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zitting van 28 januari 2019  
bekendgemaakt ingevolge artikel 285 van het decreet lokaal bestuur 

 
Goedkeuren notulen 

1. Goedkeuren notulen van de zitting van 21 januari 2019 
Vanden Bussche Marc, burgemeester  

Financiële Dienst 

financiën  

2. Goedkeuren bestelaanvragen 
Secretarie 

patrimonium 

verhuur/ter beschikking stelling 

3. Gebruiksovereenkomst voor het gebruik van het perceel grond als graasweide op de site van Ten Bogaerde 
perceelnummer 279E 

4. Goedkeuring gebruiksovereenkomst voor de uitbating van de sanitaire installatie openluchtzwembad Oostduinkerke 
voor het jaar 2019 

juridische zaken  

rechtszaken  

5. Rechtszaak tegen belasting tweede verblijf aanslagjaar 2017 met kohierartikel 610 - instellen beroepsprocedure en 

minnelijk regeling AJ 2014 
algemeen beleid  

6. Toekennen van een parkeerkaart voor zorgverleners 2019AD 
Technisch Bureau  

openbare werken  

lastenboeken (technische diensten) 

vvwg - schepencollege 

7. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: leveren van columbariumnissen en urnengraven 
toewijzingen technische diensten  

toewijzing aan de laagste inschrijver  

8. Gunning van de overheidsopdracht: leveren van vlaggen - dienstjaar 2018 

9. Gunning van de overheidsopdracht: vervangen buffervat tennisclub Koksijde 

10. Gunning van de overheidsopdracht: leveren van strandhagen - dienstjaar 2019 
nutsmaatschappijen  

11. Vraag van Proximus tot het bekomen van een vergunning voor  telecommunicatiewerken in A. Boudrystraat en 
Leopold II laan 

12. Aanvraag van Fluvius tot het bekomen van een vergunning voor het uitbreiden van LS en LD net gelegen in de 
Dwarsstraat te Koksijde 

13. Aanvraag van Telenet tot het bekomen van een vergunning voor het plaatsen van een ondergrondse kabel gelegen 
in de Leopold II laan te Oostduinkerke 

14. Aanvraag van Telenet tot het bekomen van een vergunning voor het plaatsen van een ondergrondse kabel gelegen 
in de Ammanswallestraat  te Oostduinkerke 

PV openbare werken  

PV vooruitgang 

15. Goedkeuring vorderingsstaat 3 van de overheidsopdracht: aanleg publieke ruimte - Wijk: wooninbreidingsproject 
Wulpen 

16. Goedkeuring vorderingsstaat 34R van de overheidsopdracht: albert I Laan N34 - Spreeuwenberg N34z: realisatie 
van fietspaden tussen de Astrilaan en de Kinderlaan N355 

17. Goedkeuring vorderingsstaat 34W van de overheidsopdracht: albert I Laan N34 - Spreeuwenberg N34z: realisatie 
van fietspaden tussen de Astrilaan en de Kinderlaan N355 

18. Goedkeuring vorderingsstaat 35R van de overheidsopdracht: albert I Laan N34 - Spreeuwenberg N34z: realisatie 
van fietspaden tussen de Astrilaan en de Kinderlaan N355 

19. Goedkeuring vorderingsstaat 35W van de overheidsopdracht: albert I Laan N34 - Spreeuwenberg N34z: realisatie 
van fietspaden tussen de Astrilaan en de Kinderlaan N355 

20. Goedkeuring vorderingsstaat 35W van de overheidsopdracht: albert I Laan N34 - Spreeuwenberg N34z: realisatie 
van fietspaden tussen de Astrilaan en de Kinderlaan N355 

21. Goedkeuring vorderingsstaat 11 van de overheidsopdracht: diverse riolerings- en wegeniswerken: herinrichting van 
de Hoge Weg, Polderstraat, e.a. 

