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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN
IN ZITTING OP 28 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 28 mei 2019 volgende besluiten heeft
genomen:

(Omgeving)

1.
Doss. 2018/177: verzaken omgevingsvergunning dd. 8 januari 2019 tot het herbouwen
eengezinswoning na afbraak bestaande bebouwing.
(Omgeving)

2.
Doss. 18.173: beroep tegen de omgevingsvergunning dd. 12 maart 2019 verleend aan de
heer Markey Eric, Nieuwpoortsteenweg 270, 8670 Koksijde tot bouwen gebouw voor
hoeveverblijfstoerisme na slopen bestaande bebouwing, gelegen Canadalaan 105, 8620 Nieuwpoort,
kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie E nr. 0001R3.
(Omgeving)

3.
Doss. 18.173: advies inzake het beroep tegen de omgevingsvergunning dd. 12 maart 2019
verleend aan de heer Markey Eric, Nieuwpoortsteenweg 270, 8670 Koksijde tot bouwen gebouw voor
hoeveverblijfstoerisme na slopen bestaande bebouwing, gelegen Canadalaan 105, 8620 Nieuwpoort,
kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie E nr. 0001R3.
(Omgeving)

4.

Splitsing gronden.

(Omgeving)

5.

Gecoro: ontslag leden.

(Omgeving)

6.
Provinciaal RUP Toeristische ontsluiting Middelkerke (Middelkerke): advies op start- en
procesnota 2.0.
(Omgeving)

7.
Doss. O/2019/55: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de bvba Immas, Willem De Roolaan 57, 8620 Nieuwpoort tot
bouwen van berging + afdak én functiewijziging snookerzaal-horeca naar detailhandel, gelegen
Langestraat 83, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie B nr. 0111L.
(Omgeving)

8.
Doss. O/2019/58: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Soete Mario, Langestraat 74, 8620 Nieuwpoort tot
verbouwen en uitbreiden krantenwinkel met woonst, gelegen Langestraat 74, 8620 Nieuwpoort,
kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie B nr. 0453V.
(Omgeving)

9.
Doss. O/2019/64: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Hillaert Johan, Rijkswachtstraat 8, 8620 Nieuwpoort tot
verbouwen en uitbreiden woning, gelegen Rijkswachtstraat 8, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend
Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr. 0048V51.
(Omgeving)

10.
Doss. O/2019/71: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan mevrouw Veltens Margo, Elisalaan 53 bus 102, 8620 Nieuwpoort
tot herbouwen eengezinswoning na afbraak bestaande bebouwing, gelegen Emiel Coppietersstraat
112, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr. 0048K38.
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(Omgeving)

11.
Doss. O/2019/32: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Van Maele Dirk, Toevluchtweg 12, 8620 Nieuwpoort tot
heraanvragen van de exploitatievergunning, gelegen Toevluchtweg 12, 8620 Nieuwpoort, kadastraal
gekend Nieuwpoort 3° Afd. (Sint-Joris), Sectie B nr. 0303X.
(Omgeving)

12.
Doss. O/2019/56: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het weigeren
van een omgevingsvergunning aan Modern Shop, Kaai 10, 8620 Nieuwpoort tot het hernieuwen
vergunning droogkuis Modern Shop, gelegen Kaai 10, 8620
(Omgeving)

13.
Doss. O/2019/62: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het weigeren
van een omgevingsvergunning aan de heer Tallieu Peter, Zeedijk 71 bus 001, 8620 Nieuwpoort tot
vergroten terras bovenop handelsterras gelegen op openbaar domein, het terras is dienstig voor het
appartement op 1ste verdiep, gelegen Zeedijk 71, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort
0311E en 03112.
(Evenementen)

14.

Toelating organisatie event beachwaterpolo.

(Evenementen)

15.

Betaalbaarstelling facturen Drivers Days.

(Evenementen)

16.

Organisatie gezonde personeelsnamiddag.

