieuwpoort (Openbaar Vervoersplan 2021) wordt
aanvaard en goedgekeurd.
(TD - Ingenieur)

59.

Het College neemt akte van een hoger beroep.

(TD - Ingenieur)

60.

Een factuur voor een gerechtsdeurwaarder wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(TD - Cel Gebouwen)

61.
Tijdens de uitvoering van de gevel- en renovatiewerken aan villa Hurlebise werd vastgesteld
dat het schrijnwerk enkel een grondlaag kreeg bij plaatsing en de ontwerper ervan uitging dat de
eindafwerking kon opgenomen worden in het dossier interieurrestauratie waarop een erfgoedpremie
wordt aangevraagd. Er wordt een verrekening voorgelegd om de ramen af te werken met 2 lagen satin
lak.
(TD - Cel Gebouwen)

62.
Indertijd werd een interieurachitect aangesteld voor de binneninrichting van de stadshalle. De
architect wenst betaald te worden voor zijn gepresteerde diensten en dient hiervoor een factuur in. De
stad wenst een volledig einde te stellen aan de samenwerking en stelt hiervoor het afsluiten van een
dading voor.
(TD - Cel Gebouwen)

63.
Het onderhoudscontract voor de branddetectiecentrale en het vervangen van de gasdetectie
in 't Kasteeltje worden goedgekeurd.
(TD - Cel Wegen)

64.
Twee vorderingsstaten in het kader van de wegenwerken in de Franslaan, uitgevoerd in
januari 2020 en februari 2020, worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Wegen)

65.
Een factuur in het kader van het herstellen van een schadegeval in de Jozef Cardijnlaan wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Wegen)

66.
Het College behandelt een voorstel om een verharde toegang aan te leggen op het openbaar
domein in de Tennislaan.
(Personeelsdienst)

67.

Het College neemt akte van de ziekteverloven.

(Personeelsdienst)

68.

Het College keurt de vergoedingen van de vrijwilligers voor de dienst onthaal goed.

(Personeelsdienst)

69.
Er wordt een verlenging van een arbeidsovereenkomst gevraagd voor een voltijds
contractueel administratief deskundige (B1-B3) ten behoeve van de financiële dienst per 16 december
2020 en dit voor 1 jaar, t.e.m. 15 december 2021.
(Personeelsdienst)

70.
Een factuur voor de werkingskosten (derde kwartaal 2020) in het kader van de
samenwerkingsovereenkomst Gemeentelijk Onderwijs Westhoek wordt goedgekeurd en betaald
gesteld.
(Financiële Dienst)

71.

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

(Financiële Dienst)

72.

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

(Financiële Dienst)
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73.
Het College stelt het kohier belasting op ongeadresseerd drukwerk generatie 11, vast en
verklaart het uitvoerbaar.
(Financiële Dienst)

74.

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

(Financiële Dienst)

75.

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

(Financiële Dienst)

76.
Een kohierartikel belasting op ongeadresseerd drukwerk, aanslagjaar 2020, wordt in
onwaarde gezet.
(Financiële Dienst)

77.

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

(Financiële Dienst)

78.

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

(Financiële Dienst)

79.

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

(Financiële Dienst)

80.

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

(Financiële Dienst)

81.

De aankoopfacturen worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Financiële Dienst)

82.

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

(Financiële Dienst)

83.

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

(Financiële Dienst)

84.

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

(Financiële Dienst)

85.
Het College legt het reglement belasting op het innemen van het openbaar domein bij
bouwwerkzaamheden aanslagjaar 2021 t.e.m. 2025 voor aan de Gemeenteraad.
(Sociale Dienst)

86.
De Vlaamse regering mobiliseert lokale besturen om, ter ondersteuning van de centrale
contactopsporing, bijkomend in te zetten op preventie, sensibilisering, bronopsporing, quarantaine
coaching en contactonderzoek in het kader van Covid-19. Het lokaal bestuur werkt in deze opdrachten
ondersteunend en/of aanvullend op de centrale contactopsporing en de reeds bestaande initiatieven
op het niveau van de Eerstelijnszone.
(Dienst Lokale Economie)

87.
Het College behandelt een voorstel voor de deelname aan een onderzoek om de impact van
corona te meten bij de lokale handelaars.
(Dienst Lokale Economie)

88.
Een factuur in het kader van de aankoop van boodschappentassen wordt goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
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(Dienst Lokale Economie)

89.
Het College legt het lastenboek voor de concessie van de avondmarkten voor de periode van
3 jaar 2021 – 2022 – 2023, met mogelijk verlenging van drie maal één jaar, voor aan de Raad ter
goedkeuring.
(Secretarie)

90.

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

