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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN
IN ZITTING OP 8 JANUARI 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 8 januari 2019 volgende besluiten heeft
genomen:

(Secretarie)

1.

De bevoegdheden van het college worden onder de schepenen verdeeld.

(Omgeving)

2.
Plaatsbeschrijving naar aanleiding van het bouwen 36 appartementen voor senioren met
ondersteunende functies, 3 koopwoningen en ondergrondse garages (doss. 16/98).
(Omgeving)

3.

Gemeentelijk RUP Nieuwpoort Stadscentrum: factuur 3.

(Omgeving)

4.
Doss. 2012/41: bouwen 2 meergezinswoningen met 4 handelsruimten en ondergrondse
parking: vrijgave borgsom.
(Omgeving)

5.

Doss. 2013/179: bouwen gesloten terrassen op openbaar domein: vrijgave borgsom.

(Omgeving)

6.

Doss. 2017/109: bouwen bandencentrale + woning: vrijgave borgsom.

(Omgeving)

7.

Doss. 1998/52: bouwen van een appartementsgebouw: vrijgave borgsom.

(Omgeving)

8.

Doss. 2015/133: bouwen van een ééngezinswoning: vrijgave borgsom.

(Omgeving)

9.
Verdeling hoevegebouwen met medegaande gronden met een totale oppervlakte van 13.475
m² wordt gesplitst voor verkoop.
(Omgeving)

10.

Splitsing deel van achtergelegen grond.

(Omgeving)

11.

Vestiging opstalrecht voor eigendom en aanhorigheden.

(Omgeving)

12.
Doss. 18.125: beroep tegen de weigering omgevingsvergunning dd. 6 november 2018 tot
bouwen meergezinswoning residentie Pannenkoekenhuisje met gelijkvloerse handelszaak, na afbraak
bestaande bebouwing.
(Omgeving)

13.
Doss. 18.125: advies inzake het beroep tegen de weigering omgevingsvergunning dd. 6
november 2018 tot bouwen meergezinswoning residentie Pannenkoekenhuisje met gelijkvloerse
handelszaak, na afbraak bestaande bebouwing.
(Omgeving)

14.

Omgevingsaanvragen: verlenen delegatie aan de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

(Omgeving)
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15.
Doss. O/2018/166: verlenen van een omgevingsvergunning tot wijzigingen aan de vergunning
dd. 22 december 2014 (doss. 14/77).
(Omgeving)

16.
Doss. O/2018/164: verlenen van een omgevingsvergunning tot regularisatie van een
woonuitbreiding.
(Omgeving)

17.
Doss. O/2018/165: verlenen van een omgevingsvergunning tot renovatie en verbouwen 5
woningen.
(Omgeving)

18.

Doss. O/2018/168: verlenen van een omgevingsvergunning tot verbouwen rijwoning.

(Omgeving)

19.
Doss. O/2018/170: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning tot plaatsen berging met voedingsautomaat.
(Omgeving)

20.
Doss. O/2018/177: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning tot herbouwen eengezinswoning na afbraak bestaande bebouwing.
(Omgeving)

21.
Doss. O/2018/162: weigeren van een omgevingsvergunning tot vervangen garage door
carport.
(Omgeving)

22.
Doss. O/2018/141: weigeren van een omgevingsvergunning tot exploitatievergunning:
Sorteerinrichting voor afvalstoffen - containerverhuur en - vervoer.
(Omgeving)

23.
Doss. O/2018/171: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het weigeren
van een omgevingsvergunning tot verbouwen van een vergunde meergezinswoning (ref. 2012/141).
(Omgeving)

24.
Doss. O/2018/188: aktename van het niet rechtsgeldig zijn van de melding voor
stedenbouwkundige handelingen tot bouwen van een tuinhuis.
(Evenementen)

25.

organisatie Vlaanderen zingt op 10 juli 2019

(Evenementen)

26.

overzicht facturen Vrolijk Nieuwpoort deel 3

(Sportdienst)

27.

Betaalbaarstelling gebruik boogschuttersweide op het terrein van Sport Vlaanderen.

(Sportdienst)

28.

Betaalbaarstelling in het kader van de Duin - Strand - Poldertocht op zaterdag 9 februari 2019.

(Sportdienst)

29.

Betaalbaarstelling in het kader van de Quiz van de Sportdienst 2018 deel 2.