diversen  

22. Aanvraag vergunning met badge voor toegang tot de zeedijk van Koksijde (M1901 771) 

23. Kennisname wijziging statuten van een ontwerper in kader van de lopende procedure Open Oproep Winvorm 
OW1805: volledige studieopdracht van dossier 'Bouw van een publiek toegankelijk museumdepot en educatieve 
ruimte in de Pastoor Schmitzstraat te Oostduinkerke' 

mobiliteit 

24. Aanpassing werking minder hinderkaart Biedenkopflaan 
Anseeuw Stéphanie, schep en  

Burgerzaken  

burgerzaken  

algemeen  

25. Organisatie Europese - Federale en Vlaamse verkiezingen 26 mei 2019 
ambtshalve schrapping 

26. Ambtshalve schrapping 2019/0001 
voorlopige inschrijving 

27. Voorlopige inschrijving op openluchtrecreatief gebied De Grote Zeemeeuwen 11 
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28. Voorlopige inschrijving op openluchtrecreatief gebied De Grote Zeemeeuwen 11 

29. Voorlopige inschrijving op openluchtrecreatief gebied Visserspark 4 

30. Voorlopige inschrijving op openluchtrecreatief gebied De Grote Zeemeeuwen 108 
CC Casino Koksijde 

cultuur 

cultuur algemeen  

31. Goedkeuring overeenkomst cc CasinoKoksijde seizoen 18-19 voor een voorstelling van het Ben Sluijs Quartet en 
Compagnie Cecilia. 

Cultuur en Erfgoed  

cultuur 

cultuur algemeen  

32. Goedkeuring overeenkomst voor zomerkampen dienst Cultuur & Erfgoed en goedkeuring weekprijs per kind. 
Navigo 

musea 

33. Goedkeuring afstoting objecten NAVIGO-collectie 
Decorte Guido, schepen  

Milieu en Duurzame Ontwikkeling  

omgevingsvergunningen  

meldingen  

34. Omgeving aktename IIOA klasse 3 - bronbemaling - Kwinteweg 2 
milieu & duurzame ontwikkeling  

algemeen  

35. Advies schrappen percelen uit gemeentelijke inventaris risicogronden 

36. Advies openbaar onderzoek wijziging Uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen 
Personeel en HR 

personeelszaken  

algemeen  

37. Aanleg van een wervingsreserve van een  contractueel schoonmaker E1-E3  (algemene aanwerving). 

38. Aanvraag jobstudent toerisme paasvakantie 2019 

39. Seizoen 2019 – organisatie jobstudenten werkman technisch onderhoud / milieupark 

40. Seizoen 2019 -organisatie jobstudenten zwembaden 

41. Seizoen 2019 -organisatie polyvalente functies jobstudenten 
vacantverklaring  

42. Vacantverklaring en aanleg van een werfreserve van een voltijds contractueel onthaalbediende C1-C3 met een 
contract van onbepaalde duur. 

43. Vacantverklaring bij wijze van bevordering van een halftijds contractueel schoonmaker-zaalwachter D1-D3 met 
ingang van 1 april 2019. 

44. Vacantverklaring bij wijze van bevordering van een plaats van een voltijds contractueel invoerder-registrator C1-
C3 

45. Vacantverklaring bij wijze van bevordering van een voltijds statutair administratief hoofdmedewerker secretarie 
C4-C5 met ingang van 1 april 2019 

aanstelling  

46. Aanstelling van een voltijds contractueel medewerker visuele communicatie C1-C3. 

47. Vervanging van een halftijds contractueel onthaalbediende zwembaden D1-D3 op de dienst zwembaden wegens 
medische bijstand. 

48. Vervanging van twee deeltijds contractueel schoonmakers E1-E3 bij de team schoonmaak wegens progressieve 
tewerkstelling en arbeidsongeschiktheid. 

49. Vervanging van een contractueel schoonmaker E1-E3 en een zaalwachter-schoonmaker D1-D3 bij de team 
schoonmaak wegens progressieve tewerkstelling en ouderschapsverlof. 

50. Aanstelling van een voltijds waarnemend contractueel diensthoofd sport B1-B3 bij sportdienst bij wijze van 
vervanging wegens arbeidsongeschiktheid. 

