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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
IN ZITTING OP 26 FEBRUARI 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 26 februari 2019 volgende besluiten heeft
genomen:

(Omgeving)

1.
Doss. O/2018/204: advies van het college van burgemeester en schepenen inzake de
omgevingsaanvraag ingediend door LV Vanhee, Diksmuidse Weg 5, 8620 Nieuwpoort tot herbouwen
woning, bouwen bergplaats en uitbreiding varkensstal + sloop woning, gelegen Diksmuidse Weg 5,
8620 Nieuwpoort, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 4° Afd. (Ramskapelle), Sectie C
nr(s) 0170Z, 0170H2, 0170M2, 0170N2, 0170F2, 0170G2, 0170E2 , 0170D2, 0170R en 0170N.
(Omgeving)

2.

Gecoro: vergadering op 4 maart 2019.

(Omgeving)

3.
Doss. O/2019/13: advies van het college van burgemeester en schepenen inzake de
omgevingsaanvraag ingediend door het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust,
Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende tot realiseren van 2 uitvoegstroken Kustweg N34: één gelegen ter
hoogte van het kruispunt van de gemeenteweg Halvemaanstraat en de Kustweg én één gelegen ter
hoogte van het kruispunt van de gemeenteweg Redanweg en de Kustweg, kadastraal gekend
Nieuwpoort 1° Afd., Sectie G nr(s) 0000 en 0404M.
(Omgeving)

4.
O/2019/18: Aktename melding van exploitatie van een mobiele breekinstallatie te Astridlaan
140, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr(s) 0047F en 0047G.
(Omgeving)

5.
Toewijzigingsproces bedrijventerreinen in het kader van het Vlaams reservepakket
bedrijventerreinen: bijkomende zoekzone.
(Omgeving)

6.
Doss. O/2019/26: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de stad Nieuwpoort, Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort tot plaatsen
tuinhuis voor de volkstuintjes, gelegen Stationslaan zn, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend
Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr. 0027C02.
(Omgeving)

7.
Doss. O/2019/3: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen van
een omgevingsvergunning aan de heer Gouwy Pieter, Toevluchtweg 4C, 8620 Nieuwpoort tot bouwen
opslagplaats, gelegen Toevluchtweg 4C, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 3° Afd.
(Sint-Joris), Sectie B nr. 0303S.
(Omgeving)

8.
Doss. O/2018/176: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het weigeren
van een omgevingsvergunning aan de nv Condius, Franslaan 59 bus 1, 8620 Nieuwpoort tot bouwen
meergezinswoning + handelsruimte na afbraak bestaande bebouwing, gelegen Sint-Bernardusplein 6,
8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0365A.
(Evenementen)

9.

betaalbaar stellen facturen Vrolijk Nieuwpoort.

(Evenementen)

10.

organisatie Visserijfeesten.

(Jeugddienst)
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11.

Subsidies jeugdverenigingen.

(Sociaal Huis)

12.
Betaalbaarstelling van de klaverbladfinanciering voor het project Stuwkracht binnen het
deeltijds onderwijs.
(Communicatie)

13.
Het betaalbaar stellen van de factuur n.a.v. het abonneren op en adverteren in twaalf edities
van het infoblad De Rederscentrale, een magazine voor vissers, reders en sympathisanten van de
visserij.
(Communicatie)

14.
Het betaalbaar stellen van de facturen voor het produceren van enkele promotievideo's ter
aankondiging van het Groensculptuurfestival 2018.
(Communicatie)

15.
De troeven van de stad Nieuwpoort worden extra in de kijker gezet in magazines, aangeboden
als bijlagen bij de Krant van West-Vlaanderen. Er wordt per editie een volledige pagina gereserveerd
voor city marketing.
(Communicatie)

16.
Het betaalbaar stellen van de facturen voor het maken van video's ter promotie van het
kerstevenement Vrolijk Nieuwpoort editie 2018.
(Communicatie)

17.

Facturatie handelsreclame NUS.

(Toerisme)

18.
De Kaarters- en Lottoclub ‘Nieuwpoortse Gepensioneerden’ vragen een ontvangst op het
Stadhuis n.a.v. de viering van hun 20-jarig bestaan.
(Toerisme)

19.

Na afloop van het concert 'Violen Verhalen' op 26 april wordt een kleine receptie aangeboden.

