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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
IN ZITTING OP 24 JUNI 2021
Tegenwoordig:

Verontschuldigd:

Rik Lips: Voorzitter;
Geert Vanden Broucke: Burgemeester;
Bert Gunst, Kris Vandecasteele, Ann Gheeraert: Schepenen;
Jos Decorte: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst;
Patricia Markey-Deconinck, Karin Debruyne Vancoillie, Adina Counye,
Wim Demeester, Eddy Louwie, Matthias Priem, Arnel Lemaire, Jo Rousseau,
Sabine Slembrouck, Maarten Claeys, Nicolas Vermote, Bill Vermeylen,
Johan Vanblaere, Roland Woestijn: Raadsleden;
Benoit Willaert: Algemeen Directeur
Frans Lefevre: Schepen;
Sara Neudt: Raadslid

De Voorzitter zich verzekerd hebbende dat de raad wettelijk is samengesteld verklaart de zitting
voor geopend en openbaar.
De notulen van de gemeenteraadszitting dd. 27 mei 2021 werden ter inzage gelegd acht dagen
voor de zitting.

OPENBARE ZITTING
1. AKTENAME ONTSLAG GEMEENTERAADSLID NEUDT.
De Raad,
Gelet op art. 13, 14, 15, 40, 41 en 285 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB/2018/3 dd. 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale
en provinciale bestuursperiode;
Gelet op art. 169 van het lokaal en provinciaal kiesdecreet;
Gelet op de eedaflegging en aanstelling van de gemeenteraadsleden dd. 3 januari 2019, ingevolge
de gemeenteraadsverkiezingen dd. 14 oktober 2018;
Gelet op de mail van mevr. Sara Neudt, gemeenteraadslid (CD&V), dd. 14 juni 2021 houdende
stopzetting mandaat als gemeenteraadslid:
Overwegende dat het gemeenteraadslid dat ontslag wil nemen, dit schriftelijk meedeelt aan de
voorzitter van de gemeenteraad; dat het ontslag definitief is zodra de voorzitter van de gemeenteraad
de kennisgeving ontvangt;
Overwegende dat mevr. Sara Neudt schriftelijk haar ontslag ingediend heeft als gemeenteraadslid
bij de voorzitter van de gemeenteraad op 14 juni 2021;
Overwegende dat de mandaten van gemeenteraadslid en lid van de raad voor maatschappelijk
welzijn ondeelbaar zijn; dat raadslid Neudt als gevolg van haar ontslag als gemeenteraadslid van
rechtswege haar ontslag inhoudt als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat de niet-verkozen kandidaten in afnemende grootte van het aantal stemmen dat
zij hebben bekomen in aanmerking komen als eerste, tweede, derde,… opvolger; dat dhr. Roland
Woestijn als eerste rechtmatige opvolger uitgenodigd wordt om het mandaat van gemeenteraadslid op
te nemen;
BESLUIT:

20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1.

Kennis te nemen van het ontslag van het gemeenteraadslid Sara Neudt (CD&V).

Art.2.

Dhr. Roland Woestijn wordt als eerste rechtmatige opvolger uitgenodigd om het mandaat van
gemeenteraadslid op te nemen.

Art.3.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie.
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2. INSTALLATIE GEMEENTERAADSLID - ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN EN
EEDAFLEGGING DHR. ROLAND WOESTIJN.
De Raad,
Gelet op art. 10, 11, 13, 14, 15, 40, 41 en 285 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB/2018/3 dd. 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale
en provinciale bestuursperiode;
Gelet op art. 8, 9, 10, 11, 12 en 169 van het lokaal en provinciaal kiesdecreet;
Gelet op de eedaflegging en aanstelling van de gemeenteraadsleden dd. 3 januari 2019, ingevolge
de gemeenteraadsverkiezingen dd. 14 oktober 2018;
Gelet op de mail van mevr. Sara Neudt, gemeenteraadslid (CD&V), dd. 14 juni 2021 houdende
stopzetting mandaat als gemeenteraadslid:
Overwegende dat het ingevolge het ontslag van mevr. Sara Neudt nodig is over te gaan tot nazicht
van de geloofsbrieven van het plaatsvervangend raadslid dat op de geschikte plaats komt op de lijst
nr. 3 CD&V van de op 14 oktober 2018 gekozenen;
Overwegende dat de eerste in aanmerking komende plaatsvervanger van deze lijst dhr. Roland
Woestijn is, die bij de verkiezing van 14 oktober 2018 in het totaal 237 stemmen behaalde;
Gelet op het onderzoek door de gemeenteraad van de geloofsbrieven van dhr. Roland Woestijn
zoals voorgeschreven in art. 7 § 3 10 en 11 van het decreet lokaal bestuur, waaruit blijkt dat de
opvolger voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden;
Gelet op de verklaring op eer van de opvolger dat hij zich niet bevindt in een van de gevallen van
onverenigbaarheid zoals voorzien in art. 10 van het decreet lokaal bestuur;
Overwegende dat uit onderzoek van de geloofsbrieven door de gemeenteraad blijkt dat dhr.
Roland Woestijn voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden;
Overwegende dat dhr. Roland Woestijn verzocht wordt de eed “Ik zweer de verplichtingen van mijn
mandaat trouw na te komen” af te leggen in handen van de voorzitter ten blijke waarvan een akte
opgemaakt wordt welke aan verschijner voorgelezen wordt en welke daarna met ons genaamtekend
wordt;
BESLUIT:

20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1.

De geloofsbrieven voor de hoedanigheid van gemeenteraadslid van dhr Roland Woestijn
goed te keuren.

Art.2.

De gemeenteraad neemt akte van de eedaflegging van dhr. Roland Woestijn in handen van
de voorzitter, Rik Lips (CD&V), conform artikel 14 2de lid van het decreet lokaal bestuur
waardoor dhr. Roland Woestijn (CD&V) geïnstalleerd is als gemeenteraadslid.

Art.3.

Kennis van dit besluit te geven aan de betrokkene en aan de dienst secretarie.

3. RANGORDE GEMEENTERAAD - VASTSTELLING.
De Raad,
Gelet op art. 6, §7, 40, 41 en 285 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB/2018/3 dd. 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale
en provinciale bestuursperiode;
Gelet op art. 8, 9, 10, 11, 12 en 169 van het lokaal en provinciaal kiesdecreet;
Gelet op de eedaflegging en aanstelling van de gemeenteraadsleden dd. 3 januari 2019, ingevolge
de gemeenteraadsverkiezingen dd. 14 oktober 2018;
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Gelet op de mail van mevr. Sara Neudt, gemeenteraadslid (CD&V), dd. 14 juni 2021 houdende
stopzetting mandaat als gemeenteraadslid:
Overwegende dat het ingevolge het ontslag van mevr. Sara Neudt nodig is over te gaan tot nazicht
van de geloofsbrieven van het plaatsvervangend raadslid dat op de geschikte plaats komt op de lijst
nr. 3 CD&V van de op 14 oktober 2018 gekozenen;
Overwegende dat de eerste in aanmerking komende plaatsvervanger van deze lijst dhr. Roland
Woestijn is, die bij de verkiezing van 14 oktober 2018 in het totaal 237 stemmen behaalde;
Gelet op het onderzoek door de gemeenteraad van de geloofsbrieven van dhr. Roland Woestijn
zoals voorgeschreven in art. 7, § 3, 10 en 11 van het decreet lokaal bestuur, waaruit blijkt dat de
opvolger voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden;
Gelet op de verklaring op eer van de opvolger dat hij zich niet bevindt in een van de gevallen van
onverenigbaarheid zoals voorzien in art. 10 van het decreet lokaal bestuur;
Overwegende dat conform art. 6, §7 van het decreet lokaal bestuur de opvolger die na de
installatievergadering als gemeenteraadslid geïnstalleerd wordt in volgorde van zijn eedaflegging een
rang inneemt;
BESLUIT:
Art.1.

20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

De rangorde van de gemeenteraadsleden als volgt vast te stellen:
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Art.2.

Officiële naam
Frans Lefevre
Rik Lips
Patricia Deconinck
Geert Vanden Broucke
Kris Vandecasteele
Karin Vancoillie
Adina Counye
Bert Gunst
Jos Decorte
Ann Gheeraert
Wim Demeester
Eddy Louwie
Matthias Priem
Arnel Lemaire
Jo Rousseau
Sabine Slembrouck
Maarten Claeys
Nicolas Vermote
Bill Vermeylen
Johan Vanblaere
Roland Woestijn

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie.

4. AGB VRIJE TIJD - WIJZIGING SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 231, 235 en 285 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het raadsbesluit dd. 24 januari 2019 houdende samenstelling raad van bestuur van het
Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd;
Gelet op de statuten van het autonoom gemeentebedrijf Vrije Tijd, inzonderheid art. 13;
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB/2018/3 dd. 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale
en provinciale bestuursperiode;
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Gelet op de eedaflegging en aanstelling van de gemeenteraadsleden dd. 3 januari 2019, ingevolge
de gemeenteraadsverkiezingen dd. 14 oktober 2018;
Gelet op de mail van mevr. Sara Neudt, gemeenteraadslid (CD&V), dd. 14 juni 2021 houdende
stopzetting mandaat als gemeenteraadslid;
Gelet op het raadsbesluit dd. 24 juni 2021 houdende aktename ontslag van gemeenteraadslid Sara
Neudt;
Gelet op het raadsbesluit dd. 24 juni 2021 houdende onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging
van eerste opvolger dhr. Roland Woestijn;
Gelet op het raadsbesluit dd. 24 juni 2021 houdende vaststelling rangorde van de gemeenteraad;
Gelet op het raadsbesluit dd. 12 april 2007 houdende oprichting van het autonoom gemeentebedrijf
Nieuwpoort en de goedkeuring van de statuten;
Gelet op het raadsbesluit dd. 29 januari 2015 houdende statutenwijziging en wijziging benaming
autonoom gemeentebedrijf naar autonoom gemeentebedrijf vrije tijd;
Overwegende dat de leden van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf benoemd
worden door de gemeenteraad;
Overwegende dat de gemeenteraad er ook voor kan kiezen om alle leden van de gemeenteraad te
benoemen als lid van de raad van bestuur van het AGB Vrije Tijd;
Overwegende dat als gevolg van het ontslag van mevr. Sara Neudt als raadslid, dit van
rechtswege het ontslag inhoudt als lid van de raad van bestuur van het AGB Vrije Tijd; dat de
aanstelling van dhr. Roland Woestijn als raadslid, van rechtswege de aanstelling inhoudt voor de raad
van bestuur van het AGB Vrije Tijd;
BESLUIT:

20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1.

Akte te nemen van het ontslag van gemeenteraadslid Sara Neudt als lid van de raad van
bestuur van het AGB Vrije Tijd.

Art.2.

Akte te nemen van de aanstelling van gemeenteraadslid Roland Woestijn als lid van de raad
van bestuur van het AGB Vrije Tijd.

Art.3.

Kennis van dit besluit te geven aan de betrokkene en aan de dienst secretarie.

5. NOTULEN GEMEENTERAAD DD. 27 MEI 2021 - GOEDKEURING.
De Raad,
Gelet op art. 32, 277 en 278 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op art. 1 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende de bekendmaking en
raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur;
Overwegende dat de notulen van de vergadering van de gemeenteraad dd. 27 mei 2021 ter
goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad;
Overwegende dat elk gemeenteraadslid het recht heeft om opmerkingen te maken over de redactie
van de notulen van de vorige vergadering; als deze opmerkingen aangenomen worden door de
gemeenteraad, worden de notulen in die zin aangepast;
Overwegende dat wanneer er geen opmerkingen gemaakt worden over de notulen van de vorige
vergadering, deze notulen als goedgekeurd beschouwd worden;
BESLUIT:
Art.1.

20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

De notulen van de vergadering van de gemeenteraad dd. 27 mei 2021 goed te keuren.
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Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie.

6. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST OPTIE 1: LOKALE CONTACTOPSPORING
VERLENGING
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 en 285 §1 en 3 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op artikel 191 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, dit verankert
het voorzorgsbeginsel in het kader van het beheer van internationale gezondheidscrisissen en van de
actieve voorbereiding van zulke potentiële crisissen. Dit beginsel houdt in dat, wanneer een ernstig
risico hoogstwaarschijnlijk werkelijkheid zal worden, het aan de overheid is om dringende en
voorlopige maatregelen te nemen;
Gelet op de oproep van de Vlaamse regering dd. 16 oktober 2020, verankerd in het besluit van de
Vlaamse regering dd. 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om
de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken, aan alle
Vlaamse gemeenten om aanvullend en ondersteunend aan de reeds bestaande initiatieven
bijkomende engagementen op te nemen in deze strijd;
Gelet op het draaiboek dd. 3 december 2020 van Vlaanderen: engagementen lokale besturen in
het kader van het besluit dd. 16 oktober 2020 en besluit dd. 13 november 2020;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 8 december 2020 om te
kiezen voor optie 1: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching;
Gelet op het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 15 december 2020 waarin
bevestigd wordt dat de inlichtingenfiche voor optie 1- inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing
en quarantainecoaching goed ontvangen werd;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 19 januari 2021 om
kennis te nemen van het besluit van de Vlaamse regering dd. 13 november 2020 tot toekenning van
een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID19-pandemie te versterken. Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de
voorgelegde samenwerkingsovereenkomst met bijlagen en deze goed te keuren. Dit besluit wordt
genomen bij hoogdringendheid, onder voorbehoud van bekrachtiging door de gemeenteraad;
Gelet op het raadsbesluit dd. 25 februari 2021 om het besluit van het college van burgemeester en
schepenen dd. 19 januari 2021 houdende kennisname van het besluit van de Vlaamse regering dd. 13
november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en
bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken, te bekrachtigen;
Gelet op de principiële goedkeuring van de Vlaamse regering dd. 19 maart 2021 om een nieuw
besluit van de Vlaamse regering voor de lokale preventie, sensibilisering, bronopsporing,
quarantainecoaching en contactonderzoek, met een bijhorende (zelfde) subsidie goed te keuren;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 20 april 2021 om de
samenwerkingsovereenkomst optie 1 – lokale contactopsporing met inzet in sensibilisering, preventie,
bronopsporing en quarantainecoaching te verlengen tot 30 juni 2021. Het voorgelegde addendum
werd ter kennis voorgelegd en goedgekeurd. Dit besluit wordt genomen bij hoogdringendheid, onder
voorbehoud van bekrachtiging door de gemeenteraad;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 23 april 2021 tot toekenning van een subsidie
aan de lokale besturen om de bronopsporing en het contactonderzoek ter bestrijding van de COVID19-pandemie te versterken;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 7 mei 2021 waarbij het besluit van de Vlaamse
regering van 23 april 2021 gewijzigd werd. Het wijzigingsbesluit verlengt de subsidieperiode voor optie
1 en optie 2 tot 31 augustus 2021;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 25 mei 2021 om de
samenwerkingsovereenkomst optie 1- lokale contactopsporing met inzet in sensibilisering, preventie,
bronopsporing en quarantainecoaching te verlengen tot 31 augustus 2021. Het voorgelegde
addendum werd ter kennis voorgelegd en goedgekeurd. Dit besluit wordt genomen bij
hoogdringendheid, onder voorbehoud van bekrachtiging door de gemeenteraad;
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Overwegende dat besturen die reeds een samenwerkingsovereenkomst hebben met het
Agentschap Zorg en Gezondheid, de keuzemogelijkheden hebben om al dan niet optie 1 te verlengen;
Overwegende dat de gemeenten die inzetten op optie 1 (preventie, sensibilisering, bronopsporing,
analyse van clusters, quarantaine-coaching en aandacht voor kwetsbare personen of groepen) een
forfaitaire subsidie van 0,125 EUR krijgen per inwoner per maand voor een periode van 1 april 2021
tot en met 31 augustus 2021;
Overwegende dat het lokaal bestuur in deze opdrachten ondersteunend en/of aanvullend op de
werking van de COVID-19-teams binnen de zorgraden werkt alsook op de werking van de centrale
contactcenters;
Overwegende dat het opnemen van deze engagementen geschiedt met inachtneming van de
bescherming van de privacy van de burgers, zoals onder meer gewaarborgd door de algemene
verordening gegevensbescherming (AVG);
Overwegende dat de gemeente zorgt voor de nodige capaciteit en middelen om dit engagement
kwaliteitsvol op te nemen; dat de engagementen die de gemeente opneemt, geen afbreuk doen aan
de engagementen die in de gemeente in de bestrijding van de coronapandemie reeds opgenomen
worden binnen de werking van de Eerstelijnszone;
Overwegende dat bij een verlenging van optie 1 het bestuur een ingevuld en ondertekend
addendum diende te bezorgen aan het Agentschap Binnenlands Bestuur voor 31 mei 2021;
BESLUIT:

20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1.

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 25 mei 2021 houdende
verlenging van de samenwerkingsovereenkomst optie 1- lokale contactopsporing met inzet in
sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching te verlengen tot 31
augustus 2021, te bekrachtigen.

Art.2.

Kennis te nemen van de voorgelegde samenwerkingsovereenkomst en deze goed te keuren

Art.3.

Kennis van dit besluit te geven aan de Eerstelijnzone Westkust en Polder, Agentschap
Binnenlands Bestuur en de sociale dienst.