51. Openverklaring bij wijze van aanwerving en aanstelling van een voltijds contractueel werkman openbare werken 
E1-E3 met een contract voor onbepaalde duur uit wervingsreserve 

52. Openverklaring bij wijze van aanwerving en aanstelling van twee voltijds contractueel werkman openbare netheid 
E1-E3 met een contract voor onbepaalde duur uit wervingsreserve 

53. Openverklaring bij wijze van aanwerving en aanstelling van een voltijds contractueel operator machine/voertuig 
openbare netheid E1-E3 met een contract voor onbepaalde duur uit wervingsreserve 

arbeidsongevallen  

54. Afsluiten arbeidsongeval van 1 oktober 2018 van een werkman openbare netheid E1-E3 – team openbare netheid. 

55. Afsluiten arbeidsongeval van 20 augustus 2018 van een monitor BKO – buitenschoolse kinderopvang. 
Van Hove Lander, schepen  

Onderwijs  

onderwijs 

vervangingen  

56. Wijziging opdracht onderwijzer gemeentelijke basisschool Oostduinkerke 

57. Bijkomende aanstelling onderwijzer gemeentelijke basisschool Oostduinkerke 
Geersens Dorine, schep en  

Toerisme 

toerisme 

evenementen  

58. Medewerking organisatie Paasconcert Lions Club De Panne-Westkust op maandag 22 april 2019 
Dawyndt Dirk, schep en 

Interne en Burgerzaken  

juridische zaken  
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59. Aanstellen advocaat voor voeren van administratieve beroepsprocedure voor de deputatie tegen beslissing CBS 18 
december 2018 betreffende het verlenen van omgevingsvergunning voor het slopen van oud gemeentehuis, oud 
brandweerarsenaal en woonhuis NieKo 

Sport 

sport 

huur infrastructuur 

60. Gebruik sportinfrastructuur door KAA Gent (jeugd) voor organiseren van zomerstage voetbal 

61. Gebruik sportinfrastructuur Hazebeek door KV Mechelen (dames) voor organiseren van zomerstage 

62. Aanvraag voor verkrijgen van een afwijking op het tarief voor het gebruik van infrastructuur zoals bepaald in het 
retributiereglement 

Stedenbouw 

omgevingsvergunningen  

gebouwen 

63. Afleveren van een omgevingsvergunning onder voorwaarden en/of lasten aan Lieven Tailleu voor het bouwen van 
een woning in de Oostdijkweg 4. 

64. Weigeren van een aanvraag tot omgevingsvergunning aan Rietveld Bouwprojecten voor het bouwen van een 
meergezinswoning in de Sloepenlaan 20. 

65. Afleveren van een omgevingsvergunning onder voorwaarden en/of lasten aan Sovek voor het bouwen van 2 
vakantiewoningen in de Kruinweg - Dahlialaan – Duinparklaan; 

bomen  

66. Afleveren van een omgevingsvergunning onder voorwaarden en/of lasten aan Christiane Clarebout voor het 
snoeien van een boom ter hoogte van de Astridlaan 21. 

meldingen  

67. Aktename van een niet-rechtsgeldige melding door Tom Florizoone voor het snoeien van 2 bomen in de Maurice 
Renardlaan 2 

68. Aktename van een melding door Eric Claeys - Josephine Pluvier voor het verbouwen van een woning in de 
Zouterweg 8 

69. Aktename van een niet-rechtsgeldige melding door FASTransform voor het aanbouwen van een berging in de 
Ijslandvaardersstraat 10 

stedenbouw 

inname openbaar domein voor bouwwerven (korter dan 1 week)  

70. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Kentisol gelegen Albert I Laan 105. 

71. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Jan Maerten gelegen Fafchampstraat 7. 

72. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Bouwonderneming Christiaens gelegen Duinparklaan-
Kwinteweg 

inname openbaar domein voor bouwwerven (langer d an 1 week) 

73. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Vanbillemont gelegen Zeelaan 333. 

74. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Bouwonderneming Christiaens gelegen Duinparklaan-
Kwinteweg. 

75. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Qupro gelegen Charleroistraat-Goudenboomstraat. 
beroepen, uitspraken, externe ad viezen 

76. Omgevingsvergunning OMV_2018116430 (afbraak oud gemeentehuis e.a.): intrekken beroep Supeley 
diverse 

77. Principieel akkoord plaatsen van installatie voor een mobiel netwerk Telenet op dak appartementsgebouw Leopold 
II-laan 149 - 151 

splitsingsaanvragen  

78. Splitsingsaanvraag van een perceel gelegen Wulpendammestraat - sectie B 311f (deel) 
 

Bekendgemaakt via de webtoepassing op 5 februari 2019. 

De burgemeester, 
Marc Vanden Bussche 


