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zitting van 14 januari 2019 bijeengeroepen ingevolge artikel 50 van het decreet lokaal 
bestuur

Vanden Bussche Marc, burgemeester
Financiële Dienst

financiën
algemeen

1. Goedkeuren bestelaanvragen
Technisch Bureau

openbare werken
lastenboeken (technische diensten)

2. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: verbouwingswerken stationsgebouw te Koksijde
toewijzingen technische diensten
toewijzing aan de laagste inschrijver

3. Gunning en lastvoorwaarden van de overheidsopdracht: aanpassen sextanten Zeedijk en multifunctionele palen 
Zeelaan

toewijzingen andere diensten
toewijzing aan de laagste inschrijver

4. Gunning van de overheidsopdracht: ontwikkelen "Nieuwsflash" voor de gemeente Koksijde - Verlenging 1 
(Ontwikkelen "Nieuwsflash" voor de gemeente Koksijde 2019)

toewijzing volgens gunningscriteria

5. Gunning van de overheidsopdracht: ontwerpen en drukken van het personeelsmagazine "Rocks!" - editie 2019
nutsmaatschappijen

6. Aanvraag vergunning van Telenet voor het plaatsen van ondergrondse kabel te Oostduinkerke, Ter Weide 2

7. Aanvraag van Fluvius voor vervangen van metalen cabine door prefab te Koksijde, Koningstraat

8. Aanvraag van Fluvius voor aansluiten van een cabine +4  in Koksijde, Lejeunelaan 8-10

9. Aanvraag van IWVA voor aftakking voor nieuwbouwwoning te Koksijde, Dirk Boutslaan 12

10. Aanvraag van Fluvius tot het bekomen van een vergunning voor het vernieuwen openbare verlichting plus het 
plaatsen van LS kabel gelegen Koninginnelaan te Koksijde

11. Aanvraag van Fluvius tot het bekomen van een goedkeuring van offerte met referentienummer Extra Off/323321 
ten bedrage van 5.083,09 euro incl. btw om de armaturen op de zeedijk te Koksijde van een extra coating te 
voorzien.

12. Fluvius vraag de goedkeuring voor offerte met referentienummer Eandis/309306/OFF  voor het vernieuwen van de 
openbare verlichting in de Koninginnelaan (tussen Koninklijke Baan en H. Christiaenslaan)

13. Aanvraag van Fluvius tot het bekomen van een vergunning voor het installeren van laagspanning gelegen 
Nieuwpoortsteenweg te Koksijde

PV openbare werken
PV opleveringen

14. Goedkeuring definitieve oplevering van de overheidsopdracht: verbouwen grote schuur tot Kunstencentrum ten 
Bogaerde - lot 2: HVAC en sanitair

diversen

15. Aanvraag verlenging badge voor toegang zeedijk als andersvalide

16. Aanvraag badge voor 3 jaar voor toegang zeedijk als aannemer

17. Aanvraag  vergunning voor badge 008341225 voor toegang tot Europaplein

18. Afspraken rond afbraak Zeelaan 26 in Koksijde-dorp
Anseeuw Stéphanie, schepen

Burgerzaken
burgerzaken
algemeen

19. Toekennen machtigingen bevolkingsadministratie en burgerlijke stand
Cultuur en Erfgoed

cultuur & erfgoed

20. Toelating schilderwerken schrijnwerk Home Pecher
Decorte Guido, schepen

Milieu en Duurzame Ontwikkeling
omgevingsvergunningen
meldingen

21. Omgeving aktename IIOA klasse 3 - bronbemaling - Strandlaan 199
stedenbouw

22. Aanvraag tot plan-mer-ontheffing voor project Zeepark - De Panne
Personeel en HR

personeelszaken
algemeen

23. Reddingsdienst aan zee: organisatie seizoen 2019
aanstelling

24. Aanstelling van voltijds contractueel diensthoofd zwembaden B1-B3 bij wijze van aanwerving

25. Aanstelling voltijds contractueel technicus visserijmuseum D1-D3 via interne mobiliteit

26. Aanstelling van een voltijds contractueel medewerker marketing musea B1-B3 bij wijze van aanwerving

27. Aanstelling bij wijze van vervanging van een deeltijds contractueel schoonmaker E1-E3 bij team schoonmaak 
wegens loopbaanvermindering

arbeidsongevallen

28. Afsluiten arbeidsongeval van 7 augustus 2018 van een gespecialiseerd werkman groen

29. Afsluiten arbeidsongeval van 9 juli 2018 van een monitor speelpleinwerking
Technisch Bureau

openbare werken
mobiliteit

30. Toekenning doorlopende machtigingen
Van Hove Lander, schepen

Onderwijs
onderwijs
algemeen

31. Bijkomende uren administratief bediende gemeentelijke basisschool Oostduinkerke en gemeentelijke basisschool 
Koksijde aanstelling HSO deeltijds vastbenoemd personeel
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32. Bijkomende uren administratief bediende gemeentelijke basisschool Oostduinkerke en gemeentelijke basisschool 
Koksijde aanstelling bachelor

