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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN
IN ZITTING OP 16 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 16 juli 2019 volgende besluiten heeft
genomen:

(Omgeving)

1.
Doss. O/2019/84: advies van het college van burgemeester en schepenen inzake de
omgevingsaanvraag ingediend door de nv Icelandic Gadus, met als adres Toevluchtweg 15a, 8620
Nieuwpoort tot uitbreiding van bedrijfsgebouwen Gadus + aanpassen milieu, gelegen Toevluchtweg
15a, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 3° Afd. (Sint-Joris), Sectie B nr. 0298W2.
(Omgeving)

2.
Doss. O/2019/92: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26,
9300 Aalst tot beperkte verandering milieuvergunning Pompgemaal Nieuwpoort, gelegen
Toevluchtweg 6, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 3° Afd. (Sint-Joris), Sectie B nr.
0392L.
(Omgeving)

3.
Doss. O/2019/93: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Gesquière Kevin, Brouwerijstraat 2, 8600 Pervijze tot
wijziging inplanting vergund tuinhuis, gelegen Spoorwegstraat 10B, 8620 Nieuwpoort, kadastraal
gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr. 0129D.
(Omgeving)

4.
Doss. O/2019/100: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Devriendt Eddy, Louisweg 7A, 8620 Nieuwpoort tot
bouwen van een poolhouse, gelegen Louisweg 7A, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort
2° Afd., Sectie D nr. 0485.
(Omgeving)

5.
Doss. O/2019/97: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de bvba Eecke Invest, Albert I laan 229, 8620 Nieuwpoort tot
bouwen residentie Havenlicht na afbraak bestaande bebouwing, gelegen Albert I laan 193, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr(s) 0086A2 en 0086E.
(Omgeving)

6.
Doss. O/2019/111: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de Stad Nieuwpoort, Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort tot plaatsen
bureelunits en plaatsen mazouttank, gelegen Justus Van Clichthovenstraat 42, 8620 Nieuwpoort,
kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr(s) 0068F en 0067B2.
(Omgeving)

7.
Doss. O/2019/131: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan mevrouw Bos Nancy, Schipstraat 38, 8620 Nieuwpoort tot bouwen
van een vrijstaand tuinhuis in de achtertuin, gelegen Witte Brigadelaan 131, 8620 Nieuwpoort,
kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr. 0032L25.
(Omgeving)

8.
Doss. O/2019/98: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Rommens Wim, Marktstraat 51A, 8620 Nieuwpoort tot
plaatsen open handelsterras op openbaar domein, gelegen Marktstraat 1, 8620 Nieuwpoort,
kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie B nr. 0000.
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(Omgeving)

9.
Doss. O/2019/122: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het weigeren
van een omgevingsvergunning aan mevrouw De Zaeyer Ingrid, Dockaertstraat 13, 8670 Koksijde tot
renovatie van de voorgevel van een eengezinswoning, gelegen Langestraat 21, 8620 Nieuwpoort,
kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr. 0080T23.
(Evenementen)

10.

Betaalbaarstelling visserijfeesten deel 3.

(Evenementen)

11.

Betaalbaarstelling zomerfeest deel 5.

(Evenementen)

12.

Betaalbaarstelling vip event Drivers Days.

(Jeugddienst)

13.

Deelname animatorenteam ecoshizzel.

(Jeugddienst)

14.

Toekenning subsidie inleefreis wereldsolidariteit

(Jeugddienst)

15.

Betaalbaarstelling jeugdvoordeelpas zwembad.

(Sportdienst)

16.

Betaalbaarstelling in het kader van de schoolsportdagen deel 2.

(Sportdienst)

17.

Kleutersportdagen voor 2de en 3de kleuter op 22 en 24 oktober 2019.

(Sportdienst)

18.

Betaalbaarstelling Ollive BVBA in het kader van het kermiscriterium 2019.

(Sociaal Huis)

19.
Verderzetten van het luizenproject voor schooljaar 2019-2020 en goedkeuring aankoop
materiaal.
(Communicatie)

20.

Betaalbaarstelling factuur - voorgeschoten portkosten NUS zomereditie.

(Communicatie)

21.

Coveropdracht Nieuwpoort Uw Stad September – oktober.

(Communicatie)

22.

Gouden jubilea augustus.

(Communicatie)

23.

Betaalbaarstelling fotoreportage Visserijfeesten en Vissershulde.

(Cultuur)

24.

Het geven van geschenkbonnen voor de laatstejaarsstudenten STAPwest.

(Cultuur)

25.

Betaalbaarstelling 'Vlaamse Meesters in Situ' deel 1.

(Cultuur)

26.

Parkeerboete - Iedereen Dichter.

(Cultuur)

27.

Jaarverslag van de projectvereniging achthoek 2018.
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(Toerisme)

28.
Goedkeuring voor de betaling van de vrijwilligersvergoeding aan gidsen die een gidsbeurt in
Westfront Nieuwpoort verzorgden in de maand juni.
(Toerisme)

29.

