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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN IN ZITTING OP 15 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 15 december 2020 volgende besluiten heeft
genomen:
(Omgeving)

1.
Doss. O/2020/187: advies van het college van burgemeester en schepenen inzake de
omgevingsaanvraag ingediend door het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust,
Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende tot vernieuwen glooiing linkeroever, gelegen langsheen de Paul
Orbanpromenade, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0000
(bestaande waterloop).
(Omgeving)

2.
Doss. O/2020/128: beroep tegen de omgevingsvergunning dd. 22 september 2020 verleend
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, 0069B26 en 0069S25.
(Omgeving)

3.
Doss. O/2020/128: advies inzake het beroep tegen de omgevingsvergunning dd. 22
september 2020 verleend 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, 0069B26 en 0069S25.
(Omgeving)

4.
Doss. O/2019/225 annuleren omgevingsvergunning dd. 24 maart 2020 tot bouwen
meergezinswoning na het slopen van de bestaande bebouwing, gelegen Ramskapellestraat 63, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 4° Afd. (Ramskapelle), Sectie C nrs. 0146H2, 0034R en
0048A.
(Omgeving)

5.
Doss. O/2020/192: stilzwijgende aktename van de 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.
(Omgeving)

6.
Doss. O/2020/216: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan Lozie Dominiek, Jozef Cardijnlaan 83, 8620 Nieuwpoort tot
bouwen van een carport, gelegen Jozef Cardijnlaan 83, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend
Nieuwpoort 2° Afd., Sectie E nr. 0227F.
(Omgeving)

7.
O/2020/221: Aktename melding van de nv Cit Blaton, Avenue Jean Jaurès 50, 1030 Brussel
voor exploitatie bronbemaling Nieuwlandplein, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr(s)
0548A, 0428X6, 0428M5, 0428T6 en 0428C.
(Wonen)

8.
Uitoefenen voorkooprecht Vlaanderenstraat 6 bus 03.03, kadastraal gekend Nieuwpoort 2e
afd. sectie D nr 357F na onbewoonbaarverklaring.
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(Evenementen)

9.
Het College geeft toelating aan Wandelsport Vlaanderen voor de organisatie van een
wandeltocht op 18 sept 2021.
(Evenementen)

10.

Het College keurt de evenementenkalender 2021 goed.

(Evenementen)

11.
goed.

Het College keurt de organisatie van een digitaal event voor de medewerkers van de stad

(Jeugddienst)

12.

Het College keurt de organisatie van de speelpleinwerking 2021 goed.

(Jeugddienst)

13.
Voor de zomerkampen van de jeugdbewegingen werd beslist om hen voor een bedrag van
2.500 EUR te ondersteunen in de terugbetaling van gemaakte kosten in de strijd tegen het
coronavirus. De Sea Scouts dient hiervoor een tweede aanvraag in.
(Sportdienst)

14.
Het College behandelt de vraag tot toelating van het maken van een promotiefilmpje van de
nieuwe vaste mountainbikeroute.
(Sociaal Huis)

15.
Het College keurt de verlenging van de samenwerking met OSiO in kader van het aanbod
pedagogisch advies, goed tot het einde van de legislatuur.
(Sociaal Huis)

16.
Het College stelt een coördinator toegankelijkheid aan in kader van het charter 'Naar een
toegankelijke gemeente', uitgevaardigd door Inter.
(Sociaal Huis)

17.
Het College keurt de aanvraag van het Sint-Bernarduscollege voor de tussenkomst in kader
van opvoedingsondersteuning goed.
(Sociaal Huis)

18.
Een factuur in het kader van klaverbladfinanciering van het project Stuwkracht wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Sociaal Huis)

19.
Verschillende facturen in het kader van een attentie voor de Dag van de Vrijwilliger worden
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

20.
Een factuur voor illustraties voor het belevenisboekje Westfront wordt goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

21.
Een reeks facturen voor het produceren en uitzenden van de Jani-campagne wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

22.
Het college behandelt een aanvraag voor een gratis bijdrage voor bestaande adverteerders
voor visit-nieuwpoort.be voor het werkjaar 2021.
(Kinderboerderij)

23.
Het College keurt een budget goed voor de overname van picknickbanken voor het ontvangen
van klasgroepen in de Kinderboerderij.
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(Kinderboerderij)

24.
Het College keurt het jaarlijkse budget goed voor de verzorging van de dieren op de
Kinderboerderij.
(Gemeenteschool)