(Sociaal Huis)

30.
Betaalbaarstelling laatste baby- en peuterpakketten van 2018, toegekend i.k.v. het project
Domino.
(Communicatie)

31.
Het drukken van 425 Nieuwjaarskaarten namens het stadsbestuur voor een totaal bedrag van
276,56 EUR excl. BTW bij drukkerij Dewaele, Langestraat 36, Nieuwpoort.
(Communicatie)
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32.
Het betaalbaar stellen van de factuur van de firma SignTec voor het produceren en leveren
van vier koperen waarschuwingsborden met opschrift om rond het kunstwerk 'Searching for Utopia'
van Jan Fabre te bevestigen. Opschrift: Het is verboden om het kunstwerk ‘Searching for Utopia’ aan
te raken of te beklimmen. Overtreders riskeren hoge boetes!
(Cultuur)

33.
Programmatie van de muziektheatervoorstelling Te Gek?! in het kader van de Gezonde
Gemeente op 25 april 2020 in Centrum Ysara.
(Cultuur)

34.

Toelating voor de huur en gebruik van stadslokalen.

(Toerisme)

35.
Bij de opstart van Westfront Nieuwpoort werden een aantal overeenkomsten gemaakt met
bruikleengevers. Deze overeenkomsten verliepen eind 2018 en zullen nu worden verlengd.
(Toerisme)

36.
Goedkeuring voor de betaling van de vrijwilligersvergoeding aan gidsen die een gidsbeurt in
Westfront Nieuwpoort verzorgden in de maand november 2018.
(Toerisme)

37.
Goedkeuring voor de uitbetaling van facturen naar aanleiding van de organisatie van de
plechtigheid van 11 november 2018.
(Toerisme)

38.
Goedkeuring voor uitbetaling van facturen naar aanleiding van de organisatie van de
plechtigheid op 1 november 2018.
(Toerisme)

39.
Goedkeuring voor medewerking en logistieke ondersteuning bij de nieuwjaarsreceptie voor de
inwoners van deelgemeente Ramskapelle.
(Toerisme)

40.
Een lokale handelaar wenst een aantal souvenirs die door de stad aan bezoekers te koop
worden aangeboden, ook in zijn handelszaak verkopen. Hij wenst een kleine voorraad daarvan bij de
stad aan te kopen.
(Gemeenteschool)

41.

Ontslag onderwijzer lerarenplatform aan de gemeenteschool De Pagaaier

(Gemeenteschool)

42.

Een titularis wordt vervangen omdat ze op zwangerschapsverlof is.

(Gemeenteschool)

43.
De tijdelijke aanstelling van een administratieve medewerker voor het schooljaar 2018-2019
wordt uitgebreid.
(Bevolking & Burgelijke stand)

44.

Ambtshalve inschrijving

(Bevolking & Burgelijke stand)

45.

Begraafplaatsen - toekenning concessie urnenveld

(Bevolking & Burgelijke stand)

46.

ambtshalve schrapping

(Bevolking & Burgelijke stand)

47.

Thuiszorgpremie voor zorgbehoevenden, betaalbaarstelling vierde kwartaal 2018

(Bevolking & Burgelijke stand)

48.
Thuiszorgpremie voor zorgbehoevende, betaalbaarstelling vierde kwartaal 2018 nieuwe
aanvragen
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(Bevolking & Burgelijke stand)

49.

Sociaal-Pedagogische Toelage, betaalbaarstelling premie 2e semester 2018

(Bevolking & Burgelijke stand)

50.

Begraafplaatsen - verlenging grondvergunning kinderbegraafplaats

(Veiligheid & Preventie)

51.

Tijdelijk verkeersreglement mountainbiketocht op 9 februari 2019.

(Veiligheid & Preventie)

52.

Tijdelijk verkeersreglement nieuwjaarscorrida op 12 januari 2019.

(Veiligheid & Preventie)

53.

Tijdelijk verkeersreglement coastrace op 24 februari 2019.

(Veiligheid & Preventie)

54.

Toekenning premie voor de aankoop van een rookmelder.

(Veiligheid & Preventie)

55.

Toekenning premie inbraakpreventie.

(Veiligheid & Preventie)

56.

Toekenning premie voor de aankoop van een rookmelder.

(Veiligheid & Preventie)

57.
Goedkeuring aanstelling sanctionerend ambtenaar specifiek voor gas4 (stilstaan en parkeren)
voor Stad Nieuwpoort.
(TD - Groendienst)

58.

De werken voor de heraanleg van de wandelpaden in de wijken worden definitief opgeleverd.