(Jeugddienst)

17.

Betaalbaarstelling Swap zomer 2019 deel 1.

(Jeugddienst)

18.

Gebruik polyvalente zaal jeugdcentrum Reuzengilde.

(Jeugddienst)

19.

Subsidie voor- en naschoolse opvang De Marientjes.

(Jeugddienst)

20.

Betaalbaarstelling Buitenspeeldag 2019 deel 2.

(Jeugddienst)

21.

Betaalbaarstelling jeugdvoordeelpas zwembad.

(Jeugddienst)

22.

Betaalbaarstelling speelpleinwerking zwembeurten.

(Sportdienst)

23.

Betaalbaarstelling deel 3 in het kader van de sportlaureatenhuldiging.

(Sociaal Huis)

24.

Uitwerken van een lokale preventiewerking.

(Sociaal Huis)

25.

Betaalbaarstelling onkostennota infoavond voor verenigingen Domino+ mei 2019.

(Sociaal Huis)

26.

Organiseren van gratis pedagogische adviesgesprekken via het Huis van het Kind.

(Sociaal Huis)

27.
Feedback gevraagd rond de verplichte samenstelling zorgraad eerstelijnszone Westkust &
Polder.
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(Sociaal Huis)

28.

Aanvraag financiële steun voor vzw Steun palliatieve zorg Westhoek-Oostende.

(Sociaal Huis)

29.
Aanvraag tot goedkeuring van het schenken van materiaal of een geldbedrag door externen
aan de kledijwinkel van Domino.
(Cultuur)

30.

Gebruik stadslokalen door derden.

(Toerisme)

31.

Deelname en samenwerkingsovereenkomst Westtoer - project Feniks2020.

(Toerisme)

32.

Betaalbaarstelling facturen van lentebijeenkomst senioren.

(Toerisme)

33.
Het bestellen van bedrukte strandstoelen ter promotie van de nieuwe toeristische website
www.visit-nieuwpoort.be, maar evengoed ter decoratie van infostanden op beurzen, uitwisselingen
e.a. toeristische doeleinden.
(Toerisme)

34.
Voorstel tot bestelling van 85 bedrukte T-shirts voor alle medewerkers van het Reuze Feest
op terrein.
(Toerisme)

35.
Het betaalbaar stellen van de factuur van Arizona De Panne,
betreffende de rondritten met het toeristisch treintje die zij voor de dienst toerisme verzorgd hebben in
de paasvakantie, in het kader van het weekmenu.
(Kinderboerderij)

36.
Vraag tot het krijgen van goedkeuring voor het plaatsen van 2 kleine speelcaravans op het erf
van de kinderboerderij voor een schoolreis voor de kleuters van school De Ark uit Koksijde. De
Kleuters zullen ook een educatief pakket ontlenen en 's middags picknicken in de cafetaria.
(Kinderboerderij)

37.

Betaalbaarstelling van 2de reeks facturen voor de Week van de Zee 2019.

(Bevolking & Burgerlijke stand)

38.

Huwelijkspremie.

(Bevolking & Burgerlijke stand)

39.

Toekenning geboortepremie.

(Veiligheid & Preventie)

40.

Toekenning premie voor de aankoop van een rookmelder.

(Veiligheid & Preventie)

41.

Tijdelijk verkeersreglement rommelmarkt Ramskapelle 16 juni 2019.

(Veiligheid & Preventie)

42.

Toekenning premie voor de aankoop van een fietsslot.

(Veiligheid & Preventie)

43.

Tijdelijk verkeersreglement trouw op 7 juni 2019.

