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

(Omgeving)

1.

Doss. O/2019/45: retributie op analoog ingediende omgevingsaanvraag.

(Omgeving)

2.

Splitsing perceel.

(Omgeving)

3.

Splitsing perceel.

(Omgeving)

4.

Schenking landbouwgronden.

(Omgeving)

5.

Affectatie garage.

(Omgeving)

6.

Ontwerp Provinciaal RUP Rechteroever Nieuwpoort: openbaar onderzoek.

(Omgeving)

7.

Gemeentelijk RUP Ramskapelle - Dorp Projectzone 4A Hemmestraat: voorstel verkavelaar.

(Omgeving)

8.
Opmaak ontwerpend onderzoek / trajectbegeleiding i.f.v. de ontwikkeling site Swartes Fabriek:
aanstellen advocaat.
(Omgeving)

9.
Doss. O/2019/36: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer V.S., Leistraat 9, 8620 Nieuwpoort tot bouwen nieuwe
aanbouw na afbraak bestaande aanbouw, gelegen Leistraat 9, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend
Nieuwpoort 4° Afd. (Ramskapelle), Sectie C nr. 0208V.
(Omgeving)

10.
Doss. O/2019/45: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer L.M. Schuddebeurzeweg 54, 8430 Middelkerke tot
functiewijziging gelijkvloers naar handel én het opsplitsen handel en bovengelegen appartement,
gelegen Marktstraat 35, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie B nr. 0931F.
(Omgeving)

11.
Doss. O/2019/48: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de bvba B.V.M. Ir. architect, Lange Van Ruusbroecstraat 108,
2018 Antwerpen tot plaatsen verlichte publiciteit op het handelsterras op openbaar domein, gelegen
Albert I laan 271, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0371E.
(Omgeving)

12.
Doss. O/2019/52: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer C.B., Eikenenweg 58, 3520 Zonhoven tot vergroten van 2
raamopeningen in hoekgevel en plaatsen van 1 balkon, gelegen Duinkerkestraat 12 - Willem De
Roolaan 87-89, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1ste afdeling, Sectie B nr(s) 0665Z,
0665A2, 0507G en 0665Y.
(Omgeving)
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13.
Doss. O/2019/54: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer D.S., Gasstraat 11, 8620 Nieuwpoort tot wijzigen
voorgevel zonder volumeuitbreiding en constructieve werken, gelegen Gasstraat 11, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr. 0048L34.
(Jeugddienst)

14.

goedkeuring vormingen animatoren speelpleinwerking 2019.

(Jeugddienst)

15.

Swap zomer 2019.

(Sportdienst)

16.

Aanvraag werkingsbijdrage sportraad.

(Sportdienst)

17.

Hersamenstelling sportraad.

(Sociaal Huis)

18.
Organisatie van een gratis infoavond voor verenigingen in kader van Domino+ (bereiken van
gezinnen in armoede).
(Sociaal Huis)

19.

Betaalbaarstelling animatie en aankoop materiaal voor het paasfeest in Het Sociaal Huis.

(Sociaal Huis)

20.

Betaalbaarstelling aankoop klein materiaal voor de tweedehandswinkel Domino.

(Communicatie)

21.

Nieuwpoort op Radio Beach.

(Cultuur)

22.
Er dient een beslissing te worden genomen indien er al dan niet nog wordt samengewerkt
binnen de huidige culturele samenwerking.
(Cultuur)

23.
Betaalbaarstelling van facturen voor aankopen die nodig waren voor de organisatie van de
Kunstmarkt.
(Cultuur)

24.

Werkingssubsidie 2017-2018.

(Bibliotheek)

25.

Voorstel voor de aanduiding leden bibliotheekraad.

(Toerisme)

26.
Het betaalbaar stellen van de factuur van drukkerij Lowyck voor het drukken van 10.000
eventpockets voorjaar 2019 onder de noemer Beleef Nieuwpoort.
(Toerisme)

27.

Triootje aan de Westkust: betaalbaarstelling 3.

(Kinderboerderij)

28.
betaalbaarstelling van de gidsbeurten krokusvakantie 2019 voor Toerisme in organisatie
Kinderboerderij.
(Bevolking & Burgelijke stand)

29.
Een ambtshalve schrapping dient doorgevoerd te worden indien men nalaat zich in regel te
stellen met zijn nieuwe woonplaats.
(Bevolking & Burgelijke stand)

30.
Men dient ambtshalve geschrapt te worden indien men nalaat zich in regel te stellen met zijn
nieuwe woonplaats.
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(Bevolking & Burgelijke stand)

31.
Men dient ambtshalve geschrapt te worden indien men nalaat zich in regel te stellen met zijn
nieuwe woonplaats.
(Veiligheid & Preventie)

32.

