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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN
IN ZITTING OP 25 JUNI 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 25 juni 2019 volgende besluiten heeft
genomen:

(Omgeving)

1.

Site Swartes fabriek: factuur Beelen.

(Omgeving)

2.

Splitsing perceel.

(Omgeving)

3.

Affectatie autostandplaats nr. 21 aan appartement nr. 01.01.

(Omgeving)

4.
Doss. O/2019/81: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Lurquin Anthony, Willem De Roolaan 86, 8620
Nieuwpoort tot verbouwen van een rijwoning, gelegen Willem De Roolaan 86, 8620 Nieuwpoort,
kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr. 0048Z46.
(Omgeving)

5.
Doss. O/2019/90: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Gouwy Pieter, Toevluchtweg 4C, 8620 Nieuwpoort tot
bouw opslagplaats - wijziging vergunning 26 februari 2019, gelegen Toevluchtweg 4C, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 3° Afd. (Sint-Joris), Sectie B nr. 0303S.
(Omgeving)

6.
Doss. O/2019/99: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan mevr. Debacker Martine, Emile Verhaerenlaan 30, 8620
Nieuwpoort tot plaatsen tuinhuis, gelegen Emile Verhaerenlaan 30, 8620 Nieuwpoort, kadastraal
gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0182K9.
(Omgeving)

7.
Doss. O/2019/57: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan De Rese-Cordy, Diksmuidse Weg 7, 8620 Nieuwpoort tot
verbouwen hoevesite en herbouw bijgebouw, gelegen Diksmuidse Weg 3, 8620 Nieuwpoort,
kadastraal gekend Nieuwpoort 4° Afd. (Ramskapelle), Sectie C nr(s) 0108D en 0108E.
(Omgeving)

8.
Doss. O/2019/14: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het weigeren
van een omgevingsvergunning aan mevr. Grisolet Sheila, Franslaan 49, 8620 Nieuwpoort tot bouwen
open handelsterras op openbaar domein, gelegen Franslaan 49-51 -Lefebvrestraat 20, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0107F.
(Omgeving)

9.
O/2019/103: Aktename melding tot vervangen bovengrondse propaangastank van 2.700 liter,
Diksmuidse Weg 18, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend: Nieuwpoort, 4° Afd. (Ramskapelle), Sectie
D nr. 0262L.
(Jeugddienst)

10.

Betaalbaarstelling jeugdvoordeelpas zwembad.

(Sociaal Huis)

11.

Betaalbaarstelling factuur peuterpakketten boekstart 2019.
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(Sociaal Huis)

12.

Samenstelling gezinsraad.

(Sociaal Huis)

13.

Aanvraag van het Atheneum Nieuwpoort voor een OONIE tussenkomst.

(Sociaal Huis)

14.
Betaalbaarstelling facturen aankoop klein materiaal, pampers, e.a. voor de kledijwinkel
Domino.
(Communicatie)

15.

Gouden jubileum augustus.

(Communicatie)

16.

Betaalbaarstelling factuur reclamespot Visserijfeesten.

(Toerisme)

17.

Aanstelling leden voor adviesraad seniorenbeleid.

(Toerisme)

18.
Voorstel tot het maken van drie teaserfilmpjes voor sociale media en 1 aftermovie van het
Reuze Feest 2019.
(Bevolking & Burgerlijke stand)

19.

Huwelijkspremie.

(Bevolking & Burgerlijke stand)

20.

Begraafplaatsen - toekenning concessie urnenveld.

(Bevolking & Burgerlijke stand)

21.
Indien men zich niet laat afschrijven naar het buitenland bij vertrek naar een ander land dan
wordt men ambtshalve geschrapt.
(Bevolking & Burgerlijke stand)

22.

Dienst Burgerzaken - uurregeling juli en augustus 2019.

(Veiligheid & Preventie)

23.

Tijdelijk verkeersreglement verplaatsen wekelijkse vrijdagsmarkt 5 juli 2019.

(Veiligheid & Preventie)

24.

Toekenning premie voor de aankoop van een rookmelder.

(Veiligheid & Preventie)

25.

Tijdelijk verkeersreglement rommelmarkt 14 juli 2019.

(Veiligheid & Preventie)

26.

Toekenning premie voor de aankoop van een rookmelder.

(Veiligheid & Preventie)

27.

Toekenning premie voor de aankoop van een rookmelder.

(Veiligheid & Preventie)

28.

Toekenning premie voor de aankoop van een rookmelder.

(Veiligheid & Preventie)

29.

Tijdelijk verkeersreglement wijkfeest Zeltestraat 20 juli 2019.

