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zitting van 21 januari 2019 
bekendgemaakt ingevolge artikel 285 van het decreet lokaal bestuur

Goedkeuren notulen

1. Goedkeuren notulen van de zitting van 14 januari 2019
Vanden Bussche Marc, burgemeester

Financiële Dienst
financiën
algemeen

2. Toewijzen opdracht voor het leveren van leningen voor de financiering van investeringsuitgaven

3. Goedkeuren bestelaanvragen
belastingen: vaststellen en uitvoerbaarklaar kohier

4. Kohier toeristische verblijfplaatsen en milieu - vaststellen en uitvoerbaar verklaren

5. Kohier tweede verblijven en milieu - vaststellen en uitvoerbaar verklaren
Secretarie

algemeen beleid

6. Vaststelling van het huishoudelijk reglement van het college van burgemeester en schepenen

7. Aanduiden plaatsvervangend lid voor de bestuursvergaderingen Westkustpolder 2019 - 2024
Technisch Bureau

openbare werken
lastenboeken (technische diensten)
vvwg - schepencollege

8. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: reinigen riolering Zeedijk Oostduinkerke + 
Groenendijk 2019

9. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: aankoop koffie voor het dienstjaar 2019
toewijzingen andere diensten
toewijzing volgens gunningscriteria

10. Gunning van de overheidsopdracht: consolidatie van acht natuurstenen Abdijmuseum Ten Duinen
nutsmaatschappijen

11. Aanvraag van Telenet tot het bekomen van een vergunning voor het plaatsen van ondergrondse kabel gelegen 
Langeleedstraat 1 te Oostduinkerke

12. Aanvraag van Fluvius tot het bekomen van een vergunning voor het vervangen dwarsing Kanaal Nieuwpoort-
Duinkerke  gelegen ter hoogte van de Burgweg-Nieuwpoortkeiweg te Koksijde-Veurne

13. Aanvraag van Fluvius tot het bekomen van een vergunning voor het plaatsen van twee bijkomende OV palen en 36 
speakers gelegen Zeelaan-Hegerplein

PV openbare werken
PV vooruitgang

14. Goedkeuring vorderingsstaat 6 aandeel riolering - bis van de overheidsopdracht: diverse wegenis- en 
rioleringswerken - Lalouxlaan e.a.

PV opleveringen

15. Goedkeuring voorlopige oplevering van de overheidsopdracht: herinrichting van het Europaplein te Koksijde 
(Oostduinkerke) - perceel 2: Europaparking

diversen

16. Vrijwilligersorganisatie Samana vraagt kredietnota voor hun factuur (voor uitlenen van materiaal voor hun 
deelname aan Bos van Commerce op 26/12/18)

17. Aanvraag vergunning met badge voor toegang tot Zeedijk Koksijde - zeedijk Oostduinkerke - Zeedijk St. Idesbald - 
Europaplein door Derioolrat

18. Aanvraag verlenging vergunning met badge voor toegang tot Europaplein door Laurens Goemaere van Goemaere 
bvba

19. Onkosten voor wegname en stockage strandcabine (M1810 897)

20. Aanvraag vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk Koksijde, Oostduinkerke en Sint Idesbald  voor de 
firma Dakventilatie uit Deinze

Technische Diensten
openbare werken

21. Principiële goedkeuring raming uitkijktoren Hoge Blekker
Anseeuw Stéphanie, schepen

Burgerzaken
burgerzaken
algemeen

22. Vaststelling tarief afschriften kiezerslijst Europese, Federale en Vlaamse verkiezingen van 26 mei 2019

23. Stilzwijgende verlenging overeenkomsten betoelaging openbaar vervoer
grafconcessies

24. Concessie op de gemeentelijke begraafplaats Oostduinkerke U5/119

25. Concessie op de gemeentelijke begraafplaats Oostduinkerke H5/21

26. Concessie op de gemeentelijke begraafplaats Oostduinkerke U5/118

27. Concessie op de gemeentelijke begraafplaats Koksijde F2/463

28. Concessie op de gemeentelijke begraafplaats Koksijde U3/36

29. Concessie op de gemeentelijke begraafplaats Koksijde L8/9

30. Concessie op de gemeentelijke begraafplaats Koksijde U3/35

31. Concessie op de gemeentelijke begraafplaats Koksijde F2/461
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32. Concessie op de gemeentelijke begraafplaats Koksijde U3