7. TOELAGE OPEN KLASSIEKE SCHEPEN
De Raad,
Gelet op art. 41 § 1, § 2-23° van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de wet dd. 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op de wet dd. 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, zoals
gewijzigd door de wet dd. 16 februari 2017;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 15 december 2020
houdende evenementenkalender 2021 (OKS 2.000 EUR);
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 25 mei 2021 houdende
goedkeuring organisatie Open Klassieke Schepen;
Overwegende dat voorgesteld wordt om de organisatie van de Open Klassieke Schepen op 14 en
15 augustus 2021 goed te keuren;
Overwegende dat voorgesteld wordt om Roger Linthout en de KYCN te ondersteunen met een
toelage van 2.000 EUR voor de organisatie van het event, net als de voorbije jaren;
Overwegende dat de toelage pas toegekend wordt na voorleggen van de nodige facturen aan de
stad;
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Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem 071900 – evenementen
BESLUIT:

20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1.

De organisatie van de Open Klassieke Schepen op 14 en 15 augustus 2021 goed te keuren.

Art.2.

Een toelage van 2.000 EUR, na voorleggen van de facturen, toe te kennen aan de
organisatoren van het event (Roger Linthout en KYCN).

Art.3.

Kennis van dit besluit te geven aan de evenementencoördinator, het diensthoofd reken- en
belastingdienst en de wd. financieel directeur.

8. REGLEMENT DEELNAME BRADERIE SINT-BERNARDUSFEESTEN
De Raad,
Gelet op de artikelen 41, 162, 170 § 4 en 173 van de Grondwet;
Gelet op art. 40 § 3, 41, 177, 279, 286 t.e.m. 288 en 326 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 15 juni 2021 houdende
goedkeuring reglement deelname braderie Sint-Bernardusfeesten;
Overwegende dat voorgesteld wordt om een reglement op te stellen dat duidelijkheid geeft aan de
handelaars wie al dan niet kan deelnemen aan de Sint-Bernardusfeesten en wat de afspraken zijn;
BESLUIT: 20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):
Art.1. Algemene bepalingen:
-

Art.2.

Stad Nieuwpoort organiseert het laatste weekend van augustus een braderie in de Albert Ilaan, de Zeedijk en de Lombardsijdestraat.
Dit reglement is van toepassing op elke marktkramer/standhouder die deelneemt aan dit, door
stad Nieuwpoort georganiseerd, evenement.
Met ‘deelnemer’, ‘standhouder’ of ‘marktkramer’ wordt in dit reglement bedoeld: het personeel
en zijn bedrijf dat zich heeft ingeschreven voor het, door stad Nieuwpoort georganiseerd
evenement, en wiens inschrijving als zodanig door stad Nieuwpoort wordt geaccepteerd.
Elke inschrijver ontvangt bij inschrijving en, als herhaling bij toewijzing van de standplaats,
een exemplaar van dit reglement.
Elke inschrijver verklaart zich bij inschrijving te onderwerpen aan alle voorschriften van dit
reglement en verbindt zich ertoe dit strikt na te leven.
Elke deelnemer heeft een geldige verzekering.
Elke deelnemer zal conform de politieverordening inzake privatief gebruik van het openbaar
domein dd. 7 november 2019 en de politieverordening betreffende openbare rust, openbare
veiligheid, openbare gezondheid en openbare overlast dd. 24 juni 2021 handelen.
Naast dit reglement zijn alle vigerende voorschriften en verordeningen van kracht.
Deelnemers aan de braderie

 Hebben hun handelspand gelegen in de Albert I-laan (stuk tussen de Elisalaan en de
Meeuwenlaan), de Lombardsijdestraat of op de Zeedijk.
 Hebben hun maatschappelijke zetel en een ondernemingsnummer in Nieuwpoort.
 Zijn een erkende Nieuwpoortse vereniging of hebben een afdeling in de Westkust (geen
politieke partijen).
Art.3. Inschrijving:
Art.4.

Om deel te nemen aan de braderie, georganiseerd door stad Nieuwpoort:
Dient de deelnemer zich vooraf in te schrijven door middel van een, door de stad Nieuwpoort
ter beschikking gesteld, inschrijvingsformulier.
De inschrijvingsperiode wordt 4 weken vóór het evenement afgesloten.
Stad Nieuwpoort behoudt zich het recht om inschrijvingen te weigeren.
Een gemachtigde ambtenaar van de stad Nieuwpoort kan een deelnemer tijdelijk of geheel
van deelname uitsluiten bij het niet naleven van de richtlijnen of bij misdragingen van de
deelnemer of hun personeel.
Toewijzing van de standplaats:
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-

Art.5.

Handelaars, die een maatschappelijke zetel buiten de braderiezone en een
ondernemingsnummer hebben in Nieuwpoort, vullen het deelnameformulier in. Er wordt een
standplaatsvergunning uitgereikt op een, door de stad aangeduide plaats, binnen de braderie
zone. Deze plaats is niet overdraagbaar.
Het is niet toegelaten om als handelaar, met een zaak binnen de braderiezone, een ander
product aan te bieden dan wat aangeboden wordt in de handelszaak tenzij hiervoor specifieke
toelating wordt voor verkregen door de Stad Nieuwpoort.
Handelaars binnen de braderiezone die tijdens de braderie geen openbaar domein wensen in
te nemen, maar wel wensen deel te nemen aan de braderie, duiden dit aan op het
deelnameformulier.
De handelaar mag de zone gelegen vóór zijn zaak niet onderverhuren aan een derde partij,
tenzij dit specifiek wordt goedgekeurd door stad Nieuwpoort.
Handelaars die niet deelnemen aan de braderie en dit niet melden via het formulier, geven
stilzwijgend toestemming aan de stad Nieuwpoort om een andere deelnemende handelaar
voor hun zaak te laten plaatsnemen.
Inname van openbaar domein:
o
o

Art.6.
Art.7.
-

Art.8.

De handelaar/deelnemer mag enkel het voetpad/dijk en de parkeerplaatsen, over de
breedte van de gevel van de handelszaak benutten.
De handelaar mag de rijbaan niet innemen met constructies.

Art.5.1. Inrichting van het openbaar domein:
o Volgende innames worden niet toegestaan:
 Constructies die over de rijbaan gespannen of gehangen worden
 Constructies hoger dan 4 meter
 Innames op de Zeedijk tegen de gevel en innames die op minder dan 4 meter
van strandlijn staan. Er moet op de Zeedijk steeds een veiligheidszone van 4
meter tussen de gevel en de extra innames blijven.
o Rioolputten dienen steeds te worden vrijhouden.
o Innames die ‘s nachts blijven staan, dienen voorzien te worden van de nodige
signalisatie conform de wegcode.
o Deelnemers dienen steeds de veiligheidsvoorschriften na te leven die door de
gemachtigde ambtenaren worden opgelegd.
Art.5.2. Opbouw- en afbraak:
o Opbouw vanaf 10 u. (straat wordt vanaf 10 u. verkeersvrij gemaakt), braderie start om
11 u.
o Afbraak om 19 u. (straat wordt na kuisen door stadsdiensten terug toegankelijk voor
verkeer)
o Elke avond dienen de parkeerstroken en het voetpad vrijgemaakt te worden.
Orde en netheid van de standplaats:
Elke deelnemer is verantwoordelijk voor het proper houden van de hem toegewezen
standplaats en de nabije omgeving.
Het is verboden om afval van eigen waren achter te laten op hun standplaats.
De deelnemer mag het openbaar domein van de standplaats niet beschadigen.
Elke deelnemer zal gesanctioneerd worden en kan tevens uitgesloten worden voor deelname
in de toekomst.
Elektriciteit:
Elke deelnemer kan op het deelnameformulier aangeven of hij gebruikt wenst te maken van
elektriciteit.
Deze aanvraag is echter geen garantie op voorziening van elektriciteit. Het aantal locaties
waar elektriciteit beschikbaar is, is beperkt. Deze locaties worden dan ook zoveel mogelijk
voorbehouden voor eetstanden voor wie elektriciteit noodzakelijk is om hun activiteit uit te
oefenen.
Deelnemers die wensen gebruik te maken van de geleverde elektriciteit dienen zelf te
voorzien in CE gekeurde verlengkabels en kabelgoten.
Het gebruik van elektriciteit moet gebeuren met materiaal conform de wetgeving AREI en
Codex Welzijn op het Werk.
De deelnemers die over een elektrische installatie beschikken leggen een kopie van het
keuringsverslag van een erkend keuringsorganisme voor met vermelding van KVA.
Brandveiligheid:
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Art.9.

Omwille van veiligheidsreden is een constante doorgang van 4 m verplicht in de braderiezone.
De standplaats mag dus niet voorbij de parkeerplaatsen, op de rijweg worden opgesteld.
Elke deelnemer is volgens de wet voldoende verzekerd en in orde zijn met de brandveiligheid.
De deelnemer is verplicht zich te houden aan alle overheidswege geldende
brandveiligheidsvoorschriften en aanwijzingen van de brandweer. Dit wordt tijdens de braderie
gecontroleerd door de brandweer en veiligheidsdiensten.
Elke deelnemer die gebruik maakt van gasvuren, duidt dit aan op het deelnameformulier
Elke deelnemer het geldige keuringsbewijs van zijn gasinstallatie voorleggen.
De deelnemer zorgt voor een voldoende grote, correcte en geldige brandblusser.
De deelnemer heeft kennis van het noodnummer 112 en kent de standplaats en straatnaam
die hem toegewezen werd.
Slotbepalingen:

Bij niet naleving van dit reglement of van de voorschriften van de gemachtigde ambtenaren en
veiligheidsdiensten, zullen volgende sanctionerende maatregelen getroffen worden:
- Weigering van deelname en dit zonder aanspraak te kunnen maken op een
schadevergoeding of een andere vergoeding of compensatie.
- Onvergunde innames of innames waarbij de voorschriften niet nageleefd werden, zullen op
kosten van de deelnemer opgehaald en gestald worden door en bij de technische dienst van
de stad Nieuwpoort. De deelnemer kan geen aanspraak maken op een schadevergoeding of
andere vergoeding of compensatie.
- Sancties voorzien zoals voorzien in volgende verordeningen:
o de politieverordening inzake het privatief gebruik van het openbaar domein dd. 7
november 2019;
o de politieverordening openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare gezondheid
en de openbare overlast dd. 24 juni 2021.
- In alle gevallen waarin de reglement niet voorziet, beslist het college van burgemeester en
schepenen van de stad Nieuwpoort over de te nemen maatregelen.
Art.10. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst evenementen, de wd. financieel directeur.
9. POLITIEVERORDENING OPENBARE RUST, DE OPENBARE VEILIGHEID, DE OPENBARE
GEZONDHEID EN DE OPENBARE OVERLAST.
De Raad,
Gelet op art. 40 § 3, art. 41 2°, art. 285, art. 286 § 1, art. 287 en art. 288 van het decreet lokaal
bestuur;
Gelet op art. 119, art.119bis en art. 135 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de wet dd. 24 november 1975 houdende goedkeuring en uitvoering van het Verdrag
inzake de internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaring op zee 1972, bijgevoegd reglement
en bijlagen opgemaakt te London op 20 oktober 1972;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 4 augustus 1981 houdende politie- en scheepvaartreglement
voor de Belgische territoriale zee, de havens en stranden van de Belgische kust;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 14 augustus 1989 tot vaststelling van aanvullende nationale
maatregelen voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden en voor controle van de
visserijactiviteiten;
Gelet op artikel 15 § 1 3° van het koninklijk besluit dd. 15 september 1994 inzake de
vliegverkeersregelen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 26 april 1995 betreffende de strandconcessies,
meer bepaald art.10;
Gelet op de wet dd. 24 juni 2013 (en latere wijzigingen) betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties;
Gelet op artikel 89 8° van het Veldwetboek dd. 7 oktober 1886 houdende vaststelling op het verbod
om vuur te maken op minder dan honderd meter afstand van huizen, bossen, heiden, boomgaarden,
hangen, graan en stro;
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Gelet op artikel 99 van het Vlaamse Bosdecreet dd. 13 juni 1990 houdende vaststelling op het
verbod om vuur te maken in de bossen en ook tot een afstand van 25 meter tot de bossen;
Gelet op het raadsbesluit dd. 9 juni 2005 (en latere wijzigingen) betreffende het algemeen
reglement op de administratieve sancties;
Gelet op het raadsbesluit dd. 9 juni 2005 betreffende toepassing gemeentelijke administratieve
sancties. Wijziging politiereglementen en -verordeningen;
Gelet op het raadsbesluit dd. 11 oktober 2007 betreffende het politiereglement op openbare
netheid en gezondheid. Wildplassen. Sanctionering met gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het raadsbesluit dd. 29 december 2008 betreffende het politiereglement. Alcoholverbruik
op het openbaar domein;
Gelet op het raadsbesluit dd. 17 september 2009 betreffende het politiereglement op het maken
van muziek en ter bestrijding van overlast;
Gelet op het raadsbesluit dd. 7 april 2011 houdende het verbod op het voederen van dieren op het
openbaar domein;
Gelet op het raadsbesluit dd. 26 december 2013 betreffende bekrachtiging besluit burgemeester
verbod gebruik wensballonnen;
Gelet op het raadsbesluit dd. 26 juli 2018 betreffende de politieverordening houdende het verbod
tot het beklimmen, beschadigen, bekrassen en besmeuren van kunstwerken en monumenten;
Gelet op het raadsbesluit dd. 28 september 2017 betreffende gecoördineerde politieverordening
met betrekking tot strand en duinen;
Gelet op het raadsbesluit dd. 27 juni 2019 betreffende de politieverordening ter bestrijding van de
verstoring van rust en orde;
Gelet op het raadsbesluit dd. 27 augustus 2020 betreffende het politiereglement verbod op het
bezit van roesopwekkende middelen;
Overwegende dat er een nieuwe gecoördineerde politieverordening opgemaakt werd voor
openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare gezondheid en de openbare overlast op
grondgebied Nieuwpoort;
Overwegende dat volgende artikels nieuw toegevoegd werden:
Hoofdstuk 1: art. 1, art. 9, art. 10 en art. 11.
Hoofdstuk 2: art. 15, art. 16. en art. 17.
Hoofdstuk 4: art. 22 t/m 26.
Hoofdstuk 5: art. 55§3, art. 57, art. 67.
Hoofdstuk 6: art. 70, art. 72 en art. 75.
Hoofdstuk 7 art. 76.
Hoofdstuk 8: art. 81 §. 2 en art. 82.
Overwegende dat volgende politiereglementen en of verordeningen opgenomen werden
zonder wijzigingen:
-

Het politiereglement houdende het verbod op het bezit van roesopwekkende middelen dd. 27
augustus 2020, werd opgenomen in art 8 in de nieuw voorgestelde verordening;

-

Gecoördineerde politieverordening met betrekking tot strand en duinen dd. 28 september 2017,
art 6, art 8, art 9 § 3, art 10 tem 16, art. 18, art. 19, art. 21 t/m 27, art. 29 t/m 32, art 34 tem 37,
art 45 tem 48 werden opgenomen zonder wijziging in hoofdstuk 5 Strand en duin van de nieuw
voorgestelde verordening;

Overwegende dat volgende verordeningen opgenomen werden met wijzigingen waarbij het
taalgebruik aangepast werd naar de huidige vorm en norm en/of waarbij artikels ruimer
omschreven of samengevoegd werden:
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-

Toepassing gemeentelijke administratieve sancties. Wijziging politiereglementen en –
verordeningen dd. 9 juni 2005.
Art. 8 werd gewijzigd en opgenomen als art. 14
Art. 34 werd gewijzigd en opgenomen als art. 71
Art. 69 en 71 werden gewijzigd en opgenomen in art. 12

-

Gecoördineerde politieverordening met betrekking tot strand en duinen dd. 28 september 2017
Art. 2, 3, 4 en 9 werden gewijzigd en opgenomen in Hoofdstuk 1 ‘Algemene overlast’, art 2, 3,
en 4.
Art. 6 werd gewijzigd en opgenomen in art. 28.
Art. 17 werd gewijzigd en opgenomen in art. 38.
Art. 20 werd gewijzigd en opgenomen in art. 41.
Art. 28 werd gewijzigd en opgenomen in art. 52.
Art. 35 en 36 gewijzigd en opgenomen in art. 60 en 61.
Art. 37 werd gewijzigd en opgenomen in art 56, art. 60 §4.
Art. 38 werd gewijzigd en opgenomen in Hoofdstuk 8 ‘Dieren’, art. 77.
Art. 42 werd gewijzigd en opgenomen in Hoofdstuk 8 ‘Dieren’, art. 79.
Art. 39 werd gewijzigd en opgenomen in Hoofdstuk 8 ‘Dieren’, art. 78.
Art. 41 werd gewijzigd en opgenomen in Hoofdstuk 8 ‘Dieren’, art. 81
Art. 44 werd gewijzigd en opgenomen in Hoofdstuk 8 ‘Dieren’, art. 80.
Art 49, 50 en 51 werden gewijzigd en opgenomen in art. 65 en 66.

-

Het politiereglement op openbare netheid en gezondheid. Wildplassen. Sanctionering met
gemeentelijke administratieve sancties dd. 11 oktober 2007.
Art. 1. werd gewijzigd en opgenomen in art. 6.

-

Het politiereglement houdende vaststelling tot het alcoholverbruik op het openbaar dd. 29
december 2008.
Art. 1 werd gewijzigd opgenomen in art. 7.

-

het politiereglement op het maken van muziek en ter bestrijding van overlast dd. 17 september
2009;
art. 1, 3 en 9 werd gewijzigd en opgenomen in. 68;
art. 5 is werd opgenomen in art. 74.
art. 6, 7 en 8 werden gewijzigd en opgenomen in art. 68.

-

Het verbod op het voederen van dieren op het openbaar domein dd. 7 april 2011.
Art. 1 werd gewijzigd en opgenomen als art. 81.