(Secretarie)

44.
Aan het college wordt gevraagd om de agenda van de algemene vergadering van Cipal dv op
27 juni 2019 goed te keuren.
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(Secretarie)

45.
Aan het college wordt gevraagd om de vraag tot titel ereschepen te onderzoeken en goed te
keuren.
(Secretarie)

46.
Aan het college wordt gevraagd om de vraag tot titel ereschepen te onderzoeken en goed te
keuren.
(Secretarie)

47.
Aan het college wordt gevraagd om een vertegenwoordiger aan te stellen en de agenda van
de algemene vergadering van Woonmaatschappij Ijzer & Zee van 7 juni 2019.
(Secretarie)

48.
Aan het college wordt gevraagd om het jaarverslag van de interlokale vereniging
Westhoekpersoneel 2018 goed te keuren en voor te leggen aan de gemeenteraad.
(Containerpark)

49.

Vraag tot vaststellen retributie voor het huren en ledigen van restafval container op jaarbasis.

(TD - Groendienst)

50.
In de Victorlaan werden straatbomen gerooid en in de Franslaan werden straatbomen
aangeplant. Voor deze werken werd vorderingsstaat 2 opgemaakt.
(TD - Groendienst)

51.
Een aantal verlichtingsarmaturen in het Prins Mauritspark zijn verouderd en dienen vervangen
te worden.
(TD - Groendienst)

52.

Verouderde speeltoestellen speelpleinen Vierboete dienen vervangen te worden.

(Aankoopdienst)

53.

Ombouw van de snelwissel op de minigraafmachine naar een hydraulische snelwissel.

(Aankoopdienst)

54.

Schadebestek 2019/09.

(Aankoopdienst)

55.

Aanvraag plaatsing bijkomende AED-toestellen.

(Aankoopdienst)

56.
Vraag Nieuwpoortse Beiaardvereniging tot het gebruik van de schoolbus voor culturele
uitstappen.
(Aankoopdienst)

57.

Goedkeuring aanrekening voor de ophaling van metaalafval voor april 2019.

(Aankoopdienst)

58.

Betaalbaarstelling factuur nieuwe kledij technische dienst.

(Aankoopdienst)

59.
Overzicht van goed te keuren kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 21/2019.
(TD - Ingenieur)

60.

Het betreft de vrijgave van de borgsom.

(TD - Cel Gebouwen)

61.
Behelst de goedkeuring van het aanbestedingsverslag en de gunning aan Grondwerken
Blomme bvba voor de rioleringswerken aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Nieuwpoort.
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(TD - Cel Gebouwen)

62.
Dit besluit behelst de verantwoording en goedkeuring van het bijkomende ereloon voor het
doorvoeren van de besparingsmaatregelen voor het nieuwe sportcomplex in Nieuwpoort, alsook de
akte name van de toekenning van de subsidie van Sport Vlaanderen.
(TD - Cel Gebouwen)

63.

Deze nota behelst de betaalbaarstelling van de levering van het tuinhuis van de volkstuintjes.

(TD - Cel Wegen)

64.
De factuur betreft de betaalbaarstelling van de wegenwerken uitgevoerd in de Franslaan fase
5 in de maand november 2018.
(TD - Cel Wegen)

65.
De factuur betreft het leveren en plaatsen van het sfeerverlichtingsnet op het kruispunt
Langestraat - Marktstraat – Oostendestraat.
(TD - Cel Wegen)

66.
De factuur betreft de kosten voor de juridische bijstand - prestaties en kosten - door het
advocatenkantoor voor de maanden februari - april 2019.
(TD - Cel Wegen)

67.
De factuur betreft de herstellingswerken aan de inzinkbare palen in de Vlaanderenstraat,
Loodswezenplein en Kaai/Oostendestraat uitgevoerd op 25 en 26 maart.
(TD - Cel Wegen)

68.
In de opdracht TD/D2007-03 : Vernieuwen van de Franslaan – fase 5 Franslaan tussen Albert
I-laan en Vlaanderenstraat was voorzien om de bomen in boomvakken te planten. Er wordt
voorgesteld om de boomvakken in de middenbermen af te werken met boomroosters.
(TD - Cel Wegen)