(TD - Groendienst)

59.
Op het grondgebied van Nieuwpoort dienen bermen conform het bermdecreet geklepelmaaid
te worden met afvoer van het maaisel. Voor de uitvoering hiervan doet de stad Nieuwpoort een
beroep op aannemers.
(TD - Groendienst)

60.
Op het grondgebied van Nieuwpoort dienen 2 voetbalvelden wekelijks gemaaid. Voor de
uitvoering hiervan doet de stad Nieuwpoort een beroep op aannemers.
(TD - Groendienst)

61.
Op het grondgebied van Nieuwpoort dienen hagen en massieven op het openbaar domein
minstens twee maal per jaar geschoren te worden met afvoer van het scheersel. Voor de uitvoering
hiervan doet de stad Nieuwpoort een beroep op aannemers.
(TD - Groendienst)

62.
In het Leopold II park dient op regelmatige basis groenonderhoud te gebeuren zoals maaien
en wieden. Voor de uitvoering hiervan doet de stad Nieuwpoort een beroep op aannemers.
(TD - Groendienst)

63.
In de omgeving van de O.L.V.-kerk, het bloemperk Jeanne Panne en het Bommevrij dient op
regelmatige basis groenonderhoud te gebeuren zoals maaien en wieden. Voor de uitvoering hiervan
doet de stad Nieuwpoort een beroep op aannemers.
(TD - Groendienst)

64.
In het Zonnebloempark dient op regelmatige basis groenonderhoud te gebeuren zoals maaien
en wieden. Voor de uitvoering hiervan doet de stad Nieuwpoort een beroep op aannemers.
(TD - Groendienst)

65.
Op het grondgebied van Nieuwpoort dienen jaarlijks een aantal nieuwe bomen aangeplant.
Bestaande bomen moeten vakkundig onderhouden worden en een aantal kwijnende bomen moeten
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gerooid of gesnoeid worden. Voor de uitvoering hiervan doet de stad Nieuwpoort een beroep op
aannemers.
(TD - Groendienst)

66.
Op het grondgebied van de stad Nieuwpoort moeten een aantal bloemschalen, hangschalen
en bloembakken voorzien worden van zomerbeplanting en najaarsplanten. Voor de uitvoering hiervan
doet de stad Nieuwpoort een beroep op aannemers.
(Aankoopdienst)

67.

Aankoop bijkomende werkkledij voor de personeelsleden van de Sportdienst.

(Aankoopdienst)

68.
Slopen en verwijderen van boot ‘Mickey’ die gestockeerd wordt in de vzw Watersportkring van
de Luchtmacht n.a.v. uitdrijving - gunning.
(Aankoopdienst)

69.

Goedkeuring aanrekening voor de ophaling van metaalafval voor november 2018.

(Aankoopdienst)

70.
Betaalbaarstelling factuur betreffende de levering van een dienstvoertuig voor de
zaalwachters.
(Aankoopdienst)

71.
Betaalbaarstelling factuur betreffende het leveren en aansluiten van een hakenklem met
hydraulisch sluitbare haken op de nieuwe vrachtwagen voor het ledigen van ondergrondse containers.
(Aankoopdienst)

72.
Betaalbaarstelling factuur betreffende het leveren van een gesloten bestelwagen voor de Cel
Feestelijkheden.
(Aankoopdienst)

73.
Gunning van de aankoop van materiaal voor de uitleendienst van de Jeugddienst voor het
dienstjaar 2019.
(Aankoopdienst)

74.
Gunning betreffende de herstelling van de poort aan de atletiekpiste en draadafsluiting met de
Kinderboerderij.
(Aankoopdienst)

75.
Toewijzing kandidaat betreffende het leveren en plaatsen van twee sassen aan de
inkompoorten van de hondenweide.
(Aankoopdienst)

76.
Het schadebestek 2018/13 heeft betrekking op het afrijden van een katafootpaal op het
kruispunt van de Franslaan en de Vlaanderenstraat. De schadeveroorzaker zal hiervoor een factuur
ontvangen ten bedrage van de herstellingskost.
(Aankoopdienst)

77.
De firma waaraan de opdracht tot het schoonmaken van diverse stadsgebouwen voor het
dienstjaar 2019 werd gegund kan wegens overmacht de opdracht niet uitvoeren, vandaar het voorstel
tot het intrekken van het gunningsbesluit.
(Aankoopdienst)