-

Politieverordening houdende het verbod tot het beklimmen, beschadigen, bekrassen en
besmeuren van kunstwerken en monumenten dd. 26 juli 2018.
Art 1 werd gewijzigd en opgenomen in art 13.

-

Politieverordening ter bestrijding van de verstoring van rust en orde door werken dd. 27 juni
2019:
deze verordening werd opgenomen in hoofdstuk 4 in de nieuwe verordening.
Art. 1, 2, 3 en 4 werden gewijzigd en opgenomen in art. 18, 19, 20 en 21.

-

Bekrachtiging besluit burgemeester verbod gebruik wensballonnen dd. 26 december 2013.
Art. 2 art. 27 werden gewijzigd en opgenomen in art. 71.
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Overwegende dat uit volgende verordeningen artikels en/of hoofdstukken verwijderd
werden wegens opgenomen in een andere verordening of niet meer van toepassing:
-

Toepassing gemeentelijke administratieve sancties. Wijziging politiereglementen en –
verordeningen dd. 9 juni 2005
Hoofdstuk I algemene politieverordening art. 9, 10 ,11 en 70 aangezien dit niet meer van
toepassing is;
Hoofdstuk II politieverordening op de honden. Dit hoofdstuk staat opgenomen in de
politieverordening op de honden dd. 20 december 2018.
Hoofdstuk III politieverordening op het privatief gebruik van het openbaar domein wegens
reeds opgenomen in de politieverordening op het privatief gebruik van het openbaar domein
dd. 7 november 2019.
Hoofdstuk III: politieverordening op het aanbieden van afvalstoffen en inzamelen van
huishoudelijke afvalstoffen wegens reeds opgenomen in de politieverordening op het
aanbieden en inzamelen van afvalstoffen dd. 25 februari 2021.

-

Politiereglement houdende vaststelling tot het alcoholverbruik op het openbaar dd. 29
december 2008;
Art. 2 wegens reeds opgenomen de politieverordening inzake het privatief gebruik van het
openbaar domein dd. 7 november 2019 onder standplaatsvergunning.
Art. 3 en 4 wegens niet meer van toepassing.

-

Gecoördineerde politieverordening met betrekking tot strand en duinen dd. 28 september 2017
Hoofdstuk 1 Definities – Art. 1
Art. 5 wegens reeds opgenomen in de politieverordening het aanbieden en inzamelen van
afval dd. 25 februari 2021 (en latere wijzigingen) art 6.
Art 7 werd verwijderd gezien art. 28 en 56 voldoende ruim zijn.
Art. 40. werd verwijderd gezien art. 77 voldoende ruim is.
Art. 43 wegens reeds opgenomen in de politieverordening op de honden dd. 28 december
2018, art. 5.

-

Politieverordening houdende het verbod tot het beklimmen, beschadigen, bekrassen en
besmeuren van kunstwerken en monumenten dd. 26 juli 2018.
Art. 2 werd verwijderd gezien de handhaving hierop zeer moeilijk is.

Overwegende dat de nieuwe, gecoördineerde voorgestelde verordening volgende structuur kreeg:
-

Hoofdstuk 1 Algemene overlast,

-

Hoofdstuk 2: Overlast veroorzaakt van en door private percelen;

-

Hoofdstuk 3: Overlast door werken;

-

Hoofdstuk 4: Overlast op het openbaar domein;

-

Hoofdstuk 5: Strand en duinen

-

Hoofdstuk 6: Geluidsoverlast

-

Hoofdstuk 7: Geurhinder

-

Hoofdstuk 8: Dieren;

-

Hoofdstuk 9: Slotbepaling.

Overwegende dat gevraagd wordt om deze politieverordening openbare rust, de openbare
veiligheid, de openbare gezondheid en de openbare overlast goed te keuren;
BESLUIT:

20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):
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Hoofdstuk 1: Algemene overlast
Art.1.

Het is verboden om ongeoorloofd gedrag te vertonen of om ongepaste taal te gebruiken ten
aanzien van gemeentelijke ambtenaren, gemandateerden en/of bezoekers van openbare
gebouwen.

Art.2.

§ 1. Een open vuur op openbaar domein mag enkel georganiseerd worden mits voorafgaande
schriftelijke toestemming van de burgemeester. Deze toestemming kan op elk moment
worden ingetrokken wanneer er zich ongunstige meteorologische omstandigheden voordoen.
§ 2. De restanten van het open vuur dienen steeds van het openbaar domein te worden
verwijderd.
§ 3. De organisator van het open vuur dient op verzoek van politie, brandweer of gemachtigde
ambtenaar de toelating steeds te kunnen voorleggen.
§ 4. De organisator zorgt ervoor dat de nodige veiligheidsmaterialen aanwezig zijn
(branddeken, blusapparaat,…).

Art.3.

Elke activiteit op het openbaar domein die openbare overlast veroorzaakt of de openbare orde
kan verstoren, is verboden.

Art.4.

Het is verboden de goede zeden, orde of rust te storen op het openbaar domein door zich te
kleden, een houding aan te nemen of gedragingen te hebben die in strijd zijn met de
algemeen geldende regelen van fatsoen of eerbaarheid.

Art.5.

§ 1. Het overnachten op het openbaar domein is verboden, tenzij hiervoor een schriftelijke
toelating werd bekomen van de burgemeester.
§ 2. Het is verboden om op het openbaar domein tenten te plaatsen bedoeld om te kamperen
of feesten, tenzij hiervoor een schriftelijke toelating werd bekomen van de burgemeester.

Art.6.

Het is verboden te wildplassen en/of uitwerpselen achter te laten tegen, op of in gebouwen,
monumenten, wagens, vaste constructies, openbare en/of private plaatsen.

Art.7.

§ 1. Tussen 22 u. en 10 u. is het verboden om alcoholhoudende dranken op het openbaar
domein, te verbruiken. Het bezit van geopende recipiënten die alcoholhoudende dranken
bevatten, wordt gelijkgesteld met het verbruik beoogd in dit artikel.
§ 2. Een uitzondering wordt toegestaan bij de, door de lokale overheid goedgekeurde,
evenementen en festiviteiten of andere gebeurtenissen.

Art.8.

Het is verboden om schadelijke middelen, zoals lachgas, aanstekergas en andere
roesopwekkende producten die niet als verboden verdovende middelen worden
gekwalificeerd, te verhandelen of te bezitten indien de handel of het bezit gericht is op het
oneigenlijk gebruik met als doel het bekomen van een roeseffect.

Art.9.

Het is verboden publiek toegankelijke ruimtes (bushokje, portaal, tramhalte, parkings,
parkeergarages, speelpleinen, begraafplaatsen…) te gebruiken voor een ander doel dan
waarvoor deze bestemd is.

Art.10. § 1. Het is verboden te bedelen of personen aan te klampen of lastig te vallen op het
openbaar domein of op privaat domein met openbaar karakter zonder toelating van de
eigenaar. Onder bedelen wordt verstaan dat men geld of een aalmoes vraagt door het
ophouden van een hand, een recipiënt te gebruiken of een schriftelijke boodschap te tonen, al
dan niet door het opvoeren van een act.
§ 2. Het is verboden aan gebouwen aan te bellen of aan te kloppen met het doel een aalmoes
te krijgen.
§ 3. De politie kan de bedelinkomsten afkomstig uit de activiteit van bedelen in beslag nemen
als:
-

Het bedelen gebeurt in groepsverband;

-

Er ernstige aanwijzingen zijn dat de bedelaar deel uitmaakt van een netwerk van bedelaars;
§ 4. De in beslag genomen gelden worden gestort op een rekening van het sociaal huis.
Materialen, toestellen, voorwerpen, instrumenten en/of andere goederen dan gelden uit de
voorgaande paragraaf, waarmee deze verordening wordt overtreden, kunnen door de
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bevoegde personen in beslag genomen worden en gestockeerd. De in beslag genomen
goederen, andere dan de gelden gestort op een rekening van het sociaal huis, worden
vrijgegeven op verzoek van de bezitter of eigenaar op de eerstvolgende werkdag tijdens de
kantooruren of na afspraak. Het materiaal wordt teruggeven in de staat waarin het zicht
bevindt, zonder dat de stad aansprakelijk kan gesteld worden voor eventuele beschadigingen.
Art.11. Klemtoonverlichting of lichtreclame mag uitsluitend zo gericht zijn zodat deze geen hinder kan
veroorzaken naar derden.
Art.12. Het is verboden openbare en private eigendommen te vernielen, verontreinigen, bekrassen
en bekladden.
Art.13. Het is verboden om kunstwerken en monumenten, eveneens als hun sokkels of voetstuk te
vernielen, verontreinigen, beklimmen, beschadigen, bekrassen of besmeuren.
Hoofdstuk 2: Overlast veroorzaakt van en door private percelen.
Art.14. Elke woning is verplicht een huisnummer te dragen die duidelijk leesbaar en zichtbaar is
vanop de openbare weg.
Art.15. Beplanting van welke aard ook, op privaat domein, mag geen hinder of risico veroorzaken op
het openbaar domein.
§ 1. De eigenaar van een braakliggend stuk grond is verplicht om deze te onderhouden, zodat
er geen hinder of overlast veroorzaakt wordt aan het openbaar domein of aan derden.
§ 2. De bewoners of uitbaters van woningen, logies of handelszaken zijn verplicht de tuin,
woning en aanhorigheden te onderhouden zodat geen hinder of overlast veroorzaakt wordt
aan het openbaar domein of aan derden.
§ 3. Bovenstaande verplichtingen zijn eveneens van toepassing op meergezinswoningen
waarbij de bewoner van de gelijkvloerse verdieping verantwoordelijk is of waarbij een andere
verantwoordelijke aangeduid werd.
Art.16. § 1. Het voetpad, rioolroosters en straatgoten ter hoogte van het private perceel dienen in
reine staat gehouden te worden waarbij modder, vuilnis en onkruid weggeruimd worden.
§ 2. Het voetpad ter hoogte van het private perceel dient sneeuw en ijzelvrij gemaakt te
worden.
§ 3. Bij vriesweer is het verboden water op de openbare weg te gieten of te laten lopen.
§ 4. Bovenstaande verplichtingen zijn eveneens van toepassing op meergezinswoningen
waarbij de bewoner van de gelijkvloerse verdieping verantwoordelijk is of waarbij een andere
verantwoordelijke aangeduid werd.
Art.17. Nalatigheden op bovenstaande artikels kan, na aanmaning, ambtshalve door de stad
aangepakt worden op kosten van de eigenaar.
Hoofdstuk 3: Overlast door werken
Art.18. § 1. Van maandag tot en met zaterdag van 19 u. tot 7 u. mogen geen bouwwerken uitgevoerd
worden die lawaaihinder of overlast veroorzaken zoals bouwen, renoveren en afbreken.
§ 2. Op zon- en feestdagen is het verboden bouwwerkzaamheden die lawaaihinder of overlast
veroorzaken uit te voeren zoals bouwen, renoveren en afbreken.
§ 3. Bovenstaande verbodsbepalingen zijn van toepassing op zowel vergunningsplichtige als
niet-vergunningsplichtige werken op het ganse grondgebied.
Art.19. § 1. Vanaf 1 juli tot 1 september geldt een verbod om bouwwerkzaamheden uit te voeren
zoals bouwen, renoveren en afbreken alsook werken die lawaaihinder of overlast veroorzaken
in volgende zone:
-

de zone begrensd door het strand tot aan de grens met de gemeente Middelkerke

-

de as van de Kinderlaan vanaf het strand tot aan de as van de Victorlaan

-

de as van de Victorlaan (noordelijke kant) tot aan de Albert I Laan,

-

de Albert I laan (beide zijden, zijstraten inbegrepen)
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-

de Kaai (beide zijden, Ventweg inbegrepen)

-

de as van de Kustweg (kant IJzer) tot aan de grens met gemeente Middelkerke.
§ 2. Vanaf 1 juli tot 1 september is het in bovenstaande zones verboden om het openbaar
domein te bezetten met materieel, materiaal, bouwwerktuigen en laad- en hijstoestellen, met
uitzondering van de strikt noodzakelijke werfafsluitingen, nodig om de veiligheid te
garanderen.
§ 3. Bovenstaande verbodsbepalingen zijn van toepassing op zowel vergunningsplichtige als
niet-vergunningsplichtige werken.

Art.20. De burgemeester kan, na een gemotiveerde aanvraag, schriftelijke afwijkingen toestaan op
bovenstaande artikelen;
Art.21. De burgemeester kan ten allen tijde werken laten stilleggen zonder dat hierbij enige vorm van
schadevergoeding of compensatie door de overtreder kan geëist worden.
Hoofdstuk 4: Overlast op het openbaar domein
Art.22. Sampling van drank en voeding is niet toegelaten op het openbaar domein.
Art.23. Het aanspreken van voetgangers om fondsen te werven voor een (goed) doel is verboden,
tenzij hiervoor voorafgaand een vergunning werd verkregen van het College van
Burgemeester en Schepenen.
Art.24. Het is verboden om voorwerpen, affiches, wegwijzers, folders, flyers en brochures van welke
aard uit te delen, aan te plakken of achter te laten op het openbaar domein, bomen,
straatmeubilair of private eigendommen op het openbaar domein, tenzij hiervoor een
voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van de burgemeester of eigenaar bekomen werd.
Art.25. Elk niet vergund voorwerp zal op kosten van de eigenaar of organisator worden verwijderd en
bestuurlijk in beslag worden genomen zonder enig recht op compensatie of
schadevergoeding.
Art.26. Op het voetpad dient er minimum 1,5 meter veilige en obstakelvrije ruimte te zijn voor de
voetgangers, personen met een wandelwagen en of rolstoelgebruikers.
Art.27. Wensballonnen, herdenkingsballonnen, en ballonwedstrijden of enig andere ballon gevuld
met gas, waarbij de (wens)ballon de lucht in gestuurd wordt en op een niet nader bepaalde
plaats ongecontroleerd neerkomt, zijn verboden.
Hoofdstuk 5: Strand en duinen
Art.28. Het is verplicht op het strand de instructies van de strandreddingsdiensten en de bevoegde
personen op te volgen.
Art.29. Op het strand en in de duinen is het verboden putten te graven die een gevaar kunnen
opleveren voor zichzelf of voor anderen.
Zeilwagens, kitebuggy’s en landboarden
Art.30. Zeilwagenrijden, kitebuggy-en en landboarden kunnen slechts worden beoefend in de daartoe
voorziene zones op het strand aangeduid door het gemeentebestuur in akkoord met de
afdeling Kust van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, en op de daartoe voorziene
tijdstippen bepaald door het gemeentebestuur. Op grondgebied van de gemeente zijn er geen
dergelijke zones voorzien.
Voertuigen
Art.31. Alle toegang met rijwielen en motorvoertuigen op het strand en in de duinen over zijn gehele
lengte en breedte is verboden.
Art.32. Dit verbod geldt niet voor:
-

de voertuigen of rijwielen van de politie-, gemeente-, strandreddings- en hulpdiensten of
voertuigen of rijwielen van of in opdracht van bevoegde diensten;

-

de voertuigen gebruikt voor het plaatsen en weghalen van strandcabines, voorafgaandelijk en
schriftelijk toegelaten door de burgemeester;
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-

eventuele wedstrijden die door de voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester
op het strand of in de duinen zouden worden toegelaten;

Art.33. Mountainbiken is toegelaten op het strand:
-

van 16 september tot 14 juni;

-

volgens de voorwaarden die op de signalisatieborden werden aangebracht.
Strandvisserij

Art.34. Het strandvissen is enkel toegelaten
-

in de strandzones tussen het staketsel en de grens met Koksijde zoals aangeduid op het plan
van de strandconcessies Nieuwpoort van de Vlaamse overheid;

-

mits vergunning van de burgemeester;

-

van 1 oktober tot en met 1 juni.

Art.35. De voorwaarden gesteld door de overheid betreffende de soorten bescherming in de
zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, maatregelen voor de instandhouding
en het beheer van de visbestanden en voor controle van de visserijactiviteiten en in politie- en
scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee, de havens en stranden van de
Belgische kust, dienen stipt te worden nageleefd.
Art.36. Het gebruik van staken of vaste pinnen voor het vastmaken van netten, lijnen met haken of
enig ander vismateriaal is niet toegelaten.
Art.37. De ankers of blokken voor het vastmaken van netten, lijnen met haken of enig ander
vismateriaal moeten:
-

elk afzonderlijk voorzien zijn van een identificatienummer, vermeld op de vergunning
afgeleverd door de burgemeester;

-

elk afzonderlijk op afdoende wijze gesignaleerd door middel van één of meer goed zichtbare
gele merken of boeien.