69.
Er is een proces-verbaal van definitieve oplevering van de werken opgemaakt zodat het
college van burgemeester en schepenen kan overgaan tot de vrijgave van het saldo van de borgsom.
(TD - Cel Wegen)

70.
Het proces verbaal van voorlopige oplevering werd op 10 mei 2019 opgemaakt. Het college
van burgemeester en schepenen wordt gevraagd om de voorlopige oplevering van de werken goed te
keuren en de borgsom gedeeltelijk vrij te geven.
(Stedenbouw Algemeen)

71.
2012.99 bouwen appartementsgebouw residentie ‘Stuart’ na slopen bestaand gebouw Albert I
laan 245: vrijgave borgsom.
(Stedenbouw Algemeen)

72.
2013. 03. Bouwen van een wegneembaar gesloten terras op het openbaar domein Albert I
laan 2545: vrijgave borgsom.
(TD - Cel Milieu)

73.
Muziek/2019/7: Toelating tot het spelen van een verhoogd muziekniveau waarvoor een
muziekvergunning niet nodig is tijdens het evenement Sint-Bernardusfeesten (privé vergunning) op
23 - 25 augustus 2019 in Albert I laan 233.
(TD - Cel Milieu)

74.
Muziek/2019/8: Toelating tot het spelen van een verhoogd muziekniveau waarvoor een
muziekvergunning nodig is tijdens het evenement Beachwaterpolo Nieuwpoort op 9 – 10 augustus
2019 in Krommehoek 2 (buiten).
(TD - Cel Milieu)

75.
Muziek/2019/9: Toelating tot het spelen van een verhoogd muziekniveau waarvoor een
muziekvergunning nodig is tijdens het evenement Fuif teambuildingweekend op 27 september 2019 in
Barkentijn (Albert I laan 126).
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(TD - Cel Milieu)

76.
Muziek/2019/10.1: Toelating tot het spelen van een verhoogd muziekniveau waarvoor een
muziekvergunning nodig is tijdens het evenement Back to the 90's, 00's op 27 juli 2019 in Cafe "De
Beiaard" (Recollettenstraat 47).
(TD - Cel Milieu)

77.
Muziek/2019/10.2: Toelating tot het spelen van een verhoogd muziekniveau waarvoor een
muziekvergunning nodig is tijdens het evenement Back to the 90's, 00's op 14 september 2019 in
Cafe "De Beiaard" (Recollettenstraat 47).
(Personeelsdienst)

78.

Aktename ziekteverloven – omstandigheidsverloven 16.

(Personeelsdienst)

79.

Vacantverklaring voltijds buschauffeur/klusjesman (D1-D3) in contractueel verband.

(Personeelsdienst)

80.

Betaalbaarstelling vrijwilligers – sportdienst.

(Personeelsdienst)

81.

Stage communicatie.

(Personeelsdienst)

82.

Stage groendienst.

(Personeelsdienst)

83.
Beoordeling geldigheid kandidaturen in het kader van de aanleg van een werfreserve voor een
voltijds deskundige personeel (B1-B3) in contractueel verband.
(Personeelsdienst)

84.
Beoordeling geldigheid kandidaturen in het kader van de aanleg van een werfreserve voor een
voltijds HR-manager (A1a-A3a) in statutair verband.
(Personeelsdienst)

85.
Aktename resultaten, aanleg werfreserve en aanstelling in het kader van het wervingsexamen
voor een voltijds educatief medewerker kinderboerderij (C1-C3) in contractueel verband.
(Personeelsdienst)

86.
Beoordeling geldigheid kandidaturen in het kader van de aanleg van een werfreserve voor een
voltijds bibliotheekassistent (C1-C3) in contractueel verband.
(Financiële Dienst)

87.

Ontwerpreglement belasting op de brandstofdistributieapparaten.

(Financiële Dienst)

88.

Ontwerpreglement belasting op de aanplakborden.