33. Bijkomende uren administratief bediende gemeentelijke basisschool Oostduinkerke en gemeentelijke basisschool 
Koksijde aanstelling tijdelijk HSO

vervangingen

34. Vervanging loopbaanonderbreking ouderschapsverlof onderwijzer gemeentelijke basisschool Koksijde

35. Vervanging leerkracht beeldatelier wegens bevallingsverlof

36. Intrekking en hervaststelling vervanging loopbaanonderbreking ouderschapsverlof onderwijzer gemeentelijke 
basisschool Koksijde

37. Vervanging beleidsondersteuner in ambt directeur gemeentelijke basisschool Oostduinkerke in ziekteverlof

38. Vervanging administratief bediende gemeenteschool in ziekteverlof HSO

39. Vervanging administratief bediende gemeenteschool in ziekteverlof Bachelor
Dawyndt Dirk, schepen

Sport
sport
wielerwedstrijden

40. Aanvraag tot toelating "Youngster Coast Challenge" en "Bredene Koksijde Classic" op vrijdag 22 maart 2019

41. Toelating tot doortocht te verlenen van de Internationale rittenwedstrijd "Driedaagse Brugge - De Panne" op 
woensdag 27 en donderdag 28 maart 2019.

42. Toelating tot doortocht te verlenen van de wielerwedstrijd 'Gent-Wevelgem in flanders fields - Men elite - 
WorldTour' op zondag 31 maart 2019.

sportevenementen

43. Organisatie mountainbiketoertocht Nieuwpoort op zaterdag 9 februari 2019
Stedenbouw

omgevingsvergunningen
gebouwen

44. Verlenen van een vergunning voor het bouwen van een vrijstaande woning gelegen in de Kruisdistelstraat 8 te 
Koksijde aangevraagd door Christiaens Marc en Van Hove Maria, Laurierlaan 15, 1150 Sint-Pieters-Woluwe (ref. 
2018110242)

45. Weigeren van een omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning in de P. 
Delvauslaan 37, aangevraagd door Metz Karin, Rosweg 36, 1750 Lennik (ref. 2018116142)

46. Verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning gelegen in de Kroonlaan 22 aangevraagd 
door Jeff Bricks (ref. 2018136189)

47. Verlenen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een woning gelegen in de Leopold 
II laan 63, aangevraagd door Vanhoucke Marc en Huygebaert Brenda, Leopold II laan 63 te 8670 Koksijde (ref. 
2018138581)

48. Verlenen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een woning gelegen in de 
Ijslandvaardersstraat 25, aangevraagd door FASTransform, Dr. H. Folletlaan 200, 1780 Wemmel (ref. 
2018128199)

beperkte omvang

49. Verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinberging gelegen in de Oostlaan 2, 
aangevraagd door Frans Verhegge, Oostlaan 2 te Koksijde (ref. 2018135805)

50. Verlenen van een omgevingsvergunning voor het vervangen van een keermuur gelegen in de Zandzeggelaan 1 tot 
3 en de Weg der Hoop 2 tot 6, aangevraagd door Dehondt Yves Georges, Brugseweg 255, 8900 Ieper (ref. 
2018138812)

51. Verlenen van een omgevingvergunning voor het samenvoegen van 2 appartementen gelegen in de Gallystraat en 
het Elisabethplein 2 en 4, aangevraagd door SOVAGA, Paardebosstraat 3, 8980 Zonnebeke (ref. 2018014269)

stedenbouw
inname openbaar domein voor bouwwerven (korter dan 1 week)

52. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Kentisol gelegen Albert I Laan 95
inname openbaar domein voor bouwwerven (langer dan 1 week)

53. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Desimco gelegen Zeelaan-Kursaallaan

54. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Lefeber Lars gelegen Oostendelaan 97

55. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Klaas Theunynck BVBA gelegen Koninklijke Baan 129.
splitsingsaanvragen

56. Splitsingsaanvraag voor een bebouwd perceel in de Oostlaan 1

57. Splitsingsaanvraag gelegen in de Gulden Vlieslaan, sectie H deel 178e

58. Splitsingsaanvraag (ruiling) gelegen Helvetiastraat 9/13 - Zeelaan 47 (Colruyt)

59. Splitsingsaanvraag gelegen in de Pelikaanhoek (lot 6b) - sectie C 138

60. Splitsingsaanvraag gelegen in de Pelikaanhoek (lot 8b)- sectie C 138

Joeri Stekelorum,
algemeen directeur