Art.38. De maximumlengte van de zone die het geheel der tuigen voor strandvisserij per persoon
mag innemen bedraagt maximaal 50 meter. De lengte wordt gemeten evenwijdig met de
waterlijn en wordt als aaneengesloten beschouwd. Elke individuele visser mag slechts één
zone innemen. Het is de strandvisser verboden tuigen voor strandvisserij te plaatsen, in een
zelfde breedte zone waar reeds netten of lijnen voor strandvisserij zijn uitgezet.
Art.39. De ankers of blokken voor het vastmaken van netten, lijnen met haken of enig ander
vismateriaal en het eraan vastgemaakte vistuig dienen met laagtij droog te liggen.
Art.40. De netten en de lijnen moeten tenminste éénmaal in de vierentwintig uur gelicht worden.
Art.41. Iedere korre of kartenet moet voorzien zijn van een voornet om het bijvangen van
zeezoogdieren te vermijden. Het voornet verbindt de bovenzijde met de onderzijde van
kartenet of de korre. De hechting met het ondernet dient in de breedte minimum 7 mazen te
bedragen. De lengte van het voornet dient minimum 7 mazen te bedragen met een maximale
maaswijdte van 70 mm.
Art.42. Het is verboden om warrelnetten te plaatsen.
Art.43. De strandvissers mogen de andere gebruikers van het strand niet hinderen.
Art.44. Het hinderen van strandvissers die op regelmatige wijze de strandvisserij beoefenen is
verboden.
Art.45. Elke strandvisser is ten persoonlijke titel aansprakelijk voor zijn uitgezette ankers, blokken
netten, lijnen met haken en enig ander vismateriaal en -tuig.
Art.46. De ankers, blokken netten, lijnen met haken en enig ander vismateriaal en -tuig., etc. dienen
verwijderd te worden vóór 1 juni.
Art.47. Overtreders moeten de onreglementair of zonder vergunning geplaatste ankers, blokken
netten, lijnen met haken en enig ander vismateriaal en -tuig., etc. bij de eerste aanmaning van
de bevoegde overheid verwijderen.
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Art.48. Bij weigering of bij niet aantreffen van de eigenaar gebruiker binnen de 24 u. en bij dreigende
gevaar situaties kunnen de bovenvermelde tuigen op bevel van de burgemeester of
ambtshalve op kosten van de overtreder verwijderd worden en in beslag genomen.
Art.49. Dezelfde regeling geldt voor de strandvissers die op gemotiveerde grond door de overheid
worden aangemaand om hun geplaatste vistuigen met bevestigingsmateriaal te verwijderen.
Art.50. Vistuigen en bevestigingsmateriaal die buiten de toegelaten tijd opgesteld staan of niet
toegelaten vistuigen en bevestigingsmateriaal, worden als achtergelaten beschouwd en
ambtshalve weggenomen door de overheid op kosten van de overtreder.
Art.51. Naar aanleiding van manifestaties waarbij de strandvisserij een hinder zou kunnen vormen
kan door de burgemeester aanvullende beperkingen opgelegd of afwijkingen toegestaan
worden.
Art.52. § 1. De vergunning wordt verleend per jaar. Vergunninghouders die niet voldaan hebben aan
de bovenvermelde voorschriften komen niet in aanmerking voor een vernieuwing van de
jaarlijkse vergunning.
§ 2. De vergunning wordt enkel verleend aan personen die gedomicilieerd zijn in Nieuwpoort.
Hengelen
Art.53. Het is verboden te hengelen in de zone ook vanaf de golfbrekers in de zone tussen het
staketsel en de grens met Koksijde tijdens de uren dat baden en zwemmen in zee toegelaten
is.
Art.54. De andere strandgebruikers mogen niet gehinderd worden door de activiteit van de hengelaar
of diens lijnen of haken.
Telegeleide vliegers en drones
Art.55. § 1. Het vliegeren met manueel geleide vliegers met harde punt, telegeleide vliegers of tuigen
en drones in en boven de bewaakte badzones tijdens het functioneren van de gemeentelijke
strandreddingsdiensten, is verboden, tenzij hiervoor een uitzonderlijke en voorafgaandelijke
toestemming werd bekomen van de burgemeester.
§ 2. Politie- en andere hulpdiensten krijgen een uitzondering op bovenstaand artikel.
§ 3. De bestuurder van de vlieger of telegeleid tuig moet ten allen tijde in staat zijn de controle
over zijn vlieger te behouden. Het vliegeren mag de andere strand of duingebruikers niet
hinderen.
Baden en zwemmen
Art.56. Het is verplicht in zee de veiligheidsseinen, instructies en de richtlijnen van de strandredders
en de bevoegde strikt na te leven.
De veiligheidsseinen en richtlijnen kunnen mondeling gegeven worden of door middel van
geluidssignalen geblazen op de misthoorn of door het zwaaien met de gekleurde handvlag:
-

een driehoekige vlag van groene kleur betekent dat baden en het gebruik van alle tuigen voor
strandvermaak toegelaten zijn.

-

een driehoekige vlag van gele kleur betekent dat baden toegelaten, maar gevaarlijk is en dat
alle tuigen voor strandvermaak verboden zijn.

-

een driehoekige vlag van rode kleur betekent dat baden en tuigen voor strandvermaak
verboden zijn.

Art.57. Het is de baders verboden in de reddingsboten plaats te nemen of er zich aan vast te
klampen, uitgezonderd in geval van nood.
Art.58. Het is verboden in zee te zwemmen:
-

Buiten de bewaakte zwemzones;

-

In de zwemzone buiten de uren van de bewaking;

-

Bij rode vlag;

-

Door personen zichtbaar onder invloed van alcohol, medicijnen of andere drugs.
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Art.59. De dagen en de uren van bewaking door de strandreddingsdienst worden jaarlijks door het
college van burgemeester en schepenen vastgesteld.
Aanduiding van de zones
Art.60. § 1. Bewaakte zones worden op het strand aangeduid door de volgende signalisatieborden of
door een windzak met hetzelfde pictogram.
§ 2. Bodyboards, waveboards, surfrideboards, skimboards, waveskiën en soortgelijke
activiteiten, zijn niet toegelaten in de bewaakte zones.
§ 3. De bewaakte zones worden aangeduid op het strand door gele bolvormige boeien
geplaatst tussen de hoogwaterlijn en de laagwaterlijn.
§ 4. In de zwemzones mogen de baders zich niet verder in zee begeven dan de lijn die
gevolgd wordt door enerzijds het heen en weer varen van de reddingsboten en anderzijds het
aangeven van de redders.
Art.61. Onbewaakte zones worden op het strand aangeduid door de volgende signalisatieborden of
door een windzak met hetzelfde pictogram.
Art.62. Rijdieren op het strand
§ 1. Het verkeer met rijdieren is altijd verboden:
-

op het strand boven de hoogwaterlijn;

-

in de duinen, tenzij op de daartoe aangelegde ruiterpaden.
§ 2. Daarenboven is het verkeer verboden in de periode van 1 juni tot en met 15 september
en tussen 8 u. en 19 u.
Dit verbod wordt aangeduid met het cirkelvormig wit bord met rode rand, voorzien van het
silhouet van een zwart paard.
§ 3. De voorschriften voor paarden zijn niet van toepassing op de ruiters van de politie in de
oefening van hun functie, of de paarden gebruikt bij de paardenvisserij of door paarden
bereden door aangestelden van een erkende bewakingsonderneming.

Art.63. Toegang tot het strand met rijdieren
§ 1. De toegangsplaatsen en wegen tot het strand voor ruiters worden aangeduid in bijlage bij
onderhavig besluit. Voor het bereiken van het toegelaten strandgedeelte, moeten de ruiters of
de geleiders zich stapvoets via deze wegen begeven.
§ 2. Het betreden van het strand om de waterlijn te bereiken moet stapvoets via dezelfde
kortste weg gebeuren. Dat geldt ook voor het verlaten van het strand en/of de waterlijn.
§ 3. De voorschriften voor paarden zijn niet van toepassing op de ruiters van de politie in de
oefening van hun functie, of de paarden gebruikt bij de paardenvisserij of door paarden
bereden door aangestelden van een erkende bewakingsonderneming.
Art.64. § 1. Het verkeer met rijdieren die op het strand verhuurd worden aan de badgasten, is
onderworpen aan een voorafgaandelijke vergunning van het college van burgemeester en
schepenen. De vergunning moet vertoond worden op vraag van de bevoegde personen.
§ 2. De voorschriften voor paarden zijn niet van toepassing wat betreft concessies toegestaan
door het stadsbestuur voor het verhuren van rijdieren op het strand.
Vaartuigen
Art.65. Plankzeilen, plankvliegeren, het varen met de kajak, kano, brandingskajak, brandingsraft,
pedalo en het roeien is verboden, gelet op de afwezigheid van insteekzones.
Art.66. § 1. Amfibieboten die met vergunning van de stad rondvaarten organiseren, zijn enkel
toegelaten in de daartoe in de strandconcessie vastgelegde zones.
§ 2. Andere vaartuigen onder zeil of met motor zijn niet toegelaten, gelet op de afwezigheid
van insteekzondes.
§ 3. Jetski’s, jetscooters, waterscooters, andere jet- of luchtkussentuigen zijn niet toegelaten,
gelet op de afwezigheid van insteekzones.
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Art.67. In het kader van evenementen kan een afwijking worden toegestaan op bovenstaande
artikels, door het college van burgemeester en schepenen en de hogere overheden zoals
FOD Mobiliteit en Maritieme Dienst der Kust.
Hoofdstuk 6: Geluidsoverlast
Art.68. § 1. Het is verboden geluid of lawaai te veroorzaken waarbij de rust in het gedrang komt en
waarbij het geluid of lawaai kan worden vastgesteld door de vaststellende of beëindigde
ambtenaar.
§ 2. Het is verboden van 22 u. tot 6 u. nachtgerucht of nachtlawaai te veroorzaken, waardoor
de rust van de omwonenden wordt verstoord.
§ 3. Bij het produceren van lawaai en/of verstoring van de rust door middel van eender welke
muziekinstallatie kan deze tijdelijk door de politie of door de gemachtigde ambtenaren in
bewaring genomen worden.
Art.69. Op bovenstaand artikel gelden volgende uitzonderingen:
-

Het uitoefenen van een wettelijk recht;

-

Het oogsten van gewassen, als de weersomstandigheden dit vereisen;

-

Het laden en lossen aan de vismijn en in havengebied;

-

Huishoudelijke werken deze onderscheiden zich van andere activiteiten door een repetitief
karakter en korte tijdsduur.

Art.70. § 1. Het gebruik van vogelschrikkanonnen is enkel toegelaten tussen 7 u. en 19 u. Er mogen
slechts 10 afzonderlijke schoten per uur afgevuurd worden met een max van 2 knallen per
schot.
§ 2. De geluidssterkte van de ontploffingen, gemeten in de woningen, mag niet hoger liggen
dan 50 dB(A).
Art.71. Het is verboden op het ganse grondgebied om vuurwerk, voetzoekers te steken en/of op te
laten, tenzij hiervoor een voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van de burgemeester
werd bekomen.
Art.72. Het is verboden om luchtkanonnen te gebruiken of knalsignalen te produceren zonder
voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van de burgemeester. Deze bepaling is niet van
toepassing op de jacht- en verdelgingshandelingen voorzien bij het jachtdecreet en op de
vogelschrikkanonnen volgens de bovenvermelde bepalingen.
Art.73. § 1. Voor het produceren van muziek is een muziekvergunning, afgeleverd door het College
van Burgemeester en Schepenen, verplicht. De vergunning geldt ten aanzien van de
organisator en/of uitbater en is niet overdraagbaar. De vergunning is niet geldig op openhalfopen of losse terrassen.
§ 2. De muziekvergunning kan steeds worden geschorst of ingetrokken door het College van
Burgemeester en Schepenen bij het niet naleven van de voorwaarden zoals opgenomen in de
vergunning.
§ 3. Bij het vaststellen van onregelmatigheden of inbreuken waarbij de vergunning niet kan
worden nageleefd, wordt de vergunning van rechtswege tijdelijk geschorst.
Art.74. Uitbaters van horecazaken of organisatoren van evenementen, moeten alle nodige
maatregelen nemen zodat het lawaai afkomstig van hun inrichting, organisatie/evenement of
veroorzaakt door klanten, de omwonenden niet stoort.
Art.75. Het geluid geproduceerd door of in voertuigen mag de rust van de inwoners niet verstoren.
Hoofdstuk 7: Geurhinder
Art.76. § 1. Het is verboden goederen op te slaan, die van aard zijn geurhinder te veroorzaken.
§ 2. Indien men activiteiten uitvoert, waarbij rook, stof, geuren, dampen, giftige of bijtende
gassen die buren kunnen hinderen of de lucht kunnen verontreinigen, is men ertoe gehouden
alle mogelijke maatregelen te treffen om de hinder naar omwonenden te vermijden of zoveel
mogelijk te beperken.
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§ 3. Het is verplicht een aalput, beerput en/of septische put op regelmatige basis te laten
ruimen. Alle mogelijke maatregelen dienen genomen te worden om bij het ruimen de
geurhinder te vermijden of zoveel te beperken.
§ 4. De ruiming mag niet gebeuren op zon- en feestdagen. In noodgevallen zoals verstopping
kan een uitzonderlijke toelating bekomen worden van de burgemeester.
§ 5. Bovenstaande artikels gelden niet voor landbouwactiviteiten in open lucht, behoudens de
VLAREM-normen.
Hoofdstuk 8: Dieren
Art.77. Het is verboden dieren te laten rondzwerven. Rondzwervende dieren, kwaadaardige of
agressieve dieren zullen gevangen worden en overgebracht naar een dierenopvangcentrum.
Art.78. Indien een dier de openbare veiligheid in het gedrang brengt, kunnen bevoegde personen
ambtshalve maatregelen nemen.
Art.79. De toegang tot het strand en duinen met andere dieren dan honden en rijdieren is verboden.
Een uitzondering hierop kan verkregen worden voor de houders van een vergunning van een
toegelaten activiteit of concessie.
Art.80. Paarden
§ 1. Het paardrijden kan enkel gebeuren met een opgezadeld paard, met bit en bereden door
één ruiter.
§ 2. Het is verboden het rijdier te laten begeleiden of te laten berijden door een kind, jonger
dan 14 jaar.
Die leeftijd wordt echter teruggebracht op 12 jaar voor de bestuurders van rijdieren, op
voorwaarde dat zij begeleid worden door een ruiter die ten minste 21 jaar oud is.
§ 3. Tegen gebeurlijke ongevallen moeten de eigenaars of uitbaters bij een wettig erkende
maatschappij behoorlijk en genoegzaam verzekerd zijn.
§ 4. Begeleiders of ruiters van rijdieren zijn verantwoordelijk voor het opruimen van de
uitwerpselen van deze dieren op alle delen van het openbare domein.
Art.81. § 1. Het verboden dieren te voederen op het openbaar domein.
§ 2. Het is verboden dieren te voederen op privaat domein waarbij overlast berokkend wordt
op het openbaar domein en/of aan derden.
Art.82. De houders van dieren zijn ertoe gehouden hun dieren zodanig te huisvesten en alle
mogelijke maatregelen te nemen opdat de dieren geen hinder veroorzaken of dat deze niet
kunnen ontsnappen.
Hoofdstuk 9: Slotbepalingen
Art.83. Overtredingen op deze verordening worden gesanctioneerd met een gemeentelijke
administratieve sancties van max. 250 euro, een schorsing, tijdelijke of definitieve sluiting.
Art.84. Overtredingen op de bepalingen van deze verordening kunnen door de burgemeester ter
handhaving van de openbare orde, veiligheid en hygiëne of ter voorkoming van openbare
overlast gesanctioneerd worden met sancties zoals voorzien in het decreet lokaal bestuur of
andere regelgeving.
Art.85. § 1. Materiaal, toestellen, voorwerpen, instrumenten en/of goederen waarmee de bepalingen
van deze verordening worden overtreden of geschonden, kunnen door de bevoegde
ambtenaren ambtshalve worden verwijderd, in beslag genomen, gestockeerd of bewaard.
§ 2. De in beslag genomen en bewaarde goederen worden vrijgegeven op verzoek van de
bezitter of eigenaar, na betaling van de factuur voor de geleverde prestaties door de
gemeentelijke diensten voor de inbeslagneming en bewaring.
§ 3. De inbeslagname verhindert niet dat er een administratieve geldboete kan worden
opgelegd.
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§ 4. Wanneer het inbeslaggenomen materiaal binnen de zes maanden niet wordt opgehaald,
dan wordt het materiaal eigendom van de stad. De kosten verbonden aan de inbeslagneming
en bewaring blijven verschuldigd.
Art.86. Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2021.
Art.87. Bij indiensttreding van deze verordening, worden onderstaande
politieverordeningen/reglementen opgeheven:
-

Het raadsbesluit dd. 9 juni 2005 betreffende toepassing gemeentelijke administratieve
sancties. Wijziging politiereglementen en – verordeningen;

-

Het raadsbesluit dd. 11 oktober 2007 betreffende het politiereglement op openbare netheid en
gezondheid. Wildplassen. Sanctionering met gemeentelijke administratieve sancties.

-

Het raadsbesluit dd. 29 december 2008 betreffende het politiereglement. Alcoholverbruik op
het openbaar domein.

-

Het raadsbesluit dd. 17 september 2009 betreffende het politiereglement op het maken van
muziek en ter bestrijding van overlast.

-

Het raadsbesluit dd. 7 april 2011 houdende verbod op het voederen van dieren op het
openbaar domein.

-

Het raadsbesluit dd. 26 december 2013 betreffende bekrachtiging besluit burgemeester verbod
gebruik wensballonnen.

-

Het raadsbesluit dd. 28 september 2017 betreffende gecoördineerde politieverordening met
betrekking tot strand en duinen;

-

Het raadsbesluit dd. 26 juli 2018 betreffende de politieverordening houdende het verbod tot het
beklimmen, beschadigen, bekrassen en besmeuren van kunstwerken en monumenten;

-

Het raadsbesluit dd. 27 juni 2019 betreffende de politieverordening ter bestrijding van de
verstoring van rust en orde.

-

Het raadsbesluit dd. 27 augustus 2020 betreffende het politiereglement verbod op het bezit van
roesopwekkende middelen.

Art.88. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst veiligheid en preventie, de provincie WestVlaanderen, de rechtbank van eerste aanleg, de politierechtbank, de lokale politie Westkust,
de federale scheepvaartpolitie afdeling Nieuwpoort en dienst secretarie.