(Toerisme)

20.
Er wordt een namiddaguitstap aangeboden aan de vrijwilligers die meewerken met de
Diensten Cultuur, Toerisme en Onthaal.
(Toerisme)

21.
Op het strand wordt op 21 maart een vlag geplant die herinnert aan de laatste vlucht van de
laatste Sea King.
(Toerisme)

22.

Het programma voor de Zegening van de Zee op 30 mei werd vastgelegd.

(Toerisme)

23.
Installatie van vier promotiebanners waarvan twee voor Nieuwpoort Drivers Days en twee voor
stadsevents op rondpunt Nieuwpoort-Bad.
(Gemeenteschool)

24.

Uitbreiding nascholingsplan.

(Gemeenteschool)

25.

Vervanging wegens nascholing.

(Gemeenteschool)

26.

Aanvraag zorgkrediet medische bijstand (maart - mei).

(Gemeenteschool)

27.

vervanging afwezigheid titularis wegens medische bijstand (maart - mei).

(Bevolking & Burgelijke stand)
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28.

Ambtshalve schrapping.

(Bevolking & Burgelijke stand)

29.
Een burger van de Europese Unie dient zich in te schrijven voor de deelname aan de
Europese verkiezingen in België voor 28 februari 2019.
(Bevolking & Burgelijke stand)

30.
Een Europese burger die wenst te stemmen voor de Europese verkiezingen in België dient
zich in te schrijven voor 28 februari 2019.
(Bevolking & Burgelijke stand)

31.
Een reglementering betreffende de verkiezingsaffiches en gemotoriseerde optochten dient
genomen voor de verkiezingen van 26 mei 2019.
(Bevolking & Burgelijke stand)

32.

Begraafplaatsen - concessies urnenveld.

(Bevolking & Burgelijke stand)

33.
Europese burgers dienen een aanvraag te doen voor 28 februari 2019 om te stemmen voor
het Europees parlement.
(Veiligheid & Preventie)

34.

Tijdelijk verkeersreglement voor de familiedag op de Kinderboerderij op zondag 14 april 2019.

(Veiligheid & Preventie)

35.

Tijdelijk verkeersreglement toeristisch treintje 2019.

(Veiligheid & Preventie)

36.

Toekenning premie voor de aankoop van een rookmelder.

(Veiligheid & Preventie)

37.

Tijdelijk verkeersreglement Driedaagse Brugge De Panne 28 maart 2019.

(Vismijn)

38.
Aan het college wordt de terugvordering gevraagd van de waarde van vis die verkeerdelijk
werd gewogen.
(Secretarie)

39.
Aan het college wordt gevraagd om een vertegenwoordiger en plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Cevi voor te dragen.
(Secretarie)

40.

Chagall Beach zomer 2019 - Openingsuren.

(TD - Groendienst)

41.
De verschillende perceeltjes in de volkstuin Stationsplein worden in gebruik genomen. Voor
2019 werd een lijst met gebruikers op gemaakt.
(TD - Groendienst)

42.
De vraag van de Provincie West-Vlaanderen om een engagement aan te gaan tot inrichting
Frontzate tussen Astridlaan en Spoorwegbrug.
(TD - Groendienst)

43.
Voor de herinrichting van het Prins Mauritspark zijn 2 subsidiekanalen voorzien van Toerisme
Vlaanderen die dienen verlengd te worden.
(Aankoopdienst)

44.
Toewijzing kandidaat voor de aankoop van 30 muntzakken voor de ondergrondse containers
restafval.
(Aankoopdienst)

blz. 4

45.
Toewijzing kandidaat voor de aankoop van retroreflecterende bakens voor de Technische
Dienst. Deze worden geplaatst op de signalisatienadars tijdens evenementen.
(Aankoopdienst)

46.

Betaalbaarstelling factuur voor aangerichte schade tijdens evenement Heksenfeesten.

(Aankoopdienst)

47.

Verkoop van 2,5 m² Argentijns porfier voor het herstellen van trottoirs.

(Aankoopdienst)

48.

Werken voor derden - opkuiswerken ladingverlies aan de Sluizen.

(Aankoopdienst)

49.
Overzicht van goed te keuren kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 8/2019.
(TD - Ingenieur)

50.
Het betreft de betaling van de factuur horende bij de vorderingsstaat 4 in het kader van het
onderhoudsdossier wegen.
(TD - Ingenieur)

51.

Het betreft de betaling van de veiligheidscoördinatie voor de vlottende steigers fase 3.