33. Concessie op de gemeentelijke begraafplaats Koksijde F2/463

34. Goedkeuren concessie op de gemeentelijke begraafplaats Koksijde T8/7

35. Goedkeuren concessie op de gemeentelijke begraafplaats Koksijde T8/8

36. Goedkeuren concessie op de gemeentelijke begraafplaats wulpen U1/6
Cultuur en Erfgoed

cultuur & erfgoed
erfgoed

37. Definitieve goedkeuring restauratiepremie Duinbergenstraat 30

38. Toelating restaureren en vervangen schrijnwerk Oasisstraat 1
Navigo

musea
algemeen

39. Verderzetten lidmaatschap gemeentelijke musea ‘Koepel van Attracties en Musea’ en intekenen promopakket 
werkjaar 2019

Decorte Guido, schepen
Milieu en Duurzame Ontwikkeling

milieu & duurzame ontwikkeling

40. Opmerkingen bij aanmelding en verzoek tot scopingsadvies bij PR-MER windenergieproject E40 - zone west
algemeen

41. Aanvraag afwijking soortenbesluit omwille van overlast broedende meeuwen
geluid

42. Toelating verhoogd geluidsniveau elektronisch versterkte muziek Saturday Night Follies 2019
Personeel en HR

personeelszaken
vacantverklaring

43. Vacantverklaring en aanleg van een werfreserve van een voltijds contractueel kabinetsmedewerker A1a-A2a met 
een contract van bepaalde duur

44. Vacantverklaring bij wijze van bevordering van een voltijds contractueel coördinator stedenbouw B1-B3 met ingang 
van 1 maart 2019.

aanstelling

45. Aanstelling bij wijze van vervanging van een voltijds contractueel redder zwembaden C1-C3 bij dienst zwembaden 
wegens arbeidsongeschiktheid

46. Aanstelling van een begeleider kinderopvang C1-C2 met een contract van bepaalde duur

47. Aanstelling van een voltijds contractueel bibliothecaris A1a-A2a.
arbeidsongevallen

48. Afsluiten arbeidsongeval van 22 augustus 2018 van een student redder aan zee – reddingsdienst.
voorwaarden aanwerving, bevordering en interne mobiliteit

49. Goedkeuren aanvullende aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden en voorwaarden voor interne 
personeelsmobiliteit

Stedenbouw
stedenbouw
beroepen, uitspraken, externe adviezen

50. Beroep Skyline Europe - advies aan deputatie
Technisch Bureau

openbare werken
mobiliteit

51. Toekenning doorlopende machtigingen
Van Hove Lander, schepen

Secretarie
algemeen beleid

52. Vaststelling erkende verenigingen gemeente Koksijde 2019
Geersens Dorine, schepen

Toerisme
toerisme

53. Goedkeuring medewerking gemeente Koksijde logistieke steun nav afscheid Seaking maart 2019
Dawyndt Dirk, schepen

Secretarie
juridische zaken

54. Aanstellen raadsman voor voeren van verweer naar aanleiding van het ingediend beroep tegen de beslissing inzake 
het ingediend bezwaar op belasting tweede verblijf AJ 2018 met kohierartikel 6252 en 6253

55. Aanstellen raadsman voor voeren van verweer naar aanleiding van het ingediend beroep tegen de beslissing inzake 
het ingediend bezwaar op belasting tweede verblijf AJ 2018 met kohierartikel 12337

Sport
sport
sportevenementen

56. Sponsering Medailles Westhoek Olympiade For Specials edit IV
Stedenbouw

omgevingsvergunningen
gebouwen

57. Stilzwijgende weigering van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning, gelegen in de 
dorpsstraat 22 door A.L.J.E., Polderstraat 41, 8670 Koksijde.