25.
Het College keurt een pensioenaanvraag van de kleuteronderwijzer derde kleuterklas goed
vanaf 1 september 2021.
(Bevolking & Burgelijke stand)

26.
Indien men nalaat een adresverandering te doen en de politie stelt uw domicilie vast op het
nieuwe adres, dan wordt men ambtshalve ingeschreven.
(Bevolking & Burgelijke stand)

27.
Indien men nalaat zich in regel te stellen met de inschrijving op zijn nieuwe verblijfplaats en de
nieuwe verblijfplaats kan niet opgespoord worden door de politie, dan wordt men na geruime tijd
ambtshalve geschrapt.
(Bevolking & Burgelijke stand)

28.
Indien men in een pand woont dat niet als woonst gekend is op de dienst Stedenbouw, dan
bekomt men een voorlopige inschrijving op het adres. Een administratieve procedure dient ingezet te
worden om de inschrijving ofwel definitief te maken ofwel stop te zetten.
(Veiligheid & Preventie)

29.
Een factuur in het kader van het huren van een rupskraan ter bestrijding van de brand in
Ramskapelle, wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Secretarie)

30.

Het College neemt kennis van de plaatsbeschrijving oud douanekantoor Nieuwpoort.

(Secretarie)

31.
Aan het College wordt gevraagd om de concessievergoeding voor openbare toiletten op te
schorten.
(Secretarie)

32.

Het College neemt akte van de stopzetting van een huurcontract.

(TD - Groendienst)

33.
Voor de herinrichting Guido Gezelleplein is de opmaak van een sloopopvolgingsplan
noodzakelijk. Een studiebureau dient hiervoor de factuur in conform raamcontract.
(TD - Groendienst)

34.
Voor het bebloemen van straten en pleinen werd een bestek opgemaakt door de technische
dienst voor het 2021. Het College keurt het bestek goed en nodigt verschillende kandidaatleveranciers uit tot deelname aan de offerteaanvraag.
(TD - Groendienst)

35.
Voor het groenonderhoud Zonnebloempark periode 2021 werd een bestek opgemaakt door de
technische dienst. Het College keurt het bestek goed en nodigt verschillende kandidaat-leveranciers
uit tot deelname aan de offerteaanvraag.
(TD - Groendienst)

36.
Voor het onderhoud omgeving OLV kerk, bloemperk Jeanne Panne en site Duvetorre werd
een bestek opgemaakt door de technische dienst voor groenonderhoud 2021. Het College keurt het
bestek goed en nodigt verschillende kandidaat-leveranciers uit tot deelname aan de offerteaanvraag.
(TD - Groendienst)

37.
Voor het scheren van hagen op het grondgebied Nieuwpoort werd voor de periode 2021 een
bestek opgemaakt door de technische dienst. Het College keurt het bestek goed en nodigt
verschillende kandidaat-leveranciers uit tot deelname aan de offerteaanvraag.
(TD - Groendienst)

blz. 4
38.
Voor het groenonderhoud Leopoldpark werd voor de periode 2021 een bestek opgemaakt
door de technische dienst. Het College keurt het bestek goed en nodigt verschillende kandidaatleveranciers uit tot deelname aan de offerteaanvraag.
(TD - Groendienst)

39.
Voor het klepelmaaien grondgebied Nieuwpoort voor de periode 2021 werd een bestek
opgemaakt door de technische dienst. Het College keurt het bestek goed en nodigt verschillende
kandidaat-leveranciers uit tot deelname aan de offerteaanvraag.
(Aankoopdienst)

40.
Het College beslist om de ondergrondse containers voor restafval te voorzien van
pengrendelsloten.
(Aankoopdienst)

41.

Het College beslist om een dossier op te starten tot het leveren van drukwerk toerisme 2021.

(Aankoopdienst)

42.

Het College vordert een schadebestek 2020/07.

(Aankoopdienst)

43.
Het College gunt de aankoop van een lichte bestelwagen voor de dienst veiligheid en
preventie.
(Aankoopdienst)

44.
Verschillende facturen in het kader van het huren van kerstversiering voor de winter 20202021 worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Aankoopdienst)

45.

