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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN
IN ZITTING OP 7 MEI 2019
De Burgemeester maakt overeenkomstig art. 285 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bekend dat
het College van Burgemeester en Schepenen in zitting op 7 mei 2019 volgende besluiten heeft
genomen:

(Omgeving)

1.
Doss. O/2019/77: advies van het college van burgemeester en schepenen inzake de
omgevingsaanvraag ingediend door Westkustpolder, Oude Vestingstraat 1, 8630 Veurne tot
onderhouds- en beschermingswerken van en langs waterlopen gelegen op diverse plaatsen op het
grondgebied Nieuwpoort.
(Omgeving)

2.

Uitvoeren werken zonder vergunning.

(Omgeving)

3.
Gemeentelijk RUP Ramskapelle - Dorp Projectzone 4A Hemmestraat: aktename informeel
overleg.
(Omgeving)

4.
Doss. O/2019/39: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de nv Group AP Project Development, Edmond Machtenslaan 102
bus 7, 1080 Brussel tot wijziging van reeds vergunde plannen kelderniveaus Sailors' Park, gelegen
Albert I laan 21-51, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., sectie E, nr(s) 0175A2,
0175Y, 0175Z, 0177P5, 0177R5, 0177S5, 0178A4, 0178K4, 0178L4, 0178N3, 0178N4, 0178P4,
0178R3, 0178R4, 0178W3, 0178Y3, 0178Z3 en 0181H.
(Omgeving)

5.
Doss. O/2019/40: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de nv Group AP Project Development, Edmond Machtenslaan 102
bus 7, 1080 Brussel tot nieuwe aanvraag voor gebouwen G2 en G3 van het reeds vergunde project
Sailors Park, gelegen Albert I laan 21-51, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd.,
sectie E, nr(s) 0175A2, 0175Y, 0175Z, 0177P5, 0177R5, 0177S5, 0178A4, 0178K4, 0178L4, 0178N3,
0178N4, 0178P4, 0178R3, 0178R4, 0178W3 en 0178Y3.
(Omgeving)

6.
Doss. O/2019/51: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de bvba Ekatov, Vredestraat 53, 8790 Waregem tot wijzigen
gevels handelsterrassen op openbaar domein, gelegen Zeedijk 73 - Albert I laan 242, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0546A.
(Omgeving)

7.
Doss. O/2019/35: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de bvba Ekatov, Vredestraat 53, 8790 Waregem tot
samenvoeging handelspanden, gelegen Zeedijk 73 - Albert I laan 242, 8620 Nieuwpoort, kadastraal
gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0546A.
(Omgeving)

8.
Doss. O/2019/15: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Demeester Wim, Franslaan 172 bus 707, 8620
Nieuwpoort tot verbouwen van een vergunde meergezinswoning (ref. 2012/141), gelegen Astridlaan
45, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr. 0031B38.
(Omgeving)

9.
Doss. O/2019/69: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Lens Bart, Ankerstraat 15, 8620 Nieuwpoort tot
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wijzigingen op de vergunningen 17/07/2018 (doss. O/2018/48) en 10/12/2018 (doss. O/2018/158),
gelegen Schipstraat 43, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie B nr. 0867A.
(Omgeving)

10.
Doss. O/2019/76: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Bontinck Luc, Pemenhoek 24, 8620 Nieuwpoort tot
verbouwen woonhuis, gelegen Pemenhoek 24, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2°
Afd., Sectie E nr. 0161X.
(Jeugddienst)

11.

Betaalbaarstelling maaltijden speelpleinwerking krokusvakantie.

(Jeugddienst)

12.

Betaalbaarstelling mobiel speelplein deel 2.

(Jeugddienst)

13.

Betaalbaarstelling Swap paasvakantie deel 1.

(Jeugddienst)

14.

Betaalbaarstelling jeugdvoordeelpas zwembad.

(Jeugddienst)

15.

Betaalbaarstelling zwembeurten speelpleinwerking krokusvakantie.