(Veiligheid & Preventie)

30.

Tijdelijk verkeersreglement kunstmarkt 20 juli 2019.

(Veiligheid & Preventie)

31.

Tijdelijk verkeersreglement garnaalkruiersdemonstratie 20 juli 2019.
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(Veiligheid & Preventie)

32.

Tijdelijk verkeersreglement suitereceptie 5 juli 2019.

(Veiligheid & Preventie)

33.

Tijdelijk verkeersreglement Halifax 28 juli 2019.

(Veiligheid & Preventie)

34.

Tijdelijk verkeersreglement kinderfuif gemeenteschool De Pagaaier 27 juni 2019.

(Secretarie)

35.

Mogelijkheid tot kosteloze overdracht Matrozenlaan en Defalquestraat.

(Secretarie)

36.

Voorkooprechten gronden BPA Noorderhavenoever.

(TD - Groendienst)

37.
Het groenonderhoud Leopold II park wordt uitgevoerd door externen. Voor de werken april/mei
2019 werd een eerste vorderingsstaat opgemaakt.
(TD - Groendienst)

38.
Het groenonderhoud in het Leopoldpark wordt uitgevoerd door externen. Voor de maand mei
werd vorderingsstaat opgemaakt voor 3 maaibeurten.
(TD - Groendienst)

39.
Voor de ingebruikname van de berging volkstuin is een elek. aansluiting noodzakelijk. Fluvius
stelde hiervoor offerte op.
(Aankoopdienst)

40.

Renting op lange termijn van een dienstvoertuig voor de omgevingsambtenaar.

(Aankoopdienst)

41.
Aanvraag tot het opstarten van een raamovereenkomst voor koffie en toebehoren voor de
stadsdiensten.
(Aankoopdienst)

42.

Aanvraag tot het opmaken van een onwaarde voor aangerekend parkeerverbod.

(Aankoopdienst)

43.
Betaalbaarstelling factuur: leveren van een verplaatsbare camera voor de strijd tegen
sluikstorten en vandalisme.
(Aankoopdienst)

44.

Aanrekening gemaakte kosten voor uithuiszetting op 7 juni 2019.

(Aankoopdienst)

45.
Overzicht van goed te keuren kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 25/2019.
(TD - Ingenieur)

46.

Het betreft de betaling van de ereloonnota 3.

(TD - Ingenieur)

47.

Het betreft de betaling van de vorderingsstaat 10 (eindstaat).

(TD - Ingenieur)

48.
Het betreft de gunning van het dossier TD/OD/D2019-02 : Onderhoud van wegen op het
grondgebied van Nieuwpoort 2019-2020.
(TD - Ingenieur)

49.

Het betreft de betaalbaarstelling van herstellingswerken aan ondergrondse afvalcontainers.

blz. 4

(TD - Ingenieur)

50.

Het betreft de betaling van ereloonnota 1.

(TD - Cel Gebouwen)

51.
Het betreft een te betalen vergoeding aan de Westkustpolder om voor de afwatering van een
10-tal ha landbouwgrond in hun grondgebied.
(TD - Cel Gebouwen)

52.
Het betreft de onderhoudsvergoeding voor het jaarlijks onderhoud van de lift in de pastorie
Ramskapelle.
(TD - Cel Gebouwen)

53.
Deze nota behelst de goedkeuring van het bijkomend ereloon voor het opstellen van een
beheersplan voor de Duvetorre.
(TD - Cel Gebouwen)

54.
Deze nota behelst de goedkeuring en gunning voor de opmaak van het 'beheersplan +' voor
de UNESCO Stadshalle dit n.a.v. de nieuwe wetgeving die van kracht ging op 1 januari 2019 na de
publicatiedatum van het eigenlijke werk.
(TD - Cel Gebouwen)

55.
Deze nota behelst de goedkeuring en gunning voor het leveren en plaatsen van 2 gaskachels
in Oude Veurnevaart 70.
(TD - Cel Gebouwen)

56.
Deze nota behelst de gunning aan de laagste inschrijver voor het reinigen en inspecteren van
dakgoten van de gebouwen van de Stad Nieuwpoort en AGB Vrije Tijd.
(TD - Cel Gebouwen)

57.

Deze nota behelst de principe beslissing voor de gevel- en raamrenovatie van Villa Hurlebise.

(TD - Cel Gebouwen)

58.

Herstel sectionaalpoorten brandweer – factuur.

(TD - Cel Gebouwen)

59.

Herstel warsco unit zon, zee, zorgeloos – factuur.

