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zitting van 4 februari 2019  
bekendgemaakt ingevolge artikel 285 van het decreet lokaal bestuur 

 
Goedkeuren notulen 

1. Goedkeuren notulen van de zitting van 28 januari 2019 
Vanden Bussche Marc, burgemeester  

Financiële Dienst 

financiën  

2. Decreet lokaal bestuur - verrichtingen van dagelijks bestuur - delegatie aan de algemeen directeur 
algemeen  

3. Goedkeuren bestelaanvragen 
Secretarie 

patrimonium 

aankoop 

4. Aankoop woning Hovenierstraat 15 Koksijde en aanstellen landmeter-expert voor waardebepaling 
Technisch Bureau  

openbare werken  

lastenboeken (technische diensten) 

vvwg - schepencollege 

5. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: uitvoeren van diepe en moeilijke rioolaansluitingen 
en oplossen diverse wateroverlast - dienstjaar 2019 

6. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: leveren klaptafels 't Oud Schooltje Koksijde 
lastenboeken (andere diensten) 

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

toewijzing aan de laagste inschrijver  

8. Gunning van de overheidsopdracht: ter beschikking stellen van een tennisterrein zomer 2018 (+3 eventuele 
verlengingen) - Verlenging 1 (Ter beschikking stellen van een tennisterrein zomer 2019) 

nutsmaatschappijen  

9. Vraag van Proximus tot het bekomen van een vergunning voor  telecommunicatiewerken in de Lalouxlaan 

10. Vraag van Proximus tot het bekomen van een vergunning voor  telecommunicatiewerken in de Lejeunelaan - 

Gulden Vlieslaan. 
PV openbare werken  

PV vooruitgang 

11. Goedkeuring factuur 1 van de overheidsopdracht: reinigen riolering in de Zeedijk Koksijde - dienstjaar 2018 
diversen  

12. Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's van de overheidsopdracht: reinigen straatkolken 
grondgebied Koksijde 2019 

13. Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's van de overheidsopdracht: ruimen van riolering 
grondgebied Koksijde - dienstjaar 2019 

14. Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's van de overheidsopdracht: detachering ICT-consultant 
dienstjaar 2019-2020 - vermoedelijke hoeveelheid van 200 mandagen 

15. Aanvraag voor de verlenging van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk van Koksijde, Sint-
Idesbald en Oostduinkerke (M1901 932) 

16. Aanvraag voor de verlenging van 3 jaar van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk van Koksijde, 
Sint-Idesbald en Oostduinkerke (M1901 934) 

17. Aanvraag voor de verlenging van een vergunning met badges voor toegang tot de Zeedijk van Koksijde, Sint-
Idesbald en Oostduinkerke (M1901 954) 

18. Aanvraag voor de verlenging van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk van Koksijde, Sint-
Idesbald en Oostduinkerke (M1901 959) 

19. Aanvraag voor de verlenging van een vergunning met badges voor toegang tot de Zeedijk van Koksijde, Sint-
Idesbald en Oostduinkerke. (M1901 965) 

20. Aanvraag voor de verlenging van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk van Koksijde (M1901 
978) 

21. Aanvraag voor een vergunning met badge voor toegang tot de zeedijk van Sint-Idesbald (M1901 1065) 
politie 

tijdelijke politiereglementen  

22. Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van Chaussée d'amour op zaterdag 
16 februari 2019 

Anseeuw Stéphanie, schep en  

Cultuur en Erfgoed  

cultuur 

23. Goedkeuring aanstellen vrijwilligers vernissage Delvauxmuseum 
erfgoed  

archeologienota's 

24. Bekrachtiging archeologienota Koksijde (Wulpen) Kerkwijk (ID 9934) 
Navigo 

musea 

algemeen  

25. Aankoop beurswand musea Koksijde 
Decorte Guido, schepen  

Milieu en Duurzame Ontwikkeling  

omgevingsvergunningen  

26. Omgeving  vergunning STB en IIOA - landbouwbedrijf - Veurnevaartstraat 5 

27. Omgeving  weigering vergunning STB en IIOA - elektriciteitscabine - Zouavenpad (zn) 
Personeel en HR 

personeelszaken  

aanstelling  

28. Openverklaring bij wijze van aanwerving en aanstelling van een voltijds contractueel werkman openbare netheid 
E1-E3 met een contract voor onbepaalde duur uit wervingsreserve 
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29. Aanstelling van een diensthoofd HR en organisatieontwikkeling A1a-A3a. 
heraanstelling, -benoeming en -plaatsing 

30. Herplaatsing in de functie van een operator machine/voertuig openbare netheid E1-E3 
beëindiging 

31. In opzeg stellen van een voltijds contractueel coördinator Achthoek A1a-A1b 
arbeidsongevallen  

32. Weigering van een arbeidsongeval van een contractueel redder zwembaden D1-D3 van 16 november 2018 
Stedenbouw 

stedenbouw 

diverse 

33. Randvoorwaarden wedstrijd projecten IJzer en Zee 

34. Aanduiden afvaardiging CBS in jury van de wedstrijd georganiseerd door de woonmaatschappij IJzer en Zee, 
waarbij een ontwerper wordt gezocht voor 3 sociale woonprojecten in Koksijde 