(Zwembad)

16.

Strandredders in het zwembad bij slecht weer.

(Sportdienst)

17.

Vergadering en lunch sport overleg kust (SOK) te Nieuwpoort op donderdag 6 juni 2019.

(Sociaal Huis)

18.

Onderwijscheques maart-april 2019.

(Sociaal Huis)

19.

Betaalbaarstelling baby- en peuterpakket i.k.v. project Domino.

(Sociaal Huis)

20.

Betaalbaarstelling catering vrijwilligers paasfeest.

(Communicatie)

21.

Huwelijksjubilea.

(Cultuur)

22.

Gebruik stadslokalen door derden.

(Cultuur)

23.

De cultuurraad wordt voor de periode 2019-2025 opnieuw samengesteld.

(Toerisme)

24.
Ontwikkeling van een nieuwe themawandeling en programmatie van deze nieuwe wandeling
voor de zomerconcerten van de beiaard
(Toerisme)

25.
Het betaalbaar stellen van de factuur van Gallery 34 voor de overname van de bronbestanden
van de Oesterbeurs waarmee vorig jaar campagne werd gevoerd.
(Toerisme)

26.
Het laten produceren van banners ter promotie van de grootste Nieuwpoortse evenementen in
2019 waarbij deze opgehangen worden in de reeds bestaande frames aan de zijkant van de stedelijke
Vismijn en aan de voorkant van de Dienst Toerisme in Nieuwpoort.
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(Toerisme)

27.
Promotiestand van Nieuwpoort tijdens gastronomisch weekend met medewerking van
Promovis vzw.
(Toerisme)

28.
Voorstel om te adverteren in de zomeredities van De Zeeparel, De Stadsparel en Westkust
Magazine, alsook in twee extra najaarsedities van De Stadsparel ter promotie van de topevents 2019
alsook city marketing onder de noemer beleven, ontdekken, bewonderen en genieten in Nieuwpoort.
(Toerisme)

29.
Deelname aan het Britse project The Western Frontway - Via Sacra voor het ontwikkelen van
een permanente wandelroute die de Frontlijn van de Eerste Wereldoorlog volgt van in Nieuwpoort tot
aan de Zwitserse grens.
(Toerisme)

30.

De Verenigde Vrienden Hemiksem vragen om een gratis optreden te geven op 24 juli a.s.

(Toerisme)

31.
Het drukken van de evenementenpocket zomer 2019 werd eerder al goedgekeurd. Een
uitbreiding van het aantal binnenpagina's is echter noodzakelijk om niet te moeten schrappen in het
overzicht van activiteiten en wervende teksten voor een optimale beleving in Nieuwpoort.
(Toerisme)

32.
Voorstel tot aankoop van zo'n 2.500 gepersonaliseerde bellenblazers om de verrassingsact
tijdens het afscheid van Jan Turpijn kracht bij te zetten.
(Toerisme)

33.
Het promoten van het Reuze Feest 2019 in Le Frontalier, regio Noord-Frankrijk en in De
Zondag, regio Westkust-Middenkust en regio Zuid-West-Vlaanderen.
(Toerisme)

34.
Het promoten van Nieuwpoort als vakantiebestemming met enkele topevents in de spotlights,
in de Steps regio Kust en in het Vakantiemagazine van de Zondag, volledige provincie WestVlaanderen.
(Bevolking & Burgelijke stand)

35.

Toekenning geboortepremie.

(Bevolking & Burgelijke stand)

36.
Indien men zich niet in regel stelt als men verhuist dan dient betrokkene, indien na onderzoek
geen woonplaats vastgesteld kon worden, ambtshalve geschrapt te worden.
(Bevolking & Burgelijke stand)

37.
Personen die zich niet in regel stellen met hun nieuwe domicilie dienen na grondig onderzoek
geschrapt te worden.
(Veiligheid & Preventie)

38.

Tijdelijk verkeersreglement voetbaltornooi en petanquewedstrijd mei 2019.