(TD - Cel Wegen)

60.
Het betreft een vergunning aan Eurofiber Belgicastraat 5 1930 Zaventem voor het plaatsen
van een inspectieput en koppelen aan leidingen op de gevel van het Loodswezengebouw.
(Stedenbouw Algemeen)

61.

Stedelijke huurtoelage november 2018.

(Stedenbouw Algemeen)

62.

Stedelijke huurtoelage december 2018.

(Stedenbouw Algemeen)

63.

Stedelijke huurtoelage maart 2019.

(Stedenbouw Algemeen)

64.

Stedelijke huurtoelage februari 2019.

(Stedenbouw Algemeen)

65.

Stedelijke huurtoelage januari 2019.

(Stedenbouw Algemeen)

66.

Stedelijke huurtoelage april 2019.

(Stedenbouw Algemeen)

67.

Stedelijke huurtoelage mei 2019.
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(Stedenbouw Algemeen)

68.

Toekenning renovatiepremie.

(TD - Cel Milieu)

69.
Toelating tot het spelen van een verhoogd muziekniveau waarvoor een muziekvergunning niet
nodig is tijdens het evenement Koen Desmet on tour 2019 op 21 juli 2019 in Barza Beach ter hoogte
van het Leopoldplein (openlucht).
(TD - Cel Milieu)

70.
Toelating tot het spelen van een verhoogd muziekniveau waarvoor een muziekvergunning niet
nodig is tijdens het evenement Club Zena on tour op 13 juli 2019 in Barza Beach ter hoogte van het
Leopoldplein (openlucht).
(TD - Cel Milieu)

71.

Toelage vervoer gekwetste vogels en wilde dieren.

(Personeelsdienst)

72.

Aktename besluiten van de algemeen directeur mei 2019.

(Personeelsdienst)

73.

Aktename besluiten van de algemeen directeur april 2019.

(Personeelsdienst)

74.

Aktename ziekteverloven – omstandigheidsverloven 18.

(Personeelsdienst)

75.

Betaalbaarstelling vrijwilligers – cultuur.

(Personeelsdienst)

76.

Aktename resultaten examen HR-manager.

(Personeelsdienst)

77.

Aktename ziekteverloven – omstandigheidsverloven 19.

(Personeelsdienst)

78.

Aanvraag loopbaanonderbreking.

(Financiële Dienst)

79.

Jaarrekening 2018 van de Stad Nieuwpoort.

(Financiële Dienst)

80.
Belasting op de kosteloze huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met
handelskarakter – onwaarde.
(Financiële Dienst)

81.
Belasting op het plaatsen van boten, scheepsgerief, goederen, afvalkisten en keten op het
openbaar domein in de vissers- en handelshaven – Onwaarden aanslagjaar 2018.
(Financiële Dienst)

82.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohierbelasting op het plaatsen van boten, scheepsgerief,
goederen, afvalkisten en keten op het openbaar domein in de vissers- en handelshaven - Aanslagjaar
2019 - Generatie 5.
(Financiële Dienst)

83.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohierbelasting havenrechten zeehaven voor schepen
kleiner dan 500 BT en voor binnenvaartschepen - Aanslagjaar 2019 - Generatie 6 (Art. 4.- A: Aanleg-,
laad- en losrechten).
(Financiële Dienst)

84.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohierbelasting havenrechten zeehaven voor schepen
gelijk aan of groter dan 500 BT - Aanslagjaar 2019 - Generatie 5 (Art. 4.- A & B: Aanlegrechten, laaden losrechten).

blz. 6

(Financiële Dienst)

85.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohierbelasting op de kosteloze huis-aan-huis
verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter, aanslagjaar 2019, kohier 5,
mei.
(Financiële Dienst)

86.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohierbelasting op het tot stand brengen van
aansluitingen. Onwaarden. Aanslagjaar 2019.
(Financiële Dienst)

87.

Bezwaarschrift belasting op tweede verblijven, aanslagjaar 2018.

(Financiële Dienst)

88.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohierbelasting op het ontbreken van parkeerplaatsen.
Onwaarden - Aanslagjaar 2019.
(Financiële Dienst)

89.

Tweede verblijf – onwaarden aanslagjaar 2018.

(Financiële Dienst)

90.

Het betaalbaar stellen van de aankoopfacturen week 25.

(Dienst Lokale Economie)

91.

Werkingstoelage 2019 Dierenasiel Ganzeweide.

(Onthaal)

92.
Goedkeuring voor de organisatie van een herdenkingsplechtigheid aan het Halifaxmonument
in Ramskapelle.
(Secretarie)

93.

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