Triootje aan de Westkust: betaalbaarstelling 5.

(Toerisme)

30.
Bruikleen van de Nieuwpoortse heksenkooi door de Gemeente Zonnebeke voor de
organisatie van de Heksenstoet van Beselare.
(Toerisme)

31.

Betaalbaarstelling transportkost eventpocket zomer.

(Toerisme)

32.

Een voorstel tot uitvoeren van het marketingplan voor de Sint-Bernardusfeesten 2019.

(Kinderboerderij)

33.

Betaalbaarstelling factuur voor twee gidsbeurten paasvakantie.

(Gemeenteschool)

34.

Hervaststelling schoolreglement gemeenteschool De Pagaaier.

(Gemeenteschool)

35.

Aktename verslag beheerscomité scholengemeenschap 7 juni 2019.

(Gemeenteschool)

36.

Nascholingsplan 2019-2020.

(Gemeenteschool)

37.

Vaststelling verlof- en activiteitenkalender 2019-2020 van de gemeenteschool De Pagaaier.

(Gemeenteschool)

38.

Aktename verslag schoolraad gemeenteschool De Pagaaier 13 juni 2019.

(Gemeenteschool)

39.
Tijdelijke aanstellingen en toewijzing opdracht schooljaar 2019-2020 – kleuter en lager
onderwijs.
(Gemeenteschool)

40.
Goedkeuring kosten didactische uitstap: bezoek aan het serpentarium voor eerste en tweede
leerjaar.
(Gemeenteschool)

41.
Goedkeuring kosten didactische uitstap: bezoek aan het Kasteel van Wijnendale Torhout voor
eerste en tweede leerjaar.
(Gemeenteschool)

42.
Onderwijs – aanvraag tijdelijk andere opdracht leerkracht levensbeschouwing katholieke
godsdienst schooljaar 2019 – 2020.
(Gemeenteschool)

43.

Onderwijs – aanvraag zorgkrediet ICT coördinator HSO (voltijds) schooljaar 2019 – 2020.

(Bevolking & Burgerlijke stand)

44.
Indien men nalaat zich in regel te stellen met zijn nieuwe verblijfplaats wordt men na geruime
tijd ambtshalve geschrapt.
(Bevolking & Burgerlijke stand)

45.

Toekenning geboortepremie.
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(Bevolking & Burgerlijke stand)

46.

Thuiszorgpremie 1e kwartaal 2019.

(Veiligheid & Preventie)

47.
Tijdelijk verkeersreglement plechtigheid “Hulde aan ZM Koning Albert I en de helden van de
ijzer” 4 augustus 2019.
(Veiligheid & Preventie)

48.

Toekenning premie voor de aankoop van een rookmelder.

(Veiligheid & Preventie)

49.

Toekenning premie voor de aankoop van een fietsslot.

(Veiligheid & Preventie)

50.

Tijdelijk verkeersreglement garnaalkruiersdemonstratie 4 augustus 2019.

(Veiligheid & Preventie)

51.

Tijdelijk verkeersreglement kunstmarkt 20 juli 2019. aanvulling.

(Veiligheid & Preventie)

52.

Tijdelijk verkeersreglement fietsgordel 8 augustus 2019.

(Veiligheid & Preventie)

53.

Tijdelijk verkeersreglement Dag van Ramskapelle 11 augustus 2019.

(Veiligheid & Preventie)

54.

Tijdelijk verkeersreglement feest op de dijk 31 juli 2019.

(Secretarie)

55.

Forfaitaire bijdragen in de kosten van de brandweer.

(Aankoopdienst)

56.
Betaalbaarstelling factuur betreffende het leveren van een lichte vracht rijbewijs B met enkele
cabine en 3-weg kipper voor de metsers.
(Aankoopdienst)

57.
Aanleggen, onderhouden en uitbaten van een ijspiste op het Marktplein voor de dienstjaren
2019 – 2021.
(Aankoopdienst)

58.

Toewijzing aankoop onkruidbrander voor de groendienst.

(Aankoopdienst)

59.

Aanvraag tot de aankoop van twee haagscharen op batterijen voor de groendienst.

(Aankoopdienst)

60.

Aanrekening verkochte huisvuil en PMD-zakken - juni 2019.

(Aankoopdienst)

61.

Aanrekening retributie voor het plaatsen van een aangevraagd parkeerverbod voor juni 2019.

(Aankoopdienst)

62.

Aanvraag aankoop creatief materiaal voor de gemeentelijke basisschool De Pagaaier.

(Aankoopdienst)

63.

Aanvraag en toewijzing aankoop stretchtent voor het speelplein op de kinderboerderij.

(Aankoopdienst)

64.

Aanvraag en toewijzing aankoop garderobekasten voor de technische dienst.
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(Aankoopdienst)

65.
Overzicht van goed te keuren kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 27-28/2019.
(Aankoopdienst)

66.
Aanvraag en toewijzing voor de aankoop van transportkarren voor klaptafels voor de dienst
feestelijkheden.
(TD - Ingenieur)

67.
Het betreft de betaling van de factuur behorende bij de vorderingsstaat 4, tevens
eindafrekening voor het deel Franslaan.
(TD - Ingenieur)

68.