(Secretarie)

39.
Vraag tot goedkeuring van de hervaststelling van de statuten van de Lokaal Economische
Raad.
(Secretarie)

40.

Vraag tot goedkeuring van de statuten van de gehandicaptenraad.

(Secretarie)

41.

Vraag tot goedkeuring van de statuten van de gezinsraad.

(Secretarie)

42.

Vraag tot goedkeuring van de samenstelling van de leden van de gehandicaptenraad.
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(Secretarie)

43.

Vraag tot goedkeuring van de hervastelling van de statuten van de dorps- en wijkraden.

(Secretarie)

44.

Vraag tot goedkeuring van de samenstelling van de dorps- en wijkraden.

(Secretarie)

45.

Vraag tot goedkeuring van de agenda van de statutaire algemene vergadering van Cevi.

(Secretarie)

46.
Aan het college wordt gevraagd de verkoop van het perceel spie langs de Ramskapellestraat
63 te aanvaarden.
(Secretarie)

47.
Het college beslist om een beroep tot nietigverklaring in te stellen tegen het Ministerieel
Besluit waarbij de weddeschaal van de Algemeen Directeur en de Financieel Directeur werden
vernietigd.
(Secretarie)

48.
Aan het college wordt gevraagd om een vertegenwoordiger en plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van de VVSG voor te dragen.
(Secretarie)

49.
Aan het college wordt gevraagd de agenda goed te keuren en een vertegenwoordiger aan te
stellen voor de algemene vergadering van dvv westhoek.
(Secretarie)

50.
Aan het college wordt gevraagd om de agenda van de statutaire algemene vergadering van
de IVVO voor te leggen aan de gemeenteraad.
(Secretarie)

51.
Aan het college wordt gevraagd de agenda van de algemene vergadering dd. 26 juni 2019
van de IKWV goed te keuren.
(Aankoopdienst)

52.
Huren van een almhut (skihut) om in de kerstvakantie 2019-2020 in Nieuwpoort-Bad te
plaatsen.
(Aankoopdienst)

53.
Goedkeuring aanleggen, onderhouden en uitbaten van ijspiste op het Marktplein voor de
dienstjaren 2019-2020-2021.
(Aankoopdienst)

54.

Aanrekening gemaakte kosten voor uithuiszetting op 16 april 2019.

(Aankoopdienst)

55.
Aanvraag en toewijzing aankoop onderdelen voor de herstelling in eigen beheer van de
blauwe tenten.
(Aankoopdienst)

56.

Aankoop 500 flessen champagne "Cuvée de Nieuport".

(Aankoopdienst)

57.
Aanvraag tot het opmaken van een onwaarde en nieuwe factuur voor het plaatsen van een
parkeerverbod.
(Aankoopdienst)

58.

Toewijzing aankoop klepelmaaier voor frontmaaier van de Groendienst.

(Aankoopdienst)

59.
Overzicht van goed te keuren kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 17-18/2019.
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(Aankoopdienst)

60.

Aankoop twee sets landvlaggen (2 x 32 stuks) voor het Fonteinenplein.

(Aankoopdienst)

61.
Leveren van broodjes en koud buffet voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen op
zondag 26 mei 2019.
(Aankoopdienst)

62.
Huren van kerstversiering voor diverse locaties op het grondgebied Nieuwpoort voor een
periode van 3 jaar.
(Aankoopdienst)

63.

Goedkeuring aanrekening voor de ophaling van metaalafval voor januari 2019.

(TD - Ingenieur)

64.

Betaalbaarstelling van de factuur voor de opmaak van het schattingsverslag.

(TD - Ingenieur)

65.
Vergunning aan Fluvius Ter Waarde 79 8900 Ieper voor het aanleggen van 28m
middenspanningskabel thv Robert Orlentpromenade 9.
(TD - Ingenieur)

66.
Vergunning aan Fluvius Ter Waarde 79 8900 Ieper voor het aanleggen van 33m
laagspanningskabels en plaatsen van 3 openbare verlichtingspalen.
(TD - Ingenieur)

67.
Vergunning aan Eurofiber-Besix Belgicastraat 5 1930 Zaventem voor aanleggen
glasvezelleiding (325 m).
(TD - Ingenieur)

68.
m).