(Financiële Dienst)

89.
Een aantal personeelsleden van de financiële dienst krijgen volgende bevoegdheden
toegekend: ondertekenen van de kennisgeving van ontvangst van een bezwaarschrift, ondertekenen
van de uitnodiging of verwittigen van een hoorzitting, het horen op de hoorzitting, het opmaken en
ondertekenen van het pv van de hoorzitting.
(Financiële Dienst)

90.

Ontwerpreglement belasting op het te huur stellen van kamers

(Financiële Dienst)

91.

Ontwerpreglement algemene milieubelasting op bedrijven.

(Financiële Dienst)

92.
Ontwerpreglement gemeentelijke activeringsheffing op de onbebouwde bouwgronden en op
de onbebouwde kavels.
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(Financiële Dienst)

93.

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

(Financiële Dienst)

94.
Bezwaarschrift belasting op het plaatsen van terrassen, windschermen, kramen, tafels en
stoelen, enz. op het openbaar domein – Aanslagjaar 2018.
(Financiële Dienst)

95.
Bezwaarschrift belasting op het plaatsen van terrassen, windschermen, kramen, tafels en
stoelen, enz. op het openbaar domein – Aanslagjaar 2018.
(Financiële Dienst)

96.
Kohierartikels 001091 – 001092 – 001093 / 2008 betreffende parkeerretributies in onwaarde
te brengen vermits geen betalingen meer mogelijk zijn via de gerechtsdeurwaarder.
(Financiële Dienst)

97.
Factuur 2014/127/VGAS in onwaarde te brengen vermits de bewindvoerder meldt dat
betrokkene insolvabel is.
(Financiële Dienst)

98.
Bezwaarschrift belasting op het plaatsen van terrassen, windschermen, kramen, tafels en
stoelen, enz. op het openbaar domein – Aanslagjaar 2018
(Financiële Dienst)

99.
Belasting op het bezetten van de openbare weg bij bouwwerkzaamheden – onwaarde,
aanslagjaar 2019.
(Financiële Dienst)

100.

Parkeerretributie --- onwaarde factuur.

(Financiële Dienst)

101.
Bezwaarschrift belasting op het plaatsen van terrassen, windschermen, kramen, tafels en
stoelen, enz. op het openbaar domein en algemene milieubelasting op bedrijven – Aanslagjaar 2018.
(Financiële Dienst)

102.

Algemene milieubelasting op bedrijven - Onwaarden aanslagjaar 2018.

(Financiële Dienst)

103.
Gemeentebelasting op het plaatsen van terrassen, windschermen, kramen, tafels en stoelen,
enz... op het openbaar domein - Onwaarden aanslagjaar 2018.
(Financiële Dienst)

104.
Kohierartikel 000092 / 2015 in onwaarde te brengen vermits het werd verstuurd na datum van
neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen van het
faillissement.
(Financiële Dienst)

105.

Jaarrekening 2018 van de Sint-Laurentiuskerk.

(Financiële Dienst)

106.

Jaarrekening 2018 van de Sint-Bernarduskerk.

(Financiële Dienst)

107.

Jaarrekening 2018 van de Protestantse Baptistenkerk Bethel.

(Financiële Dienst)

108.

Jaarrekening 2018 van de Sint-Georgiuskerk.

(Financiële Dienst)

109.

Jaarrekening 2018 van de Onze-Lieve-Vrouwekerk.
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(Financiële Dienst)

110.

Meerjarenplanning 2020-2025 van de Protestantse Baptistenkerk Bethel.

(Financiële Dienst)

111.

Bezwaarschrift belasting op tweede verblijven, aanslagjaar 2018.

(Dienst Lokale Economie)

112.

Promovis Nieuwpoort vzw – brochure 2019 – receptie.

(Dienst Lokale Economie)

113.

Facturatie Sint-Janskermis 2019.

(Onthaal)

114.
Goedkeuring van het programma voor de Nationale Hulde aan Koning Albert I en de Helden
van de IJzer op 4 augustus 2019.
(Secretarie)

115.

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