(TD - Ingenieur)

52.
De stad stelt een advocatenkantoor aan om zich bij te staan in het dossier Groene Gordel,
deelzone Singelpark.
(TD - Cel Gebouwen)

53.
De elektrische aansluiting van de gemeenteschool De Pagaaier werd door Fluvius verzwaard.
De kosten voor deze werken worden betaalbaar gesteld.
(Stedenbouw Algemeen)

54.
2015.52. Bouwen appartementsgebouw na afbraak woning Albert I laan 119. Vrijgave
borgsom. Intrekking.
(Stedenbouw Algemeen)

55.
Doss. 2015.52 bouwen appartementsgebouw na afbraak woning Albert I laan 119. Vrijgave
borgsom.
(Stedenbouw Algemeen)

56.

19.15. Terugvordering kosten openbaar onderzoek.

(Stedenbouw Algemeen)

57.

19.19. Terugvordering kosten openbaar onderzoek.

(Stedenbouw Algemeen)

58.

19.04. Terugvordering kosten openbaar onderzoek.

(Stedenbouw Algemeen)

59.

18.196. Terugvordering kosten openbaar onderzoek.

(Stedenbouw Algemeen)

60.

18.185. Terugvordering kosten openbaar onderzoek.

(Stedenbouw Algemeen)

61.
Plaatsbeschrijving van de wegenis Albert I laan 153-159 naar aanleiding van het bouwen van
een meergezinswoning.
(TD - Cel Milieu)

62.

Wijzigen gemeentelijke inventaris van risicogrond.

(TD - Cel Milieu)
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63.

Schrappen risicogrond.

(TD - Cel Milieu)

64.

Schrappen risicogrond.

(TD - Cel Milieu)

65.

Ophalen landbouwfolie 2019.

(Personeelsdienst)

66.

Aktename ziekteverloven.

(Personeelsdienst)

67.

Aanstelling van een voltijds elektricien (D4-D5) in contractueel verband.

(Personeelsdienst)

68.

Aanstelling voltijds chauffeur (D1-D3) in contractueel verband.

(Personeelsdienst)

69.

Vacantverklaring voltijds directeur Vismijn (B4-B5) in contractueel verband.

(Personeelsdienst)

70.

Aanstelling waarnemend directeur Vismijn (B4-B5).

(Personeelsdienst)

71.
Vacantverklaring voltijds directeur Strategie en Organisatieontwikkeling (A10a-A10b) in
statutair verband.
(Personeelsdienst)

72.
Aanleg werfreserve voltijds medewerker Secretarie (C1-C3) in statutair of contractueel
verband via interne personeelsmobiliteit.
(Personeelsdienst)

73.
Beoordeling van de geldigheid van de kandidaturen voor de aanleg van een werfreserve voor
de functie van voltijds deskundige Marketing en Promotie (B1-B3) in statutair verband.
(Personeelsdienst)

74.

Aanstelling waarnemend directeur Strategie en Organisatieontwikkeling (A10a-A10b).

(Financiële Dienst)

75.

Bezwaarschrift belasting op tweede verblijven, aanslagjaar 2018.

(Financiële Dienst)

76.

Parkeerretributie --- onwaarde factuur.

(Financiële Dienst)

77.
Belasting op tweede verblijven - aanslagjaar 2016: berusten in vonnis rechtbank van eerste
aanleg.
(Financiële Dienst)

78.

Belasting plaatsrechten markten – opschorting abonnement wegens ziekte.

(Financiële Dienst)

79.

Belasting plaatsrechten markten – opschorting abonnement wegens ziekte.

(Financiële Dienst)

80.

Belasting plaatsrechten markten – opschorting abonnement wegens ziekte.

(Financiële Dienst)

81.
Vaststellen en uitvoerbaarverklaren kohier belasting op de kosteloze huis-aan-huis
verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter, aanslagjaar 2019, kohier 1,
januari.
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(Financiële Dienst)

82.
Belasting op het bezetten van de openbare weg bij bouwwerkzaamheden – onwaarde,
aanslagjaar 2018.
(Financiële Dienst)

83.

Parkeerretributie --- onwaarde factuur.

(Financiële Dienst)

84.
Belasting op de kosteloze huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met
handelskarakter – onwaarde kohierartikel 602/2018, aanslagjaar 2018.
(Financiële Dienst)

85.
De Shoppinghandelaars vragen het saldo uit te betalen van de toelage 2018, ten bedrage van
927,56 euro.
(Secretarie)

86.

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.