Toekenning premie voor de aankoop van een rookmelder.

(Secretarie)

33.
Aan het college wordt gevraagd de afsprakennota tussen het college en het MAT goed te
keuren.
(TD - Groendienst)

34.
op.

De installatie Westtoer op de site Nieuwpoortbankboei is in slechte staat en herstel dringt zich

(TD - Groendienst)

35.

De speeltoestellen speelpleinen Vierboete zijn verouderd en dienen vervangen te worden.

(TD - Groendienst)

36.
3.

Aanvraag voor gemeentelijke toelage voor het knotten van 32 knotwilgen Nieuwendammeweg

(Aankoopdienst)

37.

Aanvraag en toewijzing voor de aankoop van handschoenen voor aanvulling stock.

(Aankoopdienst)

38.

Toewijzing aankoop bandenmachine en wiel balanceermachine voor de werkplaats.

(Aankoopdienst)

39.
veut.

Aankoop van 300 windzakken (3 sets van 100 stuks) voor het kunstwerk Le vent souffle où il

(Aankoopdienst)

40.
Leveren van twee sets landenvlaggen (2 x 32 stuks) voor de vlaggenmasten op het
Fonteinenplein.
(Aankoopdienst)

41.

Aankoop van containers voor de Technische Dienst.

(Aankoopdienst)

42.
Aankoop van een bovengrondse mazouttank met datamanagement pomp voor laag belaste
(rode) mazout om op de koer van de Technische Dienst te plaatsen.
(Aankoopdienst)

43.

Toewijzing aankoop drie elektrische poolfietsen voor de stadsdiensten.

(Aankoopdienst)

44.

Goedkeuring aanrekening voor de ophaling van metaalafval voor maart 2019.

(Aankoopdienst)

45.
Overzicht van goed te keuren kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 15/2019.
(Aankoopdienst)

46.
Aankoop van verschillende onderdelen om de ondergrondse containers zelf te kunnen
herstellen.
(Informatica)

47.
Stad Nieuwpoort gaat over tot het verlengen van het support contract voor de VMWare
Horizon View omgeving.

blz. 4

(Informatica)

48.
Om de werking van de fin. dienst te optimaliseren zal worden over gegaan tot het aankopen
van een maatmodule voor het verwerken van de belasting op niet-geadresseerd drukwerk.
(TD - Ingenieur)

49.

Het betreft vergunning aan Proximus voor het aanleggen van HDPE-buizen in de Albert I laan.

(Stedenbouw Algemeen)

50.

19.53. Wijziging verkavelingsvergunning.

(Stedenbouw Algemeen)

51.

19.57. Terugvordering kosten openbaar onderzoek.

(Personeelsdienst)

52.

Aanleg werfreserve voltijds bibliotheekassistent (c1-c3) in contractueel verband.

(Financiële Dienst)

53.

Het betaalbaarstellen van de aankoopfacturen opgenomen op de mandaatlijsten.

(Financiële Dienst)

54.
De MS Liga vraagt een toelage ten bedrage van 70,00 euro, dit is het bedrag van de factuur
die ze ontvingen van het AGB Vrije Tijd voor de huur van zaal Iseland voor de jaarlijkse paëlla-avond.
(Financiële Dienst)

55.

Parkeerretributie --- vraag om vrijstelling.

(Financiële Dienst)

56.

Parkeerretributie --- vraag om vrijstelling.

(Financiële Dienst)

57.
Belasting op de kosteloze huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met
handelskarakter – kohierartikel 421/2018, aanslagjaar 2018.
(Financiële Dienst)

58.

Bezwaarschrift belasting op tweede verblijven, aanslagjaar 2018.

(Financiële Dienst)

59.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier belasting op het plaatsen van boten,
scheepsgerief, goederen, afvalkisten en keten op het openbaar domein in de vissers- en
handelshaven – Aanslagjaar 2019 – Generatie 3.
(Financiële Dienst)

60.

Bezwaarschrift belasting op tweede verblijven, aanslagjaar 2018.

(Onthaal)

61.
Een vertegenwoordiger van de stad zal deelnemen aan de Vissershulde in Oostende om er
bloemen neer te leggen.
(Onthaal)

62.
De stad geeft goedkeuring voor het maken van filmopnames voor de productie van een
nieuwe langspeelfilm.
(Secretarie)

63.

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.