Het betreft de betaling van de factuur behorende bij de eindstaat.

(TD - Ingenieur)

69.

Het betreft de aanduiding van de leden in de projectstuurgroep.

(TD - Cel Gebouwen)

70.
Deze nota behelst de goedkeuring van het aanbestedingsverslag en de gunning van het
raamcontract voor het schilderen van gebouwen van de Stad Nieuwpoort en AGB Vrije Tijd
Nieuwpoort.
(TD - Cel Gebouwen)

71.
Betaalbaarstelling van de factuur en creditnota tot het vervangen van een
vermogensschakelaar in de HS-cabine van het sportpark.
(TD - Cel Wegen)

72.
De factuur nr. PRJI19-000386 betreft een interventie voor het herstellen van de inzinkbare
afsluitpalen in de Kinderlaan, Zeedijk, Leopoldplein en Kaai/Oostendestraat op 29 mei 2019.
(Stedenbouw Algemeen)

73.

Stedelijk huurtoelage maand juli 2018.

(Stedenbouw Algemeen)

74.

Stedelijk huurtoelage maand augustus 2018.

(Stedenbouw Algemeen)

75.

Stedelijk huurtoelage maand september 2018.

(Stedenbouw Algemeen)

76.

Stedelijk huurtoelage maand oktober 2018.

(Stedenbouw Algemeen)

77.

Stedelijk huurtoelage maand juni 2018.

(Stedenbouw Algemeen)

78.
Plaatsbeschrijving van de wegenis E. Coppietersstraat 112 naar aanleiding van het bouwen
van een woning.
(TD - Cel Milieu)

79.
Muziek/2019/15: Toelating tot het spelen van een verhoogd muziekniveau waarvoor een
muziekvergunning niet nodig is tijdens het evenement Zomerweekend Groen op 23 augustus 2019 tot
en met 25 augustus 2019 in Zaal Ysara en plein rond Ysara (tent openlucht).
(TD - Cel Milieu)

80.
Muziek/2019/16: Toelating tot het spelen van een verhoogd muziekniveau waarvoor een
muziekvergunning niet nodig is tijdens het evenement Rommelmarkt Sint-Joris op 15 augustus 2019
in Sint-Jorisplein, Brugse steenweg, Baron Dossinstraat en Kruisdijk (openlucht).
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(TD - Cel Milieu)

81.
Muziek/2019/17: Toelating tot het spelen van een verhoogd muziekniveau waarvoor een
muziekvergunning nodig is tijdens het evenement Vlaanderen zingt op 10 juli 2019 in Zeedijk
(openlucht).
(TD - Cel Milieu)

82.
Muziek/2019/18: Toelating tot het spelen van een verhoogd muziekniveau waarvoor een
muziekvergunning niet nodig is tijdens het evenement Plage préférée op 7 augustus 2019 tot en met
vrijdag 9 augustus 2019 in Zeedijk ter hoogte van de Barkentijn (openlucht).
(TD - Cel Milieu)

83.

Schrappen risicogrond.

(Personeelsdienst)

84.

Aktename ziekteverloven – omstandigheidsverloven 20.

(Personeelsdienst)

85.

Aktename besluiten van de algemeen directeur juni 2019.

(Personeelsdienst)

86.

Uitbreiding & vermindering prestaties - stedelijk zwembad.

(Personeelsdienst)

87.

Aanvraag tot stage speelpleinwerking.

(Personeelsdienst)

88.

Verlenging project Golfbreker rond studieondersteuning.

(Personeelsdienst)

89.

Verlenging waarnemende functie technische dienst.

(Personeelsdienst)

90.

Aktename ziekteverloven – omstandigheidsverloven 21.

(Personeelsdienst)

91.

Betaalbaarstelling vrijwilligers - busvervoer (school).

(Personeelsdienst)

92.

Betaalbaarstelling vrijwilligers jeugddienst.

(Personeelsdienst)

93.

Betaalbaarstelling vrijwilligers toerisme.

(Financiële Dienst)

94.

Het betaalbaar stellen van de aankoopfacturen week 26.

(Financiële Dienst)

95.
Belasting op de kosteloze huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met
handelskarakter – onwaarde.
(Financiële Dienst)

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

97.

Het betaalbaar stellen van de aankoopfacturen opgenomen op de mandaatlijsten.

(Financiële Dienst)

98.
Belasting op de kosteloze huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met
handelskarakter – onwaarde.
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(Financiële Dienst)

99.

Parkeerretributie --- vraag om vrijstelling.

(Financiële Dienst)

100.

Parkeerretributie --- onwaarde factuur.

(Financiële Dienst)

101.

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

(Financiële Dienst)

102.

Tweede verblijf – onwaarden aanslagjaar 2018 en 2019.

(Secretarie)

103.

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