78.
Het stadsbestuur besliste om het schoonmaken van diverse stadsgebouwen uit te besteden
voor het dienstjaar 2019.

(Aankoopdienst)

79.
Er werd een nieuwe raamovereenkomst afgesloten voor de werkkledij. Teneinde de
uniformiteit te behouden wordt er voorgesteld om de werkkledij van de personeelsleden van de
Technische Dienst te vernieuwen.
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(Aankoopdienst)

80.
Overzicht van goed te keuren kleine aankopen voor verschillende stadsdiensten en facturen
voor hoogdringende uitgaven van technische uitvoeringsdienst en facturen volgens lopende
raamcontracten, opgelijst in week 51 en week 52 van het dienstjaar 2018.
(TD - Ingenieur)

81.
Het betreft vergunning te verlenen aan Eandis Ter Waarde 90 8900 Ieper voor het plaatsen
van 21 m laagspanningskabels in de Potterstraat ter aansluiting van het hoekgebouw
Potterstraat/Marktplein.
(TD - Cel Gebouwen)

82.

Villa Hurlebise - Aanstelling architect - Opmaak beheersplan

(TD - Cel Gebouwen)

83.
Voor het achterhalen van de historie en het verkrijgen van premies voor de
restauratieschilderwerken van Villa Hurlebise is een destructief kleuronderzoek noodzakelijk. Deze
nota behelst de goedkeuring hiervan.
(TD - Cel Gebouwen)

84.
Na ontmanteling van de dakgoten en dakkapellen van Villa Hurlebise blijkt dat de bestaande
ramen op het dakverdiep vernieuwd moeten worden.
(TD - Cel Gebouwen)

85.
De afvoerpijpen van de O.L.Vrouwekerk worden aangesloten op 2 nieuwe en 1 bestaande
regenwaterput. Deze opdracht omvat de aanleg van de rioleringsbuizen, toezichtopeningen
aanzuigleidingen, plaatselijk herstel van de verharding rond de kerk, alle hierbij horende grondwerken
en herstel van de beschadigde graszones met grasmatten en het in stand houden van de aanwezige
kunstwerken en grondspots.
(TD - Cel Wegen)

86.
De aannemer vraagt een termijnsverlenging voor de fase 2 kruispunt
Langestraat/Markstraat/Oostendestraat in het kader van de werken voor de heraanleg van de
Marktstraat/Oostendestraat/Potterstraat
(TD - Cel Wegen)

87.
Het betreft de betaling van de factuur voor het herstel van de openbare verlichtingspaal
Marktplein 15.
(TD - Cel Wegen)

88.
Het betreft de betaling van de nieuwe openbare verlichting in de Willem De Roolaan tussen
Astridlaan en Onze Lieve Vrouwstraat.
(TD - Cel Wegen)

89.
Het betreft de betaling van de factuur behorende bij de vorderingsstaat 10 voor de heraanleg
van de Marktstraat/Oostendestraat/Potterstraat vak Marktplein-Schipstraat.
(Stedenbouw Algemeen)

90.

18.190. Terugvordering kosten openbaar onderzoek

(Stedenbouw Algemeen)

91.

18.179. Terugvordering kosten openbaar onderzoek

(Stedenbouw Algemeen)

92.

18.189. Terugvordering kosten openbaar onderzoek.

(Personeelsdienst)

93.

Aktename van de ziekteverloven en omstandigheidsverloven 43

(Personeelsdienst)

94.

Betaalbaarstelling prestaties als vrijwilliger (Dienst Toerisme).

(Personeelsdienst)
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95.

Betaalbaarstelling prestaties als vrijwilliger (Sportdienst).

(Personeelsdienst)

96.

Verlenging waarnemende functie afdelingshoofd Technische Diensten.

(Personeelsdienst)

97.

Aanvraag stage speelpleinwerking (paasvakantie).

(Personeelsdienst)

98.

Aanvraag stage speelpleinwerking (zomervakantie).

(Personeelsdienst)

99.
Aktename van de resultaten, aanleg werfreserve en aanstelling van een afdelingshoofd
Sociaal Huis (A4a-A4b) in statutair verband.
(Financiële Dienst)

100.

Parkeerretributie --- onwaarde factuur

(Financiële Dienst)

101.

Tweede verblijf - onwaarden

(Financiële Dienst)

102.

Parkeerretributie --- onwaarde factuur

(Financiële Dienst)

103.

Parkeerretributie --- onwaarde factuur

(Secretarie)

104.

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

