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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN
IN ZITTING OP 2 JULI 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 2 juli 2019 volgende besluiten heeft
genomen:

(Omgeving)

1.

Splitsing grond.

(Omgeving)

2.
Doss. O/2019/119: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan Vanderplasschen-Verbauwhede, Pastoor Verrieststraat 65, 8570
Anzegem tot uitbreiden terras bovenop handelsterras op openbaar domein ten behoeve van het
appartement op de eerste verdieping, gelegen Albert I laan 236A, 8620 Nieuwpoort, kadastraal
gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr(s) 03154 en 03155.
(Omgeving)

3.
Doss. O/2019/102: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Dejonghe Wim, August Oleffelaan 12, 8620 Nieuwpoort
tot rooien boom (Populus Canadensis) en vervangen door Quercus robur (zomer- of inlandse eik),
gelegen August Oleffelaan 12, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr.
0475L.
(Omgeving)

4.
Doss. O/2019/120: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan Retout-Tanghe, Astridlaan 20 bus 101, 8620 Nieuwpoort tot
verbouwen van een rijwoning, gelegen Kokstraat 31, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort
1° Afd., Sectie B nr. 0421E.
(Omgeving)

5.
Doss. O/2019/53: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de nv Hyboma, Wilgenlaan 39, 8610 Kortemark tot
verkavelingswijziging én samenvoegen lot 34a en lot 34 b tot één lot - hoek CanadalaanSpoorwegstraat Nieuwpoort, gelegen Canadalaan 24, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend
Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr. 0029T4.
(Omgeving)

6.
Doss. O/2019/83: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het weigeren
van een omgevingsvergunning aan de nv O.L.E.V., met als adres Tennislaan 21, 8620 Nieuwpoort tot
maken van raamopeningen in gemene muur palend aan de Ankerstraat, gelegen Marktstraat 40, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie B nr(s) 0738E2 en 0738D2.
(Omgeving)

7.
Doss. O/2019/47: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het weigeren
van een omgevingsvergunning aan de nv Groep Caenen Capital Fund V, Leopoldlaan 121, 8430
Middelkerke tot bouwen meergezinswoning na slopen bestaande bebouwing, gelegen Albert I laan 65Jozef Cardijnlaan 58, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie E nr(s) 0219R3
en 0220X5.
(Omgeving)

8.
Doss. O/2019/37: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het weigeren
van een omgevingsvergunning aan de BVBA Immo Westland, Zandbeekstraat 21, 8554 Zwevegem
tot uitbreiden terras, ten behoeve van het appartement op de 1° verdieping, op bestaande
handelsterras op openbaar domein, gelegen Albert I Laan 223, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend
Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr(s) 0118D en 0118E.
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(Stedenbouw)

9.
2014.14. bouwen van een gesloten handelsterras op het openbaar domein Franslaan 10-10A.
vrijgave borgsom.
(Evenementen)

10.

Betaalbaarstelling facturen visserijfeesten deel 2.

(Jeugddienst)

11.

Hersamenstelling jeugdraad.

(Jeugddienst)

12.

Goedkeuren taxicheques.

(Jeugddienst)

13.

Betaalbaarstelling Fairtrade ontbijt deel 1.

(Jeugddienst)

14.

Openluchtcinema Leopold-II park.

(Sportdienst)

15.

Betaalbaarstelling Colruyt in het kader van het sportstrand 2019.

(Sociaal Huis)

16.

Overzicht onderwijscheques mei-juni 2019.

(Sociaal Huis)

17.

Uitzondering gevraagd op het reglement rond de onderwijscheques.

(Communicatie)

18.

Diamanten jubileum.

(Cultuur)

19.

Parkeerboete Astrid Haerens Iedereen Dichter - Achthoek.

(Cultuur)

20.

Triple concert.

(Cultuur)

21.

Samenwerking met de westhoekacademie vestigingsplaats vismijn zuid.

(Bibliotheek)

22.

Aanvraag vrijwilligerswerk bibliotheek.