10. BEKRACHTIGING BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER BETREFFENDE HET OPHEFFEN
VAN HET BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN 19 APRIL 2021 BETREFFENDE HET
VERPLICHT DRAGEN VAN EEN MONDMASKER IN WINKELSTRATEN EN OP DRUKKE
LOCATIES OP GRONDGEBIED VAN DE STAD NIEUWPOORT VANAF DE LEEFTIJD VAN 13
JAAR.
De Raad,
Gelet op artikel 133, tweede alinea en artikel 135 § 2, 5° van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op art. 63 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet dd. 24 juni 1988, artikel 135 § 2, 5° betreffende de bevoegdheid
van de gemeenten dat bepaalt dat de gemeenten bevoegd zijn om passende maatregelen te nemen
om rampen en plagen, zoals epidemieën en epizoötieën te voorkomen het verstrekken van de nodige
hulp om ze te doen ophouden;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet dd. 24 juni 1988, artikel 133 betreffende de bevoegdheid van de
burgemeester dat bepaalt dat de burgemeester belast is met de uitvoering van de politiewetten, de
politieordonnanties, de politieverordeningen en de politiebesluiten;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase
betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19;

GR dd. 24 juni 2021

blz. 23
Gelet op het ministerieel besluit dd. 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd op 1 november 2020, 28
november 2020, 11 december 2020, 19 december 2020, 21 december 2020, 24 december 2020, 12
januari 2021, 14 januari 2021, 26 januari 2021, 29 januari 2021, 6 februari 2021, 12 februari 2021, 6
maart 2021, 20 maart 2021, 26 maart 2021, 21 april 2021, 27 april 2021, 7 mei 2021, 4 juni 2021, en
eventuele latere wijzigingen;
Gelet op het politiebesluit van de provincie gouverneur van West-Vlaanderen dd. 18 februari 2021
houdende de plicht een mondmasker te dragen langs het parcours van wielerwedstrijden op het
grondgebied van de provincie West-Vlaanderen;
Gelet op het besluit van burgemeester dd. 19 april 2021 betreffende het verplicht dragen van een
mondmasker in winkelstraten en op drukke locaties op grondgebied van de stad Nieuwpoort vanaf de
leeftijd van 13 jaar;
Gelet op de federale maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19
tegen te gaan;
Overwegende dat artikel 27 van het ministerieel besluit dd. 28 oktober 2020 houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken bepaalt dat zowel de
burgemeester als de gouverneur aanvullende preventieve voorzorgsmaatregelen kan nemen; dat de
burgemeester bij besluit van 19 april 2021 een algemene mondmaskerverplichting heeft ingevoerd op
welbepaalde private of publiek druk bezochte plaatsen op het grondgebied van de stad Nieuwpoort
vanaf de leeftijd van 13 jaar;
Overwegende dat het aantal besmettingen met het coronavirus COVID-19 in Nieuwpoort sterk
gedaald is;
Gelet op de hoge vaccinatiegraad tegen het coronavirus COVID-19 in Nieuwpoort;
Overwegende dat om deze redenen geen extra lokale maatregelen meer opgelegd worden wat het
dragen van een mondmasker betreft; dat vanaf 9 juni enkel de federale regelgeving geldt; dat aldus
het besluit van de burgemeester dd. 19 april 2021 betreffende het verplicht dragen van een
mondmasker in winkelstraten en op drukke locaties op grondgebied van de stad Nieuwpoort vanaf de
leeftijd van 13 jaar opgeheven kan worden;
Overwegende dat er een continue evaluatie zal gebeuren van de doeltreffendheid van de genomen
maatregelen en deze steeds herzien kunnen worden;
Overwegende dat het besluit van de burgemeester dd. 19 april 2021 betreffende het verplicht
dragen van een mondmasker in winkelstraten en op drukke locaties op grondgebied van de stad
Nieuwpoort vanaf de leeftijd van 13 jaar, opgeheven en vervangen wordt door dit besluit;
BESLUIT:

20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1.

Het besluit van de burgemeester betreffende het opheffen van het besluit van de
burgemeester dd. 19 april 2021 betreffende het verplicht dragen van een mondmasker in
winkelstraten en op drukke locaties op grondgebied van de stad Nieuwpoort vanaf de leeftijd
vanaf 13 jaar, dd. 9 juni 2021, te bekrachtigen.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst preventie en veiligheid, de dienst secretarie, de
lokale politie westkust en alle andere nodige diensten.

11. AANKOOP WONING MET AANHORIGHEDEN KOKSTRAAT 20.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 en 285 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB 2019/3 over de transacties van onroerende goederen door
lokale en provinciale besturen en door besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het deskundig verslag van schatting dd. 7 november 2014 door landmeter-expert Philip
Derck Pannestraat 127 8630 Veurne voor het perceel gelegen Stad Nieuwpoort een woonhuis met
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bijgebouwen betreft, gelegen Kokstraat 20, kadastraal gekend als 1e afdeling, Sectie B nr. 385C met
een oppervlakte van 865 m², met een geschatte waarde van 537.000 EUR;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 22 september 2015
houdende tussenkomst aankoop voormalige hoeve Kokstraat 20 voor uitbreiding bibliotheek;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 17 november 2020
houdende goedkeuring overdracht stadswoningen aan Woonmaatschappij IJzer & Zee;
Gelet op het besluit van het vast bureau dd. 17 november 2020 houdende goedkeuring overdracht
OCMW-woning aan Woonmaatschappij IJzer & Zee;
Gelet op de mail van Stad Nieuwpoort dd. 2 februari 2021 houdende voorstel om het pand
Kokstraat 20 met aanhorigheden aan te kopen;
Gelet op de Raad van Bestuur van Woonmaatschappij IJzer & Zee dd. 3 maart 2021 waarbij de
goedkeuring gegeven wordt aan de verkoop van het gedeelte van de woning met aanhorigheden
Kokstraat 20 aan de initiële prijs, inclusief alle gemaakte kosten, zijnde 561.581,60 EUR; dat de
uiteindelijke prijs in mindering wordt genomen van de aankoopprijs voor de stadswoningen;
Gelet op het schrijven van Patrick Verbrugge, Senior-directeur van Woonmaatschappij IJzer & Zee
dd. 9 maart 2021 houdende akkoord van de raad van bestuur van Woonmaatschappij IJzer & Zee met
de verkoop van het pand Kokstraat met aanhorigheden aan Stad Nieuwpoort;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 23 maart 2021 houdende
kennisname aankoop woning Kokstraat 20;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 18 mei 2021 houdende
kennisname aankoop woning Kokstraat 20;
Gelet op het deskundig verslag van schatting dd. 6 mei 2021 door landmeter-expert Philip Derck
Pannestraat 127 8630 Veurne voor het perceel gelegen Stad Nieuwpoort een woonhuis met
bijgebouwen betreft, gelegen Kokstraat 20, kadastraal gekend als 1e afdeling, Sectie B nr. 385C met
een oppervlakte van 865 m², en volgens opmeting dd. 2 februari 2016 een oppervlakte van 929 m²;
Overwegende dat de stad het pand gelegen Kokstraat 20 wenst te verwerven in het kader van de
uitvoering van een doelstelling in het meerjarenplan 2020-2025 inzake het aantrekken van gezinnen
door de realisatie van eengezinswoningen;
Overwegende dat de verkoopprijs van 561.581,60 EUR binnen de waarde van het geactualiseerd
schattingsverslag valt;
BESLUIT:

20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1.

De aankoop van het perceel gelegen Stad Nieuwpoort een woonhuis met bijgebouwen
betreft, gelegen Kokstraat 20, kadastraal gekend als 1e afdeling, Sectie B nr. 385C met een
oppervlakte van 865 m² en volgens opmeting dd. 2 februari 2016 een oppervlakte van 929 m²,
tegen de prijs van 561.581,60 EUR, goed te keuren.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie, de wd. financieel directeur, de rekenen belastingdienst en Woonmaatschappij IJzer & Zee.

12. CIPAL - ALGEMENE VERGADERING 24 JUNI 2021 - BEKRACHTIGING.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 en 285 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het raadsbesluit dd. 28 februari 2019 houdende aanstelling van dhr. Frans Lefevre en dhr.
Eddy Louwie, respectievelijk als vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger, voor de
algemene vergaderingen van Cipal dv, voor de duur van de legislatuur;
Gelet op de statuten van Cipal;
Gelet op het schrijven van Cipal dd. 4 mei 2021 waarbij de stad Nieuwpoort wordt opgeroepen om
deel te nemen aan de jaarvergadering van Cipal dd. 24 juni 2021 die plaatsvindt om 16.00u;
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Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 18 mei 2021 houdende
goedkeuring agenda van de algemene vergadering van Cipal dd. 24 juni 2021;
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van Cipal dd. 24 juni 2021 als volgt
vastgesteld werd:
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s);
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020;
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020,
afgesloten op 31 december 2020;
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de
geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020;
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020
afgesloten op 31 december 2020;
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2020;
7. Vaststelling van wijziging van vaste vertegenwoordiger commissaris;
8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
Overwegende dat de stad Nieuwpoort deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal;
Overwegende dat de gemeenteraad ná de algemene vergadering van Cipal dv plaatsvindt; dat het
college van burgemeester en schepenen dd. 18 mei 2021 een beslissing genomen heeft op basis van
de bekomen documenten; dat deze bekrachtigd dient te worden door de gemeenteraad in de
eerstvolgende zitting;
BESLUIT:

20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1.

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 18 mei 2021 houdende
goedkeuring agenda van de algemene vergadering van Cipal dd. 24 juni 2021, te
bekrachtigen.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie en aan Cipal dv.

13. DE LIJN - ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 25 MEI 2021 BEKRACHTIGING.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 285 en 432 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het aangetekend schrijven van De Lijn dd. 3 mei 2021 betreffende de bijeenroeping van
de 30ste algemene vergadering van aandeelhouders van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn op
25 mei 2021 om 14 u.;
Gelet op het aangetekend schrijven van De Lijn dd. 3 mei 2021 betreffende uitnodiging, agenda en
stemformulier voor de 30ste algemene vergadering van aandeelhouders;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 11 mei 2021 houdende
goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van De Lijn dd. 25
mei 2021;
Overwegende dat volgende agendapunten behandeld zullen worden:
1. Verwelkoming en inleiding;
2. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college van
commissarissen-revisoren;
a. Beleidsverslag;
b. Commentaar bij de jaarrekening;
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3.
4.
5.
6.

c. Mededeling van het verslag van het college van commissarissen-revisoren;
d. Kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening;
Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college van
commissarissen-revisoren
Goedkeuring jaarrekening 2020;
Kwijting van de uitoefening van het mandaat aan de raad van bestuur en het college van
commissarissen-revisoren voor het boekjaar 2020;
Varia.

Overwegende dat een vertegenwoordiger aangeduid dient te worden voor het vertegenwoordigen
van de Stad Nieuwpoort in de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vlaamse
Vervoermaatschappij De Lijn;
Overwegende dat conform art. 432 van het decreet lokaal bestuur welke bepaalt dat de
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger herhaald moet
worden voor elke algemene vergadering;
Overwegende dat de gemeenteraad plaatsvindt na de algemene vergadering van aandeelhouders
van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn; dat omwille van deze reden het college van
burgemeester en schepenen in zitting dd. 11 mei 2021 een beslissing genomen heeft op basis van de
ontvangen documenten; dat deze bekrachtigd dient te worden door de gemeenteraad in de
eerstvolgende zitting;
BESLUIT:

20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1.

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 11 mei 2021 houdende
goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van De Lijn
dd. 25 mei 2021, te bekrachtigen.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie en aan de Vlaamse
Vervoermaatschappij De Lijn.

14. CEVI - STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING - BEKRACHTIGING.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 285 en 432 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de mail van Cevi vzw dd. 27 april 2021 waarin de stad Nieuwpoort opgeroepen wordt om
deel te nemen aan de statutaire algemene vergadering van Cevi vzw die op 26 mei 2021 om 18 u.
plaatsheeft;
Gelet op het raadsbesluit dd. 28 maart 2019 houdende aanstelling van dhr. Frans Lefevre en dhr.
Bert Gunst, respectievelijk als vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger, voor de
algemene vergaderingen van Cevi vzw, en dit voor de periode van zes jaar;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 11 mei 2021 houdende
goedkeuring agenda van de statutaire algemene vergadering van Cevi dd. 26 mei 2021;
Gelet op de samenstelling van de agenda van de statutaire algemene vergadering dd. 26 mei 2021
van Cevi vzw met de hierna vermelde punten:
1. Goedkeuring verslag vorige Statutaire Algemene Vergadering van 26 juni 2020;
2. Activiteitenverslag Cevi vzw, werkingsjaar 2020;
3. Toelichting jaarrekening 2020:
- Goedkeuring van de balans en de resultatenrekening per 31 december 2020;
- Verslag van het College van Toezicht aan de leden van de Algemene Vergadering van
Cevi vzw;
4. Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en het College van Toezicht;
5. Goedkeuring van de begroting 2021;
6. Benoeming van bestuurders en verificateurs.
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Overwegende dat de gemeenteraad ná de statutaire algemene vergadering van Cevi vzw
plaatsvindt; dat het college van burgemeester en schepenen dd. 11 mei 2021 een beslissing genomen
heeft op basis van de ontvangen documenten; dat deze bekrachtigd dient te worden door de
gemeenteraad in de eerstvolgende zitting;
BESLUIT:

20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1.

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 11 mei 2021 houdende
goedkeuring agenda van de statutaire algemene vergadering van Cevi dd. 26 mei 2021, te
bekrachtigen.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de betrokkenen, de dienst secretarie en Cevi vzw.

15. GEMEENTELIJKE HOLDING NV - ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS BEKRACHTIGING.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 en 285 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het aangetekend schrijven van de Gemeentelijke Holding in vereffening dd. 25 mei 2021
houdende uitnodiging tot de algemene vergadering van aandeelhouders dd. 30 juni 2021 die digitaal
zal plaatsvinden om 14 u.;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 1 juni 2021 houdende
goedkeuring agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders dd. 30 juni 2021 van
Gemeentelijke Holding nv;
Overwegende dat volgende agendapunten behandeld zullen worden:
1. Bespreking van de werkzaamheden van de vereffenaars over het boekjaar 2020;
2. Bespreking door de vereffenaars van de jaarrekening over het boekjaar 2020;
3. Bespreking van het jaarverslag van de vereffenaars over het boekjaar 2020 inclusief
beschrijving van de vooruitgang van de vereffening en redenen waarom de vereffening nog
niet kon worden afgesloten;
4. Bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over het boekjaar
2020;
5. Vraagstelling.
Overwegende dat de gemeenteraad van de stad Nieuwpoort de agenda, op basis van de bekomen
documenten, dient goed te keuren alsook een gemeentelijke vertegenwoordiger dient aan te duiden
voor de algemene vergadering van aandeelhouders van de Gemeentelijke Holding in vereffening dd.
30 juni 2021;
Overwegende dat de algemene vergadering van aandeelhouders plaatsvindt op 30 juni 2021; dat
tegen uiterlijk 23 juni 2021 de volmacht ingevuld en ondertekend de Gemeentelijke Holding n.v. – in
vereffening, Kunstlaan 56 B4C 1000 Brussel dient te bereiken;
Overwegende dat de gemeenteraad na de algemene vergadering zal plaatsvinden; dat aan het
college van burgemeester en schepenen dd. 1 juni 2021 gevraagd wordt om de agendapunten goed
te keuren, een vertegenwoordiger aan te stellen en een ingevuld en ondertekend volmacht over te
leggen aan de Gemeentelijke Holding;
Overwegende dat het besluit van het college van burgemeester en schepenen dient bekrachtigd te
worden in de eerstvolgende gemeenteraad;
BESLUIT:

20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):
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Art.1.

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 1 juni 2021 houdende
goedkeuring agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders dd. 30 juni 2021 van
Gemeentelijke Holding nv, te bekrachtigen.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie en de Gemeentelijke Holding in
vereffening.

16. WOONMAATSCHAPPIJ IJZER & ZEE - ALGEMENE VERGADERING 4 JUNI 2021 BEKRACHTIGING.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 en 285 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het schrijven van Woonmaatschappij IJzer & Zee ontvangen op dd. 12 mei 2021
betreffende de bijeenroeping van de algemene vergadering van Woonmaatschappij IJzer & Zee op 4
juni 2021 om 18 u. in het Dienstencentrum De Zonnebloem, Zuidstraat 67 te Veurne;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 25 mei 2021 houdende
de goedkeuring agenda van de algemene vergadering van Woonmaatschappij IJzer & Zee dd. 4 juni
2021;
Overwegende dat volgende agendapunten behandeld zullen worden:
1. Verslag voorgaande Algemene Vergadering dd. 05/06/2020 te Veurne (als bijlage);
2. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 05/05/2021 over het boekjaar 2020 en het bijzonder
verslag m.b.t. het toezicht op het sociaal oogmerk (art. 18 v/d statuten)(als bijlage);
3. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2020 (art. 18 v/d statuten);
4. Goedkeuring van de balans- en de resultatenrekening over het boekjaar 2020 (art. 18 v/d
statuten);
5. Bestemming van het resultaat van het boekjaar 2020 (art. 24 v/d statuten);
6. Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2020 (art. 18 v/d
statuten);
7. Kwijting aan de bedrijfsrevisor over het boekjaar 2020 (art. 18 v/d statuten);
8. Aanstellen van bestuurders voor de periode 2020 – 2021;
9. Vaststelling vergoeding audit honorarium bedrijfsrevisor over het boekjaar 2020;
10. Vaststelling vergoeding van de Voorzitter en leden van de Raad van Bestuur over het
boekjaar 2020;
11. Varia.
Overwegende dat de zitting van de gemeenteraad ná de algemene vergadering van
Woonmaatschappij IJzer & Zee plaatsvindt; dat het college van burgemeester en schepenen dd. 25
mei 2021 een beslissing genomen heeft; dat deze bekrachtigd dient te worden door de gemeenteraad
in de eerstvolgende zitting;
BESLUIT:

20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1.