Van Hove Lander, schepen  

IGS Wintegratie 

sociale zaken en welzijn  

35. Aanvraag subsidies gelijke kansen voor project buurtgericht netwerk Koksijde-bad 
Jeugddienst  

jeugd 

fuiven  

36. Subsidie professionele stewards evenement 'Masquerade' 
Onderwijs  

onderwijs 

algemeen  

37. Vervanging beleidsondersteuner Gemeentelijke basisschool Koksijde en gemeentelijke basisschool Oostduinkerke - 
bachelor 

38. Bijkomende aanstelling kinderverzorgster gemeentelijke basisschool Oostduinkerke 

39. Vervanging beleidsondersteuner Gemeentelijke basisschool Koksijde en gemeentelijke basisschool Oostduinkerke -  
aanstelling HSO 

vervangingen  

40. Vervanging administratief bediende gemeenteschool in ziekteverlof HSO 

41. Vervanging administratief bediende gemeenteschool in ziekteverlof - bachelor 
Secretarie 

algemeen beleid  

42. Aanvraag opname op de lijst van erkende verenigingen door K-Fitclub 
Geersens Dorine, schep en  

Burgerzaken  

lokale econo mie 

43. Engagementsverklaring deelname project KI:SS 

44. Premieoproep Vlaio infosessies ‘Het internet. Ook uw zaak’. 
Secretarie 

patrimonium 

concessies 

45. Goedkeuren gebruiksovereenkomst voor bootje Koksijde01 
lokale econo mie 

46. Toelating tot het uitoefenen van ambulante activiteit, zijnde verkoop van ijsjes "De Lekkerbek" 
Toerisme 

toerisme 

47. Toelating medewerking gemeente Koksijde aan de Belgian Open Aerobatic Championschip Koksijde. 

48. Goedkeuring plaatsing Foodtruck galabal Moeder Peerdevisscher op 23 februari op Casinoplein. 
Dawyndt Dirk, schep en 

Sport 

sport 

sportevenementen  

49. Organisatie 25ste Mountainbiketoertocht Koksijde 
Stedenbouw 

omgevingsvergunningen  

gebouwen 

50. Afleveren van een omgevingsvergunning onder voorwaarden en/of lasten aan Jeff Bricks voor het verbouwen en 
uitbreiden van een woning in de Marcel Demanlaan 46. 

beperkte omvang  

51. Afleveren van een omgevingsvergunning  aan Guy Herregat voor het plaatsen van een veranda in de Helvetiastraat 
15. 

52. Weigeren van een aanvraag voor een omgevingsvergunning aan Anne-Marie Haelewyck voor het plaatsen van een 
omheining met poort, boorput en oprichten schuilhok in de Burgweg (zonder nummer). 

53. Afleveren van een omgevingsvergunning onder voorwaarden en/of lasten aan Danny Vanthournout voor het 
plaatsen van een pergola en berging in de Jarnost Gausestraat 1. 

54. Weigeren van aanvraag van een omgevingsvergunning aan Alfred Verelst voor het plaatsen van een tuinhuis in de 
Kruisdistelstraat 8. 

bomen  

55. Afleveren van een omgevingsvergunning onder voorwaarden en/of lasten aan Franky Verstraete voor het vellen 
van 2 bomen in de Avondschemeringspad 4. 

56. Afleveren van een omgevingsvergunning onder voorwaarden en/of lasten aan gemeente Koksijde voor het vellen 
van 8 populieren in de Parnasiusstraat (openbaar domein) 

57. Afleveren van een omgevingsvergunning onder voorwaarden en/of lasten aan gemeente Koksijde voor het rooien 
van een Canadese populier in de Marcel Demanlaan (thv huisnr. 7) 

58. Afleveren van een omgevingsvergunning onder voorwaarden en/of lasten aan gemeente Koksijde voor het rooien 
en aanplanten van laanbomen  in de Hoge Duinenlaan (openbaar domein) 

meldingen  

59. Aktename van een niet-rechtsgeldige melding door Jan Van Cauwelaert-De Wyels voor stedenbouwkundige 
handelingen in de Lejeunelaan 50 te Koksijde. 
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60. Aktename van een niet-rechtsgeldige melding door Christophe Cottenye voor stedenbouwkundige handelingen in 
de Ammanswallestraat 24. 

stedenbouw 

61. Aanbieden gemeentelijk voorkooprecht 

62. Opname niet vergunde woning gelegen Polderstraat 116a te Oostduinkerke in het vergunningenregister 
inname openbaar domein voor bouwwerven (korter dan 1 week)  

63. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Dakwerken Bruneel gelegen Conterdijk 28. 

64. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Maes Guido gelegen Ijslandplein 19. 
inname openbaar domein voor bouwwerven (langer d an 1 week)  

65. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Bouwonderneming Christiaens gelegen Duinparklaan 
95. 

66. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Bouwonderneming Catteeu gelegen Golflaan. 

67. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Bouwonderneming Christiaens gelegen Albert I Laan 
56. 

inname openbaar domein (diverse) 

68. Inname openbaar domein Gevelterras Bruno's Bistro 

69. Inname openbaar domein zandterras Bruno's Bistro 

70. Inname openbaar domein vernieuwd zandterras De Verbeeelding 
diverse 

71. Toekenning naam "DUINKANT" voor een meergezinswoning gelegen Albert I laan 
splitsingsaanvragen  

72. Splitsingsaanvraag van een perceel gelegen Pelikaanhoek - sectie C 138e2 (lo 7b) 

73. Weigering splitsingsaanvraag van een perceel gelegen Willibrordusstraat 4 
 

Bekendgemaakt via de webtoepassing op 13 februari 2019. 

De burgemeester, 
Marc Vanden Bussche 