(Toerisme)

23.
Het betaalbaar stellen van de factuur van Drukkerij Pattyn dd. 12 juni 2019 voor het
adverteren in De Zeeparel, De Stadsparel en Westkust Magazine ter promotie van de
zomeractiviteiten in Nieuwpoort.
(Toerisme)

24.
Een voorstel om het Reuze Feest te promoten op enkele Noord-Franse radiozenders. In deze
regio zijn reuzen immens populair.
(Kinderboerderij)

25.

Uitbetaling van traiteur Caroline uit Nieuwpoort.

(Bevolking & Burgerlijke stand)

26.

Toekenning geboortepremie.

(Bevolking & Burgerlijke stand)

27.

Dienst Burgerzaken - ter beschikking stellen personenlijst.
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(Bevolking & Burgerlijke stand)

28.

Ontgraving begraafplaats Nieuwpoort-Centrum Oud gedeelte.

(Veiligheid & Preventie)

29.

Toekenning premie inbraakpreventie.

(Veiligheid & Preventie)

30.

Toekenning premie voor de aankoop van een rookmelder.

(Veiligheid & Preventie)

31.

Toekenning premie voor de aankoop van een fietsslot.

(Veiligheid & Preventie)

32.

Tijdelijk verkeersreglement avondmarkten 2019.

(Veiligheid & Preventie)

33.

Toekenning premie inbraakpreventie.

(Veiligheid & Preventie)

34.

Tijdelijk verkeersreglement Triple concert 12 juli 2019.

(Veiligheid & Preventie)

35.

Tijdelijk verkeersreglement rommelmarkt 3 augustus 2019.

(TD - Groendienst)

36.
Afgelopen winter werden bomen in het sportpark gesnoeid door BVBA Segro. De aannemer
dient een vorderingsstaat in voor de uitgevoerde werken.
(TD - Groendienst)

37.
Vrijgekomen perceel van de volkstuin Stationsplein gaat naar de eerste kandidaat op de
wachtlijst.
(Aankoopdienst)

38.

Goedkeuring aanrekening voor de ophaling van metaalafval voor mei 2019.

(Aankoopdienst)

39.

Leveren van 50.000 grote witte huisvuilzakken en 25.000 kleine witte huisvuilzakken.

(Aankoopdienst)

40.

Schadebestek 2019/11.

(Aankoopdienst)

41.

Schadebestek 2019/12.

(Aankoopdienst)

42.

Aankoop van twee aanhangwagens voor de groendienst.

(Aankoopdienst)

43.

Betaalbaarstelling factuur voor onderhoudswerken groenzone Ambachtstraat.

(Aankoopdienst)

44.
Overzicht van goed te keuren kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 26/2019.
(TD - Ingenieur)

45.

Het betreft de betaling van de factuur behorende bij vorderingsstaat 5.

(TD - Cel Gebouwen)

46.
Door de hevige regenval zijn diverse lekken geconstateerd in het jeugdcentrum. Deze nota
behelst de aanstelling van een aanneming voor het afdichten.
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(TD - Cel Wegen)

47.
De omgevingswerken uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal
Wonen in de Dudenhofenlaan, F. Van Nieuwenhovenstraat, K. Lemahieustraat en J. Turpinplein
voorlopig op te leveren.
(TD - Cel Wegen)

48.
Het college wordt gevraagd om het dossier vernieuwen Franslaan – fase 5, voor te leggen aan
de gemeenteraad.
(TD - Cel Wegen)

49.
Het college wordt gevraagd om het voorstel van Fluvius voor het vernieuwen van de openbare
verlichtingsinstallatie in de Parklaan en Stationslaan voor besluitvorming voor te leggen aan de
gemeenteraad.