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 25 mei 2021 houdende de
goedkeuring agenda van de algemene vergadering van Woonmaatschappij IJzer & Zee dd. 4
juni 2021, te bekrachtigen.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie en aan Woonmaatschappij IJzer &
Zee.

17. V.V.O.G. - STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 15 JUNI 2021 - BEKRACHTIGING.

GR dd. 24 juni 2021

blz. 29
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 en 285 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het schrijven van de V.V.O.G. dd. 10 mei 2021 houdende uitnodiging tot de jaarlijkse
Statutaire Algemene Ledenvergadering op 15 juni 2021 die online zal plaatsvinden tussen 10.30 u. en
11.30 u.;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 25 mei 2021 houdende
goedkeuring agenda van de statutaire ledenvergadering van V.V.O.G dd. 15 juni 2021;
Gelet op de statuten van de V.V.O.G.;
Overwegende dat de dagorde van de jaarlijkse statutaire algemene ledenvergadering dd. 3
september 2020 volgende punten bevat:







Voorstelling en verwelkoming nieuwe voorzitter Elsie Desmet;
Statutaire mededelingen aan de Algemene Vergadering (cfr. Art. 24 van de statuten):
o Financieel verslag;
- Voorstelling balans en resultatenrekening 2020
- Toelichting door de bedrijfsrevisor en commentaar door de voorzitter
- Kwijtschelding aan de leden van de Raad van Bestuur (stemming)
o Begroting 2021;
- Voorstelling en toelichting door de voorzitter (stemming)
o Vaststelling van de contributie voor 2022 (stemming);
o Jaarverslag 2020 (stemming);
Mondeling verslag van de Algemene vergadering van 2021 door de directeur (stemming);
Toekomst VVOG-werking;
Het woord is aan U.

Overwegende dat ingevolge de vernieuwde gemeenteraad, een nieuwe vertegenwoordiger dient
aangesteld te worden voor de algemene vergaderingen van de V.V.O.G.;
Overwegende dat de dagorde van de jaarlijkse statutaire algemene ledenvergadering van de
V.V.O.G. dd. 15 juni 2021 op basis van de bekomen documenten goedgekeurd dient te worden;
Overwegende dat de gemeenteraad plaatsvindt na de algemene vergadering van V.V.O.G.; dat
omwille van deze reden het college van burgemeester en schepenen in zitting dd. 25 mei 2021 een
beslissing genomen heeft op basis van de ontvangen documenten; dat deze bekrachtigd dient te
worden door de gemeenteraad in de eerstvolgende zitting;
BESLUIT:

20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1.

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 25 mei 2021 houdende
goedkeuring agenda van de statutaire ledenvergadering van V.V.O.G dd. 15 juni 2021, te
bekrachtigen.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie en aan V.V.O.G.

18. I.V.V.O. - ALGEMENE VERGADERING 15 JUNI 2021 - BEKRACHTIGING.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 285 en 432 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de statuten van de I.V.V.O., inzonderheid art. 31 §2, 31 §6 en 32;
Gelet op het raadsbesluit dd. 28 februari 2019 houdende de aanstelling van dhr. Kris
Vandecasteele als vertegenwoordiger van de stad Nieuwpoort voor de algemene vergaderingen van
de I.V.V.O. voor de volledige legislatuur;
Gelet op het aangetekend schrijven van I.V.V.O. dd. 26 april 2021 houdende uitnodiging tot de
statutaire algemene vergadering dd. 15 juni 2021 om 18 u. die digitaal zal doorgaan;
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Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 25 mei 2021 houdende
goedkeuring agenda van de statutaire algemene vergadering van I.V.V.O. dd. 15 juni 2021;
Overwegende dat volgende agendapunten behandeld zullen worden:
1. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2020 – akteneming;
2. Lezing van de jaarrekening per 31/12/2020;
3. Verslag van de commissaris – akteneming;
4. Goedkeuring van de jaarrekening 2020;
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders;
6. Verlenen van kwijting aan de commissaris en aan haar vertegenwoordigers;
7. Benoeming nieuwe bestuurder gemeente Alveringem.
Overwegende dat de gemeenteraad plaatsvindt na de statutaire algemene vergadering van
I.V.V.O.; dat omwille van deze reden het college van burgemeester en schepenen in zitting dd. 25 mei
2021 een beslissing genomen heeft op basis van de ontvangen documenten; dat deze bekrachtigd
dient te worden door de gemeenteraad in de eerstvolgende zitting;
BESLUIT:

20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1.

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 25 mei 2021 houdende
goedkeuring agenda van de statutaire algemene vergadering van I.V.V.O. dd. 15 juni 2021, te
bekrachtigen.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie en aan I.V.V.O.

19. I.K.W.V. - ALGEMENE VERGADERING 23 JUNI 2021 - BEKRACHTIGING.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 285 en 432 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het schrijven van de I.K.W.V. dd. 28 april 2021 betreffende de bijeenroeping van de
algemene vergadering dd. 23 juni 2021 om 19 u.;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 25 mei 2021 houdende
goedkeuring agenda algemene vergadering I.K.W.V. dd. 23 juni 2021;
Overwegende dat volgende agendapunten behandeld zullen worden:
1. Goedkeuren werkingsverslag 2020;
2. Goedkeuren van de balans en resultatenrekening afgesloten op 31/12/2020;
3. Bestemming resultaat;
4. Verlenen kwijting aan de bestuurders, commissaris-revisor en accountant;
5. Rondvraag.
Overwegende dat de stad Nieuwpoort conform art. 432 van het decreet lokaal bestuur voor iedere
algemene vergadering een vertegenwoordiger en eventueel plaatsvervangend vertegenwoordiger
dient aan te duiden;
Overwegende dat dhr. Wim Demeester en dhr. Maarten Claeys, respectievelijk als
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger, in het verleden aangeduid werden om de
algemene vergadering van de I.K.W.V. bij te wonen;
Overwegende dat de gemeenteraad ná de algemene vergadering van de I.K.W.V. plaatsvindt; dat
het college van burgemeester en schepenen dd. 25 mei 2021 een beslissing genomen heeft op basis

GR dd. 24 juni 2021

blz. 31
van de bekomen documenten; dat deze bekrachtigd dient te worden door de gemeenteraad in de
eerstvolgende zitting;
BESLUIT:

20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1.

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 25 mei 2021 houdende
goedkeuring agenda algemene vergadering I.K.W.V. dd. 23 juni 2021, te bekrachtigen.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie en aan I.K.W.V.

20. DVV WESTHOEK - ALGEMENE VERGADERING 22 JUNI 2021 - BEKRACHTIGING.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 285 en 432 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de mail van Dorine Sioen namens dvv Westhoek dd. 30 april 2021 waarin de stad
Nieuwpoort uitgenodigd wordt op de algemene vergadering van dvv Westhoek op 22 juni 2021 om
18 u., die digitaal zal plaatsvinden;
Gelet op de statuten van dvv Westhoek, inzonderheid art. 18 en 23;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 25 mei 2021 houdende
goedkeuring agenda algemene vergadering van dvv Westhoek dd. 22 juni 2021;
Overwegende dat volgende agendapunten behandeld zullen worden:
1. Goedkeuring verslag algemene vergadering 15 december 2020;
2. Vaststelling van de jaarrekening 2020 aan de hand van het verslag van de raad van bestuur
en het verslag van de revisor (art. 18 statuten);
a. Ontwerp jaarrekening 2020;
b. Ontwerp jaaverslag 2020;
3. Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en revisor (art. 18 statuten);
4. Varia.
Overwegende dat conform art. 432 van het decreet lokaal bestuur welke bepaalt dat de
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger herhaald moet
worden voor elke algemene vergadering;
Overwegende dat de gemeenteraad ná de algemene vergadering van dvv Westhoek plaatsvindt;
dat het college van burgemeester en schepenen dd. 25 mei 2021 een beslissing genomen heeft op
basis van de bekomen documenten; dat deze bekrachtigd dient te worden door de gemeenteraad in
de eerstvolgende zitting;
BESLUIT:

20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1.

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 25 mei 2021 houdende
goedkeuring agenda algemene vergadering van dvv Westhoek dd. 22 juni 2021, te
bekrachtigen.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie en aan dvv Westhoek.

21. INTREKKEN RAADSBESLUIT DD. 12 JULI 2001 DESAFFECTATIE STRAAT WEST SINTBERNARDUSPLEIN TUSSEN FRANS- EN ELISALAAN.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 en 285 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het opmetingsplan van de landmeter Pieter Amery dd. 1 april 1999 nr. 99AP008;
Gelet op het raadsbesluit dd. 12 juli 2001 houdende definitief besluit tot desaffectatie van straat
west Sint-Bernardusplein tussen Frans- en Elisalaan;
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Gelet op de mail van dhr. Frank Hindryckx, FOD Financiën dd. 10 mei 2021 houdende vraag of het
gedeelte van het Sint-Bernardusplein tussen Frans- en Elisalaan nog steeds gekend is als openbaar
domein;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 25 mei 2021 houdende
kennisname van de intrekking van het raadsbesluit dd. 12 juli 2001 houdende definitief besluit tot
desaffectatie van straat west Sint-Bernardusplein tussen Frans- en Elisalaan;
Overwegende dat de straat gelegen west Sint-Bernardusplein tussen Frans- en Elisalaan deel is
van het openbaar domein;
Overwegende dat het raadsbesluit dd. 12 juli 2001 stelt dat het gedeelte opgenomen zal worden in
het privaat domein van de stad; dat omwille van die reden het raadsbesluit ingetrokken kan worden;
Overwegende dat voorgesteld wordt om het raadsbesluit dd. 12 juli 2001 houdende definitief
besluit tot desaffectatie van straat west Sint-Bernardusplein tussen Frans- en Elisalaan in te trekken;
BESLUIT:

20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1.

Het raadsbesluit dd. 12 juli 2001 houdende definitief besluit tot desaffectatie van straat west
Sint-Bernardusplein tussen Frans- en Elisalaan, in te trekken.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie, de dienst omgeving en de technische
dienst.

22. AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF VRIJE TIJD - STATUTENWIJZIGING.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 232, 233, 235, 236, 237 en 285 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het raadsbesluit dd. 12 april 2007 houdende oprichting van het autonoom gemeentebedrijf
Nieuwpoort en de goedkeuring van de statuten;
Gelet op het raadsbesluit dd. 29 januari 2015 houdende statutenwijziging en wijziging benaming
autonoom gemeentebedrijf naar autonoom gemeentebedrijf vrije tijd;
Gelet op de statuten van het autonoom gemeentebedrijf Vrije Tijd, inzonderheid art. 3;
Gelet op het ontwerp van statutenwijziging voor het Autonoom gemeentebedrijf Vrije Tijd;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 8 juni 2021 houdende
kennisname van de statutenwijziging van het autonoom gemeentebedrijf Vrije Tijd;
Gelet op het gunstig advies van de raad van bestuur dd. 24 juni 2021;
Overwegende dat de statuten van het autonoom gemeentebedrijf Vrije Tijd aangepast dienen te
worden aan het decreet lokaal bestuur;
BESLUIT:
Art.1.

20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

De statuten van het AGB Vrije Tijd als volgt te wijzigen:
Huidig artikel 2, §1, eerste lid wordt gewijzigd als volgt:
“Het bedrijf is onderworpen aan de artikelen 225 tot en met 244 van het Decreet Lokaal
Bestuur, aan de andere toepasselijke wetten, decreten en besluiten en aan deze statuten voor
zover zij niet van voornoemde regelen afwijken.”
Huidig artikel 2, §2 wordt gewijzigd als volgt:
“Het AGB is verder onderworpen aan de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motivering van de bestuurshandelingen, alsook aan het Bestuursdecreet van 7 december
2018, zoals van toepassing op de stad.”
Huidig artikel 3 wordt gewijzigd als volgt:
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“§1. Onderhavige statuten worden ter inzage gepubliceerd via de webtoepassing van de
gemeente.
§2. Op voorstel of na advies van de raad van bestuur kan de gemeenteraad de statuten van
het bedrijf wijzigen.
De statutenwijziging wordt op dezelfde wijze bekendgemaakt als de oprichtingsbeslissing en
de statuten. De volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt gepubliceerd via een
webtoepassing van de gemeente.”
Huidig artikel 5, §4 wordt gewijzigd als volgt:
“Het autonoom gemeentebedrijf kan gemachtigd worden om in eigen naam en voor eigen
rekening over te gaan tot onteigeningen die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van zijn
doelstellingen.”
In artikel 6, §3 worden de woorden “onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 41”
opgeheven.
Huidig artikel 6, §4 wordt opgeheven.
Huidig artikel 10, §3 wordt gewijzigd als volgt:
“De beheersovereenkomst, evenals elke verlenging, wijziging, schorsing of ontbinding ervan,
wordt via een webtoepassing van de gemeente openbaar gemaakt.”
In huidig artikel 13 wordt volgende passage ingevoegd na het eerste lid:
“De gemeenteraad kan er ook voor kiezen alle leden van de gemeenteraad te benoemen als
lid van de raad van bestuur. In dat geval mogen er geen presentiegelden worden toegekend
voor de vergaderingen van de raad van bestuur.”
“Volgende personen komen niet in aanmerking als bestuurslid van het bedrijf:
•
•
•
•

•

de provinciegouverneur van de provincie West-Vlaanderen, de provinciegriffier, de
arrondissementscommissaris en de adjunct-arrondissementscommissaris van het
arrondissement Veurne;
de magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de griffiers bij de hoven en de
rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het Grondwettelijk Hof;
de leden van het operationeel, administratief of logistiek kader van de politiezone
Westkust;
de personen die op commerciële wijze of met een winstoogmerk activiteiten
uitoefenen in dezelfde beleidsdomeinen als het bedrijf en waarin het bedrijf niet
deelneemt, alsook de werknemers en de leden van een bestuurs- of controleorgaan
van die personen; en
de personen die in een andere lidstaat van de Europese Unie een ambt of een functie
uitoefenen, gelijkwaardig aan een ambt of een functie, vermeld in deze paragraaf, en
de personen die in een lokale basisoverheid van een andere lidstaat van de Europese
Unie een ambt of een mandaat uitoefenen dat gelijkwaardig is aan dat van
gemeenteraadslid, schepen of burgemeester.”

Huidig artikel 15, §1 wordt gewijzigd als volgt:
“De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar. Het autonoom gemeentebedrijf
bezorgt onmiddellijk na elke vergadering een lijst met de besluiten van zijn raad van bestuur,
met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden, aan de gemeente,
zodat ze kunnen worden bekendgemaakt op een webtoepassing van de gemeente,
overeenkomstig artikel 285, § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur.”
Huidig artikel 20, §2 wordt gewijzigd als volgt:
“De beraadslagingen en de beslissingen van de raad van bestuur worden door de secretaris
genotuleerd. Artikel 278, §1, eerste lid van het Decreet Lokaal Bestuur wordt van
overeenkomstige toepassing verklaard.”
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In artikel 22 wordt “7° het vaststellen van de tarieven;” opgeheven.
In huidig artikel 24 wordt volgend lid toegevoegd na het eerste lid:
“Aan de leden van de Raad van Bestuur en het Directiecomité die tevens lid zijn van het
College van Burgemeester en Schepenen kunnen overeenkomstig art. 153 van het Decreet
Lokaal Bestuur geen aanvullende vergoedingen, wedden en presentiegelden worden
toegekend ten laste van de gemeente en/of het AGB. Deze bepaling is eveneens van
toepassing voor de secretaris van de Raad van Bestuur en het Directiecomité, zo deze functie
wordt uitgeoefend door de Algemeen Directeur.”
Huidig artikel 27, §1 wordt gewijzigd als volgt:
“Het directiecomité is samengesteld uit zeven leden, al dan niet lid van de raad van bestuur en
wordt aangesteld door de raad van bestuur. De raad van bestuur kan er ook voor kiezen om
het voltallige college van burgemeester en schepenen aan te stellen.
Huidig artikel 30, §2 wordt gewijzigd als volgt:
“De beraadslagingen en de beslissingen van het directiecomité worden genotuleerd, en
worden ter informatie verzonden aan de leden van de raad van bestuur. Artikel 278, §2, eerste
lid van het Decreet Lokaal Bestuur wordt van overeenkomstige toepassing verklaard.”
Huidig artikel 38 wordt gewijzigd als volgt:
“Artikel 38. Meerjarenplanning
Het bedrijf stelt het meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast op overeenkomstig de
bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.”
Huidig artikel 39, §1 wordt gewijzigd als volgt:
“De raad van bestuur stelt de jaarrekening vast en maakt deze ter goedkeuring over aan de
gemeenteraad, overeenkomstig de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.”
Hoofstuk V en artikel 41 worden opgeheven.
De artikels, evenals de verwijzingen naar andere artikels, worden in de gecoördineerde
versie hernummerd.
Art.2.

Het raadsbesluit dd. 29 januari 2015 houdende statutenwijziging en wijziging benaming
autonoom gemeentebedrijf naar autonoom gemeentebedrijf vrije tijd, op te heffen.

Art.3.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie.