Vergunning aan Fluvius Ter Waarde 79 8900 Ieper voor aanleggen nieuw distributienet (17

(TD - Ingenieur)

69.
m).

Vergunning aan Fluvius Ter Waarde 79 8900 Ieper voor aanleggen nieuw distributienet (221

(TD - Ingenieur)

70.
Vergunning aan I.W.V.A. Doornpannestraat 1 8670 Koksijde voor plaatsen kast voor
debietmeter.
(TD - Ingenieur)

71.

Betaling van ereloonnota 1 in kader van de studie Nieuwlandplein.

(TD - Ingenieur)

72.

Betaling van de factuur behorende bij vorderingsstaat nummer 13.

(TD - Ingenieur)

73.

Er wordt akte genomen van de intentie tot het indienen van een brownfieldconvenant.

(TD - Cel Gebouwen)

74.
Voor de goede en veilige werking van de 8 sectionaalpoorten van de brandweer moeten 8
kabelbreukbeveiligingen vervangen worden. Dit besluit behelst de gunning van de opdracht.
(TD - Cel Gebouwen)

75.
Dit bestek omvat het schilderen van het Kasteeltje, de inkom van de Vismijn, de Verbanckzaal
en het hek van de Willem De Roolaan. Alsook diverse raamcontractposten voor het schilderen van
diverse gebouwen op grondgebied van Nieuwpoort.
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(TD - Cel Wegen)

76.
De schuldvorderingen nr. 16 en 17 betreffen de uitgevoerde werken in de Markt- en
Oostendestraat in de periode van 1 december 2018 tot en met 31 januari 2019.
(Stedenbouw Algemeen)

77.

19.67. Terugvordering kosten openbaar onderzoek.

(Stedenbouw Algemeen)

78.

Toekenning renovatiepremie.

(Stedenbouw Algemeen)

79.

19.56. Terugvordering kosten openbaar onderzoek.

(Stedenbouw Algemeen)

80.

19.14. Terugvordering kosten openbaar onderzoek.

(TD - Cel Milieu)

81.
Goedkeuring afvalbeheerplan voor geregistreerde vaartuigen van de vissershaven Nieuwpoort
2019-2022.
(TD - Cel Milieu)

82.

Toelage vervoer gekwetste vogels en wilde dieren.

(Personeelsdienst)

83.

Aktename ziekteverloven – omstandigheidsverloven 12.

(Personeelsdienst)

84.

Stage speelplein.

(Personeelsdienst)

85.

Aktename ziekteverloven – omstandigheidsverloven 13.

(Personeelsdienst)

86.

Aktename besluiten van de Algemeen Directeur maart 2019.

(Personeelsdienst)

87.

Stage speelplein.

(Personeelsdienst)

88.

Betaalbaarstelling vrijwilligers Kinderboerderij.

(Personeelsdienst)

89.

Betaalbaarstelling vrijwilligers school St-Joris.

(Personeelsdienst)

90.

Betaalbaarstelling vrijwilligers Jeugddienst.

(Personeelsdienst)

91.

Betaalbaarstelling vrijwilligers Dienst Cultuur.

(Personeelsdienst)

92.
BEOORDELING GELDIGHEID KANDIDATUREN NAV AANLEG WERFRESERVE VOLTIJDS
EDUCATIEF MEDEWERKER KINDERBOERDERIJ (C1-C3) IN CONTRACTUEEL VERBAND
(Personeelsdienst)

93.
AANLEG WERFRESERVE VOLTIJDS BIBLIOTHEEKASSISTENT (C1-C3) IN
CONTRACTUEEL VERBAND.
(Personeelsdienst)

94.