(TD - Cel Wegen)

50.
Vergunning te verlenen aan I.W.V.A. Doornpannestraat 1 8670 Koksijde voor het vervangen
van 1.125 m waterleiding in de Parklaan, Leopold II Laan, Kerkstraat en Stationslaan
(TD - Cel Wegen)

51.
Vergunning te verlenen aan Fluvius Ter Waarde 79 8900 Ieper voor het vervangen van 2.171
m openbare verlichtingskabel en plaatsen van lichtmasten in de Parklaan, Leopold II Laan, Kerkstraat
en Stationslaan.
(TD - Cel Wegen)

52.
Vergunning te verlenen aan Fluvius Ter Waarde 79 8900 Ieper voor het aanleggen van 29 m
openbare verlichtingskabel en plaatsen lichtmast in de Dudenhofenlaan t.h.v. Chiro.
(TD - Cel Wegen)

53.
Het college wordt gevraagd om het voorstel van Fluvius voor het vernieuwen van de openbare
verlichtingsinstallatie in de Pieter Deswartelaan voor besluitvorming voor te leggen aan de
gemeenteraad.
(Stedenbouw Algemeen)

54.

19.113 terugvordering kosten openbaar onderzoek.

(Stedenbouw Algemeen)

55.

19.105 terugvordering kosten openbaar onderzoek.

(Stedenbouw Algemeen)

56.

19.104 terugvordering kosten openbaar onderzoek.

(Stedenbouw Algemeen)

57.
12.39. bouwen appartemensgebouw na afbraak bestaande bebouwing Franslaan 10-10A.
Vrijgave borgsom.
(Stedenbouw Algemeen)

58.

19.115. terugvordering kosten openbaar onderzoek.

(Stedenbouw Algemeen)

59.

19.114. terugvordering kosten openbaar onderzoek.

(Personeelsdienst)

60.

Vaste benoeming expert communicatie.

(Personeelsdienst)

61.

Betaalbaarstelling vrijwilligers cultuur.

(Personeelsdienst)

62.

Betaalbaarstelling vrijwilligers toerisme.

(Personeelsdienst)
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63.
Wervingsexamen voltijds bibliotheekassistent (C1-C3) in contractueel verband - aktename van
de resultaten, aanleg werfreserve en aanstelling.
(Personeelsdienst)

64.
Wervingsexamen voltijds deskundige personeel (B1-B3) in contractueel verband - aktename
resultaten, aanleg werfreserve en aanstelling.
(Financiële Dienst)

65.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohierbelasting op het verstrekken van
omgevingsplichtige inlichtingen – aanslagjaar 2019 – april.
(Financiële Dienst)

66.

Tweede verblijf – onwaarde aanslagjaar 2018.

(Financiële Dienst)

67.

Parkeerretributie --- onwaarde factuur.

(Financiële Dienst)

68.

Parkeerretributie --- onwaarde factuur.

(Financiële Dienst)

69.
Belasting op het innemen van de openbare weg bij bouwwerkzaamheden - Onwaarden
aanslagjaar 2019.
(Financiële Dienst)

70.
Intrekken besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 21 mei 2019
betreffende onwaarde van de belasting op het bezetten van de openbare weg bij
bouwwerkzaamheden, aanslagjaar 2019.
(Financiële Dienst)

71.
Belasting op het innemen van de openbare weg bij bouwwerkzaamheden – onwaarde,
aanslagjaar 2019.
(Financiële Dienst)

72.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohierbelasting op het verstrekken van
omgevingsplichtige inlichtingen – aanslagjaar 2019 – mei.
(Financiële Dienst)

73.

Tweede verblijf – onwaarde aanslagjaar 2018 en 2019.

(Dienst Lokale Economie)

74.

Aanvraag evenementen Barza Beach 21 juli - 10 augustus 2019.

(Onthaal)

75.
De productie en de aankoop van herinneringsmedailles voor de Nationale Hulde wordt
gegund.
(Onthaal)

76.
De vraag voor toetreding tot het vredesplatform Westhoek - Vredeshoek wordt voor
besluitvorming aan de Gemeenteraad voorgelegd.
(Onthaal)

77.
Goedkeuring voor uitbetaling van de kosten voor medewerkers en leveranciers aan de
Vissershulde 2019.
(Secretarie)

78.

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).
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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