23. OVERDRACHT SITE OUDE GASKETEL NAAR OPENBAAR DOMEIN.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 en 285 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 22 maart 2010 houdende
goedkeuring van het voorontwerp wegen-, riolerings-, en omgevingswerken project Oude Gasketel
van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen;
Gelet op het ontwerp wegen-, riolerings- en omgevingswerken project Oude Gasketel van de
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen dd. 25 oktober 2013;
Gelet op het raadsbesluit dd. 10 april 2014 houdende de goedkeuring inzake de wegen-, rioleringsen omgevingswerken project Oude Gasketel VMSW – Ontwerp;
Gelet op het schrijven dd. 21 mei 2019 van Woonmaatschappij IJzer en Zee inzake:
-

de overdracht naar het openbaar domein van de gronden site Oude Gasketel met een totale
oppervlakte van 3.876 m² (waaronder de André De Zaeyerstraat en groenaanleg, inclusief de
vijver);
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-

instemming met het ontwerp van basisakte waarbij erfdienstbaarheden van openbaar nut en
afvoer en riolering worden gevestigd ten gunste van Stad Nieuwpoort:
 Erfdienstbaarheid van openbaar nut:
De doorgang onder het gebouw tussen de zuidvleugel en oostvleugel m.a.w. tussen de André
De Zaeyerstraat en de aangelegde vijver;
 Erfdienstbaarheid van afvoer en riolering:
Het afvalwatersysteem en de regenwaterriolering die aangelegd werden in de doorgang onder
het gebouw.

Gelet op het plan van Derck Philip, beëdigde landmeter-expert, Pannestraat 127 te 8630 Veurne
dd. 16 april 2019 waarbij de Oude Gasketel en omgeving opgemeten werd;
Gelet op het raadsbesluit dd. 26 september 2019 houdende goedkeuring van de kosteloze
overdracht site Oude Gasketel;
Overwegende dat de gemeenteraad zich al heeft uitgesproken over de basisakte met
erfdienstbaarheden;
Gelet op de mail dd. 27 mei 2021 van Woonmaatschappij IJzer en Zee houdende herneming van
de vraag tot overdracht gronden site Oude Gasketel;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 8 juni 2021 houdende
kennisname overdracht site Oude Gasketel naar het openbaar domein van de stad Nieuwpoort;
Overwegende dat volgens artikel 80 van de huisvestingscode alle infrastructuur werken uiterlijk
binnen de 6 maanden na de voorlopige oplevering van de werken dienen te worden overgenomen in
het openbaar domein van de stad;
BESLUIT:

20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1.

De overdracht van de gronden site Oude Gasketel naar het openbaar domein van Stad
Nieuwpoort, zoals vermeld op het plan, goed te keuren.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de secretarie en aan Woonmaatschappij IJzer & Zee.

24. CONCESSIEOVEREENKOMST ZEEDIJK & STRAND NIET GEDEKT DOOR DE
STRANDCONCESSIE 2018-2026 - AANPASSING.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 en 285 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 26 april 1995 betreffende de strandconcessies;
Gelet op het raadsbesluit dd. 22 maart 2018 houdende de aanvaarding van de strandconcessie
voor het jaar 2018-2026 van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust;
Gelet op het raadsbesluit dd. 22 maart 2018 houdende de goedkeuring concessieovereenkomst
zeedijk & strand niet gedekt door de strandconcessie 2018-2026;
Gelet op het schrijven dd. 12 mei 2021 van de Vlaamse overheid, Agentschap Maritieme
Dienstverlening & Kust houdende aanpassing zeedijkconcessie aan de toegankelijkheid van het
strand voor mensen met specifieke toegankelijkheidsnoden;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 8 juni 2021 houdende
kennisname van annex 1 van de concessieovereenkomst zeedijk & strand, niet gedekt door de
strandconcessie 2018-2026;
Overwegende dat de concessieovereenkomst Zeedijk en Strand niet gedekt door de
strandconcessie slaat op de zeedijk en de strandactiviteiten of -installaties die niet kaderen binnen
zee, zonnebaden, sport en spel (op de zeedijk aanwezig – zeedijkwandeling, rijweg, voetpad,
parkeerstrook, rijsuggestiestrook);
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Overwegende dat de annex een aanvulling is van de concessieovereenkomst zeedijk & strand, niet
gedekt door de strandconcessie 2018-2026; dat artikel 9 rijden en parkeren op strand en dijk
aangepast wordt zodat het toegankelijk is voor mensen met specifieke toegankelijkheidsnoden;
Overwegende dat de aanpassing van de concessieovereenkomst zeedijk & strand, niet gedekt
door de strandconcessie 2018-2026, goedgekeurd dient te worden door de gemeenteraad;
BESLUIT:

20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1.

De annex 1 van de concessieovereenkomst zeedijk & strand, niet gedekt door de
strandconcessie 2018-2026, over de toegankelijkheid van het strand voor mensen met
specifieke toegankelijkheidsnoden, goed te keuren.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie en aan de Vlaamse overheid,
Agentschap Maritieme Dienstverlening & Kust.

25. STUDIEOVEREENKOMST – UITBREIDING VAN HET DORPSHUIS D’ OUDE SCHOLE TE
RAMSKAPELLE – STOPZETTING OPDRACHT - DADING
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 § 2-11° en 286 § 1 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de wet dd. 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessie voor openbare werken;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 26 september 1996 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
Gelet op het raadsbesluit dd. 14 juli 2011 houdende de vaststelling van de
aannemingsvoorwaarden en gunningswijze van het dossier TD/D2011-54: Studieovereenkomst –
Uitbreiding van het dorpshuis ‘d’ Oude Schole’ te Ramskapelle;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 7 november 2011
houdende aanstelling van de Architecten- en ingenieursdenktank bvba Marktplein 12 b301 8620
Nieuwpoort als architect voor de uitbreiding van d’oude Schole te Ramskapelle;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 24 juli 2018 houdende
aktename van de naamswijziging van de bvba Architecten- en ingenieursdenktank Marktplein 12 b301
8620 Nieuwpoort naar Van Besien Architects bvba Floraliënstraat 48 te 2600 Berchem;
Overwegende dat de ontwerper een herwerkt voorontwerp ingediend heeft voor het verbouwen en
uitbreiden van d’ Oude Schole te Ramskapelle; dat dit project geraamd wordt op minstens
807.200 EUR (excl. BTW);
Overwegende dat er een aanvang genomen werd met de opdracht in 2011; dat er nieuw leven
ingebracht werd in 2018 en dat het tot op heden terug stil ligt;
Overwegende dat er voor dit project geen kredieten opgenomen zijn in de meerjarenbegroting;
Overwegende dat het wenselijk is om een einde te stellen aan de opdracht en de afgesloten
opdracht met ir-architect Steven Van Besien;
Overwegende dat bij het voortijdig afsluiten van een opdracht best een dading opgesteld wordt
waaruit blijkt dat de opdracht definitief stopgezet wordt en een som betaald wordt tot slot van alle
rekeningen;
Overwegende dat het ereloonpercentage van deze opdracht vastligt op 5,75 %; dat er bij het
voortijdig stopzetten van de opdracht 10% meer ereloon betaald wordt, zoals vastgelegd in het bestek
van de opdracht;
Overwegende dat de ontwerper recht zou hebben op een bedrag van € 8.174,20 EUR als volgt
berekend:
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Berekening ereloon
kostprijs (raming)

100%

€ 807.200,00

Ereloonpercentage

5,75%

€ 46.414,00

tot op heden uitgevoerd

0,00%

€ 0,00

Opmeting

5%

100%

€ 2.320,70

Voorontwerp

15%

100%

€ 6.962,10

stedenbouwkundige aanvraag

5%

definitief ontwerp

35%

Aanbesteding

5%

Uitvoering

25%

voorlopige overname

5%

definitieve overname

5%

Totaal

€ 9.282,80

vergoeding vroegtijdige stopzetting

10%

100%

€ 4.641,40

reeds betaald tot op heden

€ 5.750,00

bedrag dading

€ 8.174,20

Overwegende dat er bij aanvaarding een dading dient opgesteld;
Overwegende dat de ir-architect Steven van Besien via sms laat weten dat hij momenteel te
bereiken is onder Studio POP; na opzoekingwerk is zijn bureau gelegen in Berchem Floraliënlaan 48;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem 011902 Beheer en
Onderhoud patrimonium;
BESLUIT:

15 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 5 ONTHOUDINGEN(Matthias Priem
Rousseau
Sabine Slembrouck
Nicolas Vermote ):

Arnel Lemaire Jo

Art.1.

In te stemmen met het stopzetten van de architectuuropdracht, zoals afgesloten met irarchitect Steven van Besien.

Art.2.

De dading tussen Van Besien Architects bvba, Floralienlaan 48, 2600 Berchem en de stad
Nieuwpoort te aanvaarden en goed te keuren.

Art.3.

Kennis van dit besluit te geven aan het diensthoofd technische dienst, de architect en de wd.
financieel directeur.

26. J. CARDIJNLAAN - ASFALTWERKEN EN VERGROENEN – ONTWERPDOSSIER –
GOEDKEURING.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 § 2-11° en 286 § 1 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de wet dd. 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op de wet dd. 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, zoals gewijzigd door de wet dd. 16 februari 2017;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit dd. 22 juni 2017;
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Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 13 april 2021 houdende
goedkeuring van het voorontwerpdossier van de opdracht ‘TD/OD/2020-18 J. Cardijnlaan asfaltwerken en vergroenen’ opgemaakt door de technische dienst;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 1 juni 2021 houdende
goedkeuring om het ontwerpdossier van de opdracht ‘TD/OD/2020-18 J. Cardijnlaan - asfaltwerken en
vergroenen’ opgemaakt door de technische dienst aan de gemeenteraad voor te leggen;
Gelet op het ontwerpdossier van de opdracht ‘TD/OD/2020-18 J. Cardijnlaan - asfaltwerken en
vergroenen’ opgemaakt door de technische dienst;
Overwegende dat het bestaande wegbeeld van de J. Cardijnlaan heel breed is; dat door middel
van bloembakken, paaltjes, drempel de snelheid geremd wordt; dat het bestek voorziet dat de
bestaande snelheidsremmende maatregelen vervangen worden door plantvakken met bomen zodat
het wegbeeld visueel versmalt;
Overwegende dat de asfalt diverse scheuren omvat; dat de algemene vlakheid wel nog goed is;
dat voorgesteld wordt om een nieuwe toplaag aan te leggen; dat een nieuwe toplaag de verdere
degradatie van de verharding vertraagt en de levensduur van de wegstructuur verlengt;
Overwegende dat de uit te voeren werken het volgende inhouden:
-

Affrezen toplaag en aanleggen nieuwe toplaag;

-

Leveren en plaatsen van boordstenen als afbakening van de plantvakken;

-

Aanplanten bomen;

Overwegende dat de kostenraming 331.186,68 EUR (incl. BTW) bedraagt;
Overwegende dat het ontwerpdossier als volgt is samengesteld:
-

Plan 1 – bestaande toestand;

-

Plan 2 – ontworpen toestand;

-

Bijzonder bestek TD/OD/2020-18 J. Cardijnlaan - asfaltwerken en vergroenen;

Overwegende dat de opdracht gegund kan worden bij openbare aanbesteding;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder enerzijds beleidsitem 020000 Wegen,
AR 2250000 Snelheidsremmende maatregelen op het grondgebied Nieuwpoort en AR 2240007
Renovatiewerken in de wijken;
BESLUIT:

20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1.

Het ontwerpdossier van de opdracht ‘TD/OD/2020-18 J. Cardijnlaan - asfaltwerken en
vergroenen’ opgemaakt door de technische dienst, goed te keuren.

Art.2.

De kosten te ramen op 331.186,68 EUR (incl. BTW).

Art.3.

Op de opdracht zijn de volgende voorwaarden van toepassing: het bijzonder bestek
‘TD/OD/2020-18 J. Cardijnlaan - asfaltwerken en vergroenen’ opgemaakt door de technische
dienst.

Art.4.

De opdracht te gunnen bij openbare aanbesteding.

Art.5.

Kennis van dit besluit te geven aan de technische dienst en de wd. financieel directeur.

27. VERNIEUWEN OPENBARE VERLICHTING OP DE TRAMBEDDING KAAI TUSSEN
ASTRIDLAAN EN IEPERSTRAAT.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 § 2-11° en 286 § 1 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de wet dd. 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
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Gelet op de wet dd. 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, zoals gewijzigd door de wet dd. 16 februari 2017;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit dd. 22 juni 2017;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 25 mei 2021 houdende
het vernieuwen van de openbare verlichting van de trambedding Kaai tussen de Astridlaan en
Ieperstraat;
Gelet op de offerte van Fluvius Ter Waarde 79 8900 Ieper dd. 3 mei 2021 ref. Off NW 352246 ten
bedrage van 33.859,97 EUR (incl. BTW) ten laste van de stad;
Overwegende dat Fluvius voorstelt om de bestaande verlichtingsarmaturen op de Kaai, bevestigd
op de bovenleidingsmasten in de trambedding Kaai, terzelfdertijd te vernieuwen met de
verlichtingsprojectoren van de overdekte tramhalte Kaai; dat De Lijn hierbij de bovenleidingen van de
trambedding spanningsloos moet maken teneinde veilig te kunnen werken aan de openbare
verlichting op de trambedding; dat deze werken in samenspraak met de diensten van De Lijn moeten
gebeuren; dat de nieuwe armaturen uitgerust zijn met LED-technologie;
Overwegende dat de opdracht gegund kan worden bij onderhandelingsprocedure zonder naleving
van bekendmakingsregels bij aanvang van de procedure; dat Fluvius over het alleenrecht beschikt
voor het openbaar verlichtings- en elektriciteitsnet;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem 067000 Straatverlichting;
BESLUIT:

20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1.

Het vernieuwen van de openbare verlichting op de trambedding Kaai tussen de Astridlaan en
Ieperstraat, goed te keuren.

Art.2.

De kosten te ramen op 27.983,44 EUR (BTW verlegd) + 5.876,53 EUR (BTW 21%).

Art.3.

De opdracht te gunnen bij onderhandelingsprocedure zonder naleving van
bekendmakingsregels bij aanvang van de procedure.

Art.4.

Kennis van dit besluit te geven aan de technische dienst cel wegen, het diensthoofd reken- en
belastingdienst en de wd. financieel directeur.

28. VERNIEUWEN OPENBARE VERLICHTING PERRON OVERKAPPING TRAMHALTE KAAI
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 § 2-11° en 286 § 1 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de wet dd. 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op de wet dd. 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, zoals gewijzigd door de wet dd. 16 februari 2017;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit dd. 22 juni 2017;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 25 mei 2021 houdende
het vernieuwen van de openbare verlichting van de perron overkapping tramhalte Kaai;
Gelet op de offerte van Fluvius Ter Waarde 79 8900 Ieper dd. 3 mei 2021 ref. Off NW 344451 ten
bedrage van 40.901,56 EUR (BTW verlegd);
Overwegende dat de bestaande verlichtingsprojectoren van de overdekte tramhalte Kaai aan
vernieuwing toe zijn; dat de nieuwe verlichtingsarmaturen uitgerust zijn met LED-technologie;
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Overwegende dat De Lijn de bovenleidingen van de trambedding spanningsloos moet maken
teneinde veilig te kunnen werken aan de openbare verlichting op de trambedding; dat deze werken in
samenspraak met de diensten van De Lijn moeten gebeuren;
Overwegende dat de opdracht gegund kan worden bij onderhandelingsprocedure zonder naleving
van bekendmakingsregels bij aanvang van de procedure; dat Fluvius over het alleenrecht beschikt
voor het openbaar verlichtings- en elektriciteitsnet;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem 067000 Straatverlichting;
BESLUIT:

20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1.

Het vernieuwen van de openbare verlichting van de perron overkapping tramhalte Kaai goed
te keuren.

Art.2.

De kosten te ramen op 40.901,56 EUR (BTW verlegd) + 8.589,33 EUR (BTW 21%).

Art.3.

De opdracht te gunnen bij onderhandelingsprocedure zonder naleving van
bekendmakingsregels bij aanvang van de procedure.

Art.4.

Kennis van dit besluit te geven aan de technische dienst cel wegen, het diensthoofd reken- en
belastingdienst en de wd. financieel directeur.

29. AANLEG 2 PADELTERREINEN KON. ASTRIDPARK - GOEDKEURING
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 § 2-11° en 286 §1 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de wet dd. 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op de wet dd. 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, zoals
gewijzigd door de wet dd. 16 februari 2017;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 14 januari 2013 algemene uitvoeringsregels, zoals gewijzigd door
het koninklijk besluit dd. 22 juni 2017;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 8 juni 2021 houdende de
aanvaarding van het bestek TD/D2021-45 Aanleggen van 2 padelterreinen Kon. Astridpark, aan de
gemeenteraad ter goedkeuring voor te leggen;
Gelet op het bestek TD/D2021-45 Aanleggen van 2 padelterreinen Kon. Astridpark, met raming
130.000 EUR (incl. BTW), opgemaakt door de technische dienst;
Overwegende dat het bestek TD/D2021-45 Aanleggen van 2 padelterreinen Kon. Astridpark de
volgende werken voorziet:
-

Aanleg van 2 padelterreinen op de site van het voormalige “Paviljoentje”

Overwegende dat op de opdracht de volgende voorwaarden van toepassing zijn: het bijzonder
bestek, en de algemene uitvoeringsregels;
Overwegende dat de opdracht gegund kan worden bij open aanbesteding;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder 075000 Wegen AR. 2205100 Aanleg
padelterreinen;
BESLUIT:
Art.1.

20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Het bestek TD/D2021-45 Aanleggen van 2 padelterreinen Kon. Astridpark, opgemaakt door
de technische dienst goed te keuren.
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Art.2.

Het ramingsbedrag voor de uitvoering van de opdracht vast te leggen op 130.000 EUR (incl.
BTW).

Art.3.

De opdracht te plaatsen bij openbare aanbesteding.

Art.4.