ONTSLAG

(Financiële Dienst)
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95.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier belasting op het verstrekken van
omgevingsplichtige inlichtingen – aanslagjaar 2019 – februari.
(Financiële Dienst)

96.
Belasting op de kosteloze huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met
handelskarakter – onwaarde kohierartikel 13/2019, aanslagjaar 2019.
(Financiële Dienst)

97.
Belasting op de kosteloze huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met
handelskarakter – onwaarde kohierartikel 42/2019, aanslagjaar 2019.
(Financiële Dienst)

98.

Parkeerretributie – onwaarde factuur.

(Financiële Dienst)

99.
Belasting op de kosteloze huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met
handelskarakter – onwaarde Slaapadvies bvba, Nederzwijnaarde 2 te 9052 Zwijnaarde, kohierartikel
403/2018, aanslagjaar 2018.
(Financiële Dienst)

100.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier belasting op het bouwen en verbouwen van
gebouwen, aanslagjaar 2019, kohier 3, maart 2019.
(Financiële Dienst)

101.

Belasting op het bouwen en verbouwen van gebouwen – onwaarde, aanslagjaar 2018.

(Financiële Dienst)

102.

Parkeerretributie – onwaarde factuur.

(Financiële Dienst)

103.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier belasting havenrechten zeehaven voor schepen
kleiner dan 500 BT en voor binnenvaartschepen – Aanslagjaar 2019 generatie 4 (Art. 4.- A: Aanleg-,
laad- en losrechten).
(Financiële Dienst)

104.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier belasting havenrechten zeehaven schepen gelijk
aan of groter dan 500 BT – Aanslagjaar 2019, generatie 3 (Art. 4.- A & B: Aanlegrechten, laad- en
losrechten).
(Financiële Dienst)

105.

Parkeerretributie – onwaarde factuur.

(Financiële Dienst)

106.

Parkeerretributies – vraag om vrijstelling.

(Financiële Dienst)

107.

Parkeerretributie – onwaarde factuur.

(Financiële Dienst)

108.

Parkeerretributie – onwaarde factuur.

(Financiële Dienst)

109.

Belasting op het plaatsen van strandcabines – onwaarde, aanslagjaar 2019.

(Financiële Dienst)

110.

Parkeerretributie – onwaarde factuur.

(Financiële Dienst)

111.

Belasting op het plaatsen van strandcabines – onwaarde, aanslagjaar 2019.

(Financiële Dienst)

112.

Belasting op het plaatsen van strandcabines – onwaarde, aanslagjaar 2019.
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(Financiële Dienst)

113.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier belasting op het bouwen en verbouwen van
gebouwen, aanslagjaar 2019, kohier 4.
(Financiële Dienst)

114.

Belasting plaatsrechten Boerenmarkt – januari/maart 2019.

(Financiële Dienst)

115.

Bezwaarschrift algemene milieubelasting op bedrijven - Aanslagjaar 2018.

(Financiële Dienst)

116.
Bezwaarschrift belasting op het plaatsen van terrassen, windschermen, kramen, tafels en
stoelen, enz. op het openbaar domein – Aanslagjaar 2018.
(Financiële Dienst)

117.
Gemeentebelasting op het plaatsen van terrassen, windschermen, kramen, tafels en stoelen,
etc. op het openbaar domein - Onwaarden aanslagjaar 2018.
(Financiële Dienst)

118.

Het betaalbaarstellen van de aankoopfacturen opgenomen op de mandaatlijst 177.

(Financiële Dienst)

119.

Algemene milieubelasting op bedrijven - Onwaarden aanslagjaar 2018.

(Secretarie)

120.

Diverse kennisgevingen aan het college van burgemeester en schepenen.

Voor inzage in de besluiten die op deze lijst zijn vermeld kunt u een verzoek richten aan de algemeen
directeur (benoit.willaert@nieuwpoort.be).
Tegen een besluit vermeld op deze lijst bestaat de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de
toezichthoudende overheid. Zie hiervoor https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