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

(Aankoopdienst)

46.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 50/2020 - goed.
(TD - Ingenieur)

47.
Het onderhoudscontract voor wegen op het grondgebied van Nieuwpoort 2021-2022-2023
wordt aanvaard en ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
(TD - Ingenieur)

48.
Een factuur in het kader van de vernieuwing van de Meeuwelaan wordt goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Gebouwen)

49.
Een ereloonnota voor het opstellen van een ontwerp voor het technisch op punt stellen van de
veilinghal in de Vismijn wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Wegen)

50.
Een factuur in het kader van de raamovereenkomst voor het opmaken van een technisch
verslag wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Wegen)

51.
Het College verleent een vergunning aan Proximus voor het aanleggen van nieuw datakabel
in beschermbuis in verkaveling van 219 m.
(TD - Cel Wegen)

52.
Het College verleent een vergunning aan Aquafin voor het uitvoeren van boringen en
sonderingen n.a.v. vernieuwen collector.
(Personeelsdienst)

53.

Het College neemt akte van de ziekteverloven.

(Personeelsdienst)
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54.
De functie van graficus (B1-B3) in contractueel verband wordt vacant verklaard. Het College
gaat over tot de organisatie van een selectieprocedure houdende de aanleg van een werfreserve van
2 jaar voor de functie van een voltijds graficus (B1-B3) in contractueel verband.
(Personeelsdienst)

55.
De inschrijvingsperiode voor de vacature van specialist belastingen en retributies wordt
gewijzigd.
(Personeelsdienst)

56.
De functietitel van deskundige administratie (B1-B3) in contractueel verband wordt gewijzigd
naar de functietitel specialist belastingen en retributies (B1-B3) in contractueel verband.
(Personeelsdienst)

57.

Het College kent verschillende waarnemingstoelages (D1-D3 naar D4-D5) toe.

(Personeelsdienst)

58.

Er wordt een permanentietoelage ingevoerd voor de strooidienst.

(Personeelsdienst)

59.

Er wordt een permanentietoelage ingevoerd voor de wachtdienst Nieuwpoort.

(Personeelsdienst)

60.
Het College verlengt een arbeidsovereenkomst voor een voltijds contractueel administratief
medewerker (C1-C3) ten behoeve van de dienst toerisme per 6 januari 2021 en dit voor 1 jaar, t.e.m.
5 januari 2022.
(Personeelsdienst)

61.

Het College keurt de vergoedingen van de vrijwilligers voor het zwembad goed.

(Personeelsdienst)

62.
Het College verlengt een arbeidsovereenkomst voor een voltijds contractueel administratief
medewerker (C1-C3) ten behoeve van de dienst toerisme per 1 januari 2021 en dit voor 1 jaar, t.e.m.
31 december 2021.
(Personeelsdienst)

63.

Het College kent verschillende waarnemingstoelages (E1-E3 naar D1-D3) toe.

(Personeelsdienst)

64.

Het College verlengt de toekenning van een waarnemingstoelage.

(Financiële Dienst)

65.

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

(Financiële Dienst)

66.

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

(Financiële Dienst)

67.
De investeringstoelage voor de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw voor de aankoop van
kerstbeelden wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Financiële Dienst)

68.

Het College behandelt een bezwaarschrift voor een parkeerretributie.

(Financiële Dienst)

69.

Het College behandelt een bezwaarschrift voor een parkeerretributie.

(Financiële Dienst)

70.

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

(Financiële Dienst)

71.

Het College behandelt een bezwaarschrift voor een parkeerretributie.
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(Financiële Dienst)

72.

Het College behandelt een bezwaarschrift voor een parkeerretributie.

(Financiële Dienst)

73.

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

(Financiële Dienst)

74.

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

(Financiële Dienst)

75.
Het kohier algemene milieubelasting op bedrijven, voor het aanslagjaar 2020 generatie 1,
wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

76.

Het College behandelt een bezwaarschrift voor een parkeerretributie.

(Financiële Dienst)

77.

Het College behandelt een bezwaarschrift voor een parkeerretributie.

(Financiële Dienst)

78.

Het College behandelt een bezwaarschrift voor een parkeerretributie.

(Financiële Dienst)

79.
Het kohier belasting op het behandelen van een omgevingsaanvraag, voor het aanslagjaar
2020 generatie 11, wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

80.

De aankoopfacturen worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Financiële Dienst)

81.

Het College behandelt een bezwaarschrift voor een parkeerretributie.

(Sociale Dienst)

82.
Het College beslist hoe ze de consumptiebonnen voor kwetsbaren wensen in te vullen,
rekening houdende met de schorsing van de 10% koopkrachtactie.
(Dienst Lokale Economie)

83.
2021.

Het College behandelt een aanvraag voor een vaste standplaats op de markt vanaf 1 januari

(Dienst Lokale Economie)

84.
Het College behandelt een voorstel om de geldigheid van de punten voor de '10% meer
koopkracht actie' te verlengen met twee maanden.
(Secretarie)

85.

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