58. Verlenen van een administratieve lus voor het wijzigen van een verkaveling van Pascal Clarysse en Carol Gunst in 
de Veurnestraat 22A.

59. Afleveren van een omgevingsvergunning onder voorwaarden en/of lasten aan David Maes voor het verbouwen van 
een woning in de Clos Fleuriweg 18.

60. Afleveren van een omgevingsvergunning onder voorwaarden en/of lasten aan Heinz Cloet voor het samenvoegen 
van 2 woningen in de Huldelaan 4 en 6

beperkte omvang

61. Weigeren van een omgevingsvergunning  aan Olivier Mehuys voor het plaatsen van een bijgebouw voor 
verkoopautomaat in de Pylyserlaan 25.

62. Afleveren van een omgevingsvergunning onder voorwaarden en/of lasten aan Dennis Vanpeperstraete voor het 
samenvoegen 2 appartementen in de Jacquelinestraat 8 en 10.
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63. Afleveren van een omgevingsvergunning onder voorwaarden en/of lasten aan Paul Wouters voor het opsplitsen van 
een handelsruimte (regularisatie) in de Strandlaan 351.

64. Afleveren van een omgevingsvergunning onder voorwaarden en/of lasten aan Didier Waeyaert voor het wijzigen 
bestemming appartement naar stockageruimte in de Leopold II laan 235 en 235A.

65. Afleveren van een omgevingsvergunning aan WM Holding voor het uitvoeren van aanpassingswerken aan een 
bestaande schuur en wijzigen inplanting oprit in de Conterdijk 9

bomen

66. Afleveren van een omgevingsvergunning onder voorwaarden en/of lasten aan Linda Ticket voor het vellen van 3 
bomen in de Berglaan 26

67. Afleveren van een omgevingsvergunning onder voorwaarden en/of lasten aan Boris Loones voor het vellen van een 
boom in de Madeliefjesweg (zn).

meldingen

68. Aktename van een niet-rechtsgeldige melding door Sofie Van Vlaenderen voor het wijzigen van gevelmateriaal in 
de Dwarsstraat (zn)

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

69. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Tuinen Dendauw gelegen Fred Wallecanlaan 40.

70. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Kentisol gelegen A Devoslaan 30.

71. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Kentisol gelegen Van Haelenstraat 14.
inname openbaar domein voor bouwwerven (langer dan 1 week)

72. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Goens Johan BVBA gelegen Zeedijk 497.

73. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Klaas Theunynck gelegen Koninklijke Baan 129.

74. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Maes gelegen Burgondiestraat 3.
inname openbaar domein (diverse)

75. Inname openbaar domein kustrijwieltuigen AA-Rodeo

76. Inname openbaar domein springkasteel AA-Rodeo
diverse

77. Aanbieden gemeentelijk voorkooprecht

78. Aanvraag tot plaatsen van tijdelijke wegwijzers naar aanleiding van een Kruwerswandeltocht die plaatsvindt op 3 
februari 2019

79. Aanvraag tot plaatsen van tijdelijke wegwijzers naar aanleiding van het '3-Riddertreffen' dat plaatsvindt op 10 
februari 2019

80. Aanvraag tot plaatsen van tijdelijke wegwijzers naar aanleiding van een Tweedehandsbeurs van de Gezinsbond die 
doorgaat op 2 maart 2019

81. Aanvraag tot plaatsen van tijdelijke publiciteit naar aanleiding van het evenement ABBA Gold dat plaatsvindt op 8 
maart 2019

82. Aanvraag tot plaatsen van tijdelijke publiciteit naar aanleiding van een Paasconcert dat plaatsvindt op 22 april 
2019

83. Identificatie Strandcabines
splitsingsaanvragen

84. Splitsingsaanvraag van een perceel gelegen Dorlodotlaan 39
Vancayseele Ivan, schepen

Sociaal Huis
sociale zaken en welzijn

85. Terugbetaling lidgeld schietclub - aanvraag nr 1

86. Terugbetaling lidgeld schietclub - aanvraag nr 2

Bekendgemaakt via de webtoepassing op 29 januari 2019

Marc Vanden Bussche,
burgemeester