Op de opdracht zijn de volgende voorwaarden van toepassing: het bijzonder bestek
TD/D2021-45 Aanleggen van 2 padelterreinen Kon. Astridpark, en de algemene
uitvoeringsregels.

Art.5.

Kennis van dit besluit te geven aan de landschapsarchitect, het diensthoofd sportdienst, het
afdelingshoofd technische dienst en de wd. financieel directeur.

30. OMGEVINGSWERKEN 2 PADELTERREINEN KON. ASTRIDPARK - GOEDKEURING
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 § 2-11° en 286 §1 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de wet dd. 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op de wet dd. 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, zoals
gewijzigd door de wet dd. 16 februari 2017;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 14 januari 2013 algemene uitvoeringsregels, zoals gewijzigd door
het koninklijk besluit dd. 22 juni 2017;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 8 juni 2021 houdende de
aanvaarding van het bestek TD/D2021-46 Omgevingswerken 2 padelterreinen Kon. Astridpark, aan
de gemeenteraad ter goedkeuring voor te leggen;
Gelet op het bestek TD/D2021-46 Omgevingswerken 2 padelterreinen Kon. Astridpark, met raming
70.000 EUR (incl. BTW), opgemaakt door de technische dienst;
Overwegende dat het bestek TD/D2021-46 Omgevingswerken 2 padelterreinen Kon. Astridpark de
volgende werken voorziet:
-

Toegangswegen ter hoogte van de 2 padelterreinen op de site van het voormalige
“Paviljoentje” en inkom Kon. Astridpark.

Overwegende dat op de opdracht de volgende voorwaarden van toepassing zijn: het bijzonder
bestek, en de algemene uitvoeringsregels;
Overwegende dat de opdracht gegund kan worden bij open aanbesteding;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder 075000 Wegen AR. 2205100 Aanleg
padelterreinen;
BESLUIT:

20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1.

Het bestek TD/D2021-46 Omgevingswerken 2 padelterreinen Kon. Astridpark, opgemaakt
door de technische dienst goed te keuren.

Art.2.

Het ramingsbedrag voor de uitvoering van de opdracht vast te leggen op 70.000 EUR (incl.
BTW).

Art.3.

De opdracht te plaatsen bij openbare aanbesteding.

Art.4.

Op de opdracht zijn de volgende voorwaarden van toepassing: het bijzonder bestek
TD/D2021-46 Omgevingswerken 2 padelterreinen Kon. Astridpark, en de algemene
uitvoeringsregels.

Art.5.

Kennis van dit besluit te geven aan de landschapsarchitect, het diensthoofd sportdienst, het
afdelingshoofd technische dienst en de wd. financieel directeur.
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31. ONTWIKKELING VAN HET PROJECTGEBIED RECHTERHAVENOEVER NIEUWPOORT –
BROWNFIELDCONVENANT – GOEDKEURING.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 § 2-11° en 286 § 1 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de wet dd. 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op de wet dd. 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, zoals
gewijzigd door de wet dd. 16 februari 2017;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 14 januari 2013 algemene uitvoeringsregels, zoals gewijzigd door
het koninklijk besluit dd. 22 juni 2017;
Gelet op het decreet dd. 30 maart 2007 betreffende de brownfieldconvenanten; dat het
brownfielddecreet voorziet in een facilitair kader voor de herontwikkeling van brownfields (= geheel
van verwaarloosde of onderbenutte gronden die zodanig zijn aangetast, dat zij kennelijk slechts
kunnen gebruikt of opnieuw gebruikt kunnen worden door middel van structurele maatregelen);
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 7 mei 2019 houdende
aktename van de intentie tot het indienen van een aanvraag tot brownfieldconvenant met betrekking
tot de herontwikkeling van de projectsite Rechteroever Nieuwpoort door CAAAP, namens het
samenwerkingsverband tussen CAAAP, DEME, NHM/DECLOEDT en PMV;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 11 mei 2021 houdende
aanvaarding van het brownfieldconvenant project 207 Nieuwpoort – Rechteroever, opgemaakt door
de Vlaamse overheid, Agentschap Ondernemen en Innoveren en ter goedkeuring aan de
gemeenteraad voor te leggen;
Gelet op het brownfieldconvenant project 207 Nieuwpoort – Rechteroever, opgemaakt door de
Vlaamse overheid, Agentschap Ondernemen en Innoveren;
Overwegende dat via een convenant projectontwikkelaars en investeerders een aantal juridischeadministratieve en financiële voordelen bij de ontwikkeling van braakliggende en onderbenutte
bedrijventerreinen krijgen; dat daarnaast tussen alle betrokken administraties, instanties en personen
klare en duidelijke werkafspraken gemaakt worden, zodanig dat bij aanvang van het project meteen
duidelijkheid gegeven wordt over bepaalde temporele en procedurele vereisten en verwachtingen; dat
het brownfieldconvenant het voordeel heeft dat er samenwerking en synergie tussen de verschillende
projectbetrokkenen is;
Overwegende dat gezien de complexiteit van een Brownfieldproject en het lange tijdpad voor de
realisatie van het Brownfieldconvenant het noodzakelijk lijkt alvorens sprake is van een finale
afwerking van een dergelijk project, het wenselijk is een convenant te sluiten tussen de Partijen dat
het algemeen kader voor de samenwerking schetst in afwachting van het sluiten van specifieke
realisatieconvenanten tussen de verschillende partijen;
Overwegende dat het voorwerp en het doel van dit Brownfieldconvenant erin bestaat ook de
krijtlijnen van het Brownfieldproject vast te leggen alsmede de algemene verbintenissen van alle
Partijen die ertoe moeten leiden dat het Brownfieldproject onder de meest optimale omstandigheden
en met respect voor eenieders bevoegdheid kan gerealiseerd worden;
Overwegende dat het convenant moet ook voorzien in een vaste overlegstructuur en in
overkoepelende afspraken tussen de verschillende Partijen met het oog op het creëren van een
doorgedreven samenwerking en een optimale synergie; dat op basis van deze samenwerking
juridisch-administratieve en financiële faciliteiten zullen worden aangereikt die de werkbaarheid, de
organiseerbaarheid en de flexibiliteit van het project ten goede zal komen;
Overwegende dat dat het Brownfieldconvenant tevens moet voorzien op welke wijze elke andere
aangelegenheid die niet het voorwerp uitmaakt van deze raamovereenkomst zal behandeld worden;
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Overwegende dat de verdere uitwerking van de samenwerkingsmodaliteiten tussen alle Partijen en
van de mogelijke faciliteiten die voorzien zijn in het Decreet zal worden opgenomen in
realisatieconvenanten die de verschillende Partijen op grond van dit convenant later kunnen sluiten,
met inachtname van de beginselen opgenomen in dit convenant.
Overwegende dat er twijfels rijzen of een woontoren van 45 m (14 bouwlagen) op de pier niet zal
leiden tot een negatieve impact op de natuur ten noorden van de Brownfield; dat er vanuit het
voorzorgsprincipe de Partijen opteren om de woontoren te verlagen met als compensatie een
verruimde footprint;
Overwegende dat de volgende partijen deelnemen aan het brownfieldconvenant:
-

Het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering;

-

Actoren: CAAAP, DEME Concessions Infrastructure nv, Nieuwpoortse Handelsmaatschappij,
Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, Participatiemaatschappij Vlaanderen,
Aannemingen M. en J. Braet, Skyline Europe, Belgian Land Company, Vlaamse Yachthaven
Nieuwpoort, Nieuwpoortse Watersport, Residentie Robert Orlent I, Belgian Boat Service,
Marelec Invest, Ship Support Technics, Aqualift, Patrimoniumvennootschap;

-

Regisseurs: Stad Nieuwpoort, Departement Omgeving, Departement Mobiliteit en Openbare
Werken Afdeling Wegen en Verkeer en Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust

Overwegende dat de Partijen een integrale gebiedsontwikkeling beogen die volgende principes
voorop stelt:
-

a) placemaking, beleving en uniciteit;

-

b) complementariteit met de stadskern;

-

c) kwalitatieve en verkeersluwe inrichting van het openbaar domein;

-

d) duurzame parkeergelegenheid (aantal, locatie, geschiktheid, aanleg, kwaliteit) voor alle
doelgroepen, met bijzondere aandacht voor boten

-

e) integratie in de omliggende natuur.

Overwegende dat het brownfieldconvenant afgesloten wordt voor de periode van realisatie, met
een maximum duur van 15 jaar;
BESLUIT:

19 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 1 ONTHOUDINGEN(Johan Vanblaere ):

Art.1.

Het brownfieldconvenant project 207 Nieuwpoort – Rechteroever, opgemaakt door de
Vlaamse overheid, Agentschap Ondernemen en Innoveren, te aanvaarden en goed te keuren.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de technische dienst en de wd. financieel directeur.

32. KINDERLAAN TUSSEN ELISALAAN EN ZEEDIJK – SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
GEMEENTE KOKSIJDE / STAD NIEUWPOORT / WEGEN EN VERKEER – GOEDKEURING.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 § 2-11° en 286 § 1 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de wet dd. 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op de wet dd. 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, zoals gewijzigd door de wet dd. 16 februari 2017;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit dd. 22 juni 2017;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 15 juni 2021 houdende
aanvaarding van de samenwerkingsovereenkomst tussen de lokaal bestuur Koksijde, lokaal bestuur
Nieuwpoort, de I.W.V.A. en de Vlaamse overheid (Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen)
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voor enerzijds het project 1 de heraanleg van de Kinderlaan tussen de Zeedijk en de Albert-I-laan en
anderzijds project 2 de heraanleg van de Kinderlaan (gewestweg) tussen de Albert-I-laan en de
Spreeuwenberg/Elisalaan en ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen;
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen de lokaal bestuur Koksijde, lokaal bestuur
Nieuwpoort, de I.W.V.A. en de Vlaamse overheid (Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen)
voor enerzijds het project 1 de heraanleg van de Kinderlaan tussen de Zeedijk en de Albert-I-laan en
anderzijds project 2 de heraanleg van de Kinderlaan (gewestweg) tussen de Albert-I-laan en de
Spreeuwenberg/Elisalaan;
Overwegende dat het lokaal bestuur Koksijde de intentie heeft om de Zeedijk Groenendijk te
vernieuwen; dat het aangewezen is om het deel van de Kinderlaan tussen de zeedijk en Albert I-laan
mee te nemen bij de heraanleg; dat de ene helft gelegen is op het grondgebied Koksijde, en de
andere helft op het grondgebied Nieuwpoort; dat het bijgevolg aangewezen is hierin samen te werken;
Overwegende dat de lokaal besturen Koksijde en Nieuwpoort wensen de Kinderlaan tussen de
Albert I-laan en de Elisalaan/Spreeuwenberg (gewestweg) herin te richten en meer als een poort te
laten fungeren naar beide badplaatsen; dat de Vlaamse overheid geen budgetten voor deze
opwaardering wenst vrij te maken; dat de Vlaamse overheid wel toestemming kan geven om de
werken uit te voeren; dat de ene helft gelegen is op het grondgebied Koksijde, en de andere helft op
het grondgebied Nieuwpoort; dat het bijgevolg aangewezen is hierin samen te werken; dat de I.W.V.A.
voor het grondgebied Nieuwpoort instaat voor de rioleringswerken;
Overwegende dat de lokaal bestuur Koksijde instaat voor de aanstelling van de ontwerper,
veiligheidscoördinator, opmaak sloopopvolgingsplan, technisch verslag, archeologienota,
vergunningsaanvragen, … ; dat de kosten hiervoor verdeeld worden tussen de lokaal besturen
Koksijde en Nieuwpoort en I.W.V.A. en dit pro rata het aandeel in de werken; dat alle partijen
rechtstreeks betalen aan de dienstverleners, aannemer;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem 02000 Wegen, AR 6640120
Vernieuwen van de Kinderlaan vak Albert I-laan/Zeedijk (ism Koksijde) en AR 6640120 Vernieuwen
Kinderlaan vak Elisalaan/Albert I Laan;
BESLUIT:

20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1.

De samenwerkingsovereenkomst tussen de lokaal bestuur Koksijde, lokaal bestuur
Nieuwpoort, de I.W.V.A. en de Vlaamse overheid (Agentschap Wegen en Verkeer WestVlaanderen) voor enerzijds het project 1 de heraanleg van de Kinderlaan tussen de Zeedijk
en de Albert-I-laan en anderzijds project 2 de heraanleg van de Kinderlaan (gewestweg)
tussen de Albert-I-laan en de Spreeuwenberg/Elisalaan goed te keuren.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de technische dienst en de wd. financieel directeur.

33. SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET ONDERHOUD VAN HUIS- EN
BOERENZWALUWENKOLONIES EN NESTEN VAN DE KERKUIL
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 § 2-11° en 286 § 1 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het raadsbesluit dd. 11 oktober 2007 houdende goedkeuring van het subsidiereglement
voor het onderhoud van huiszwaluwenkolonies;
Gelet op de vraag van enkele landbouwers en natuurwerkgroep de Kerkuil om het bestaande
subsidiereglement uit te breiden;
Overwegende dat het huidige retributiereglement voor huiszwaluwen volgende premie voorziet:
Aantal nesten
Één nest
Kleine kolonie (2-5 nesten)
Middelgrote kolonie (6-10 nesten)
Grote kolonie (11-20 nesten)

Premie
10 EUR
15 EUR
25 EUR
40 EUR
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Zeer grote kolonie (meer dan 20 nesten)

50 EUR

Overwegende dat het verlies van biodiversiteit een belangrijk mondiaal probleem is;
Overwegende dat de populatie van zwaluwen in Nieuwpoort gekenmerkt wordt door een
uitgebreide soortenrijkdom;
Overwegende dat naast de Huiszwaluw ook de Boerenzwaluw en uilen typerende soorten zijn die
sterk onder druk staan, o.a. door de klimaatverandering;
Overwegende dat Natuurwerkgroep De Kerkuil het aantal kolonies registreert in onze regio en
voorstelt om het eerder goedgekeurde reglement voor het onderhoud van huiszwaluwenkolonies te
verruimen met boerenzwaluwenkolonies en uilennesten;
Overwegende dat de Huiszwaluw en Boerenzwaluw in Vlaanderen op vandaag broedt in nesten
tegen gebouwen of andere constructies en dus voor haar voortbestaan mede afhankelijk is van de
mens;
Overwegende dat de kerkuil zich ook meer en meer begint te huisvesten op het grondgebied; dat
de premie ook enkel toegekend zou worden wanneer er broedgevallen zijn waardoor de populatie
toeneemt;
Overwegende dat een nest extra onderhoudswerk van de onderliggende vloer, muur, … met zich
meebrengt en dat deze hinder toeneemt met de grootte van de kolonie;
Overwegende dat een stedelijke premie dat ongemak kan verzachten en een stimulans is om de
kolonie in stand te houden en te laten uitbreiden;
Overwegende dat de premie aanvrager zich ertoe verbindt om:
-

om geen nesten van zwaluwen af te steken of de kerkuilenbakken zelf te openen, ook al zijn
ze niet bewoond;
- de dieren niet te hinderen om nesten te maken/te betreden;
Overwegende dat kredieten voorzien zijn onder beleidsitem 039002 - milieupremies;
BESLUIT:

20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1.

Een jaarlijkse subsidie te verlenen aan de gebruiker van een gebouw of infrastructuur,
gelegen op hetzelfde adres, op grondgebied Nieuwpoort, waar huiszwaluwen,
boerenzwaluwen en/of kerkuilen broeden.

Art.2.

Deze subsidie kan jaarlijks aangevraagd worden en bedraagt voor:
Aantal nesten
Één nest
Kleine kolonie (twee tot vijf nesten)
Middelgrote kolonie (zes tot tien nesten)
Grote kolonie (elf tot twintig nesten)
Zeer grote kolonie (meer dan twintig nesten)
Per broedend nest kerkuilen

Premie
10 EUR
15 EUR
25 EUR
40 EUR
50 EUR
50 EUR

Enkel de bewoonde nesten met broedsucces komen in aanmerking. Meerdere legsels in één
broedseizoen in hetzelfde nest worden aanzien als één nest.
Art.3.

De aanvraag moet vóór 1 september van het desbetreffende jaar worden ingediend bij de
stad Nieuwpoort. Indien er meerdere gebruikers van een gebouw of infrastructuur zijn, dan
kan deze toelage maar éénmaal worden aangevraagd. Wie eerst aanvraagt en voldoet aan
de voorwaarden, bekomt de subsidie van betrokken jaar.

Art.4.

Door het indienen van een aanvraag stemt de aanvrager mee in om volgende voorwaarden
strikt na te leven:
-

het is verboden om nesten van zwaluwen af te steken of de kerkuilenbakken zelf te
openen, ook al zijn ze niet bewoond,
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-

het is verboden om hindernissen aan te brengen teneinde de zwaluwen of kerkuilen te
beletten om een nest te bouwen en/of het nest via een normale aanvliegroute te bereiken.

Art.5.

Het raadsbesluit dd. 11 oktober 2007 houdende goedkeuring van het subsidiereglement voor
het onderhoud van huiszwaluwenkolonies op te heffen.

Art.6.

Kennis van dit besluit te geven aan de milieuambtenaar, de financiële dienst, het diensthoofd
technische dienst en Natuurwerkgroep de Kerkuil.

34. VRAGEN RAADSLEDEN.
Voor de vragen van de raadsleden en het antwoord van de leden van het college van burgemeester
en schepenen wordt verwezen naar het audio-zittingsverslag van de zitting.
Geen andere punten meer te behandelen zijnde, wordt de zitting opgeheven.
Algemeen Directeur

Benoit Willaert

Voorzitter

Rik Lips
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