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zitting van 18 maart 2019  
bekendgemaakt ingevolge artikel 285 van het decreet lokaal bestuur 

 
Goedkeuren notulen 

1. Goedkeuren notulen van de zitting van 11 maart 2019 
Vanden Bussche Marc, burgemeester  

Financiële Dienst 

financiën  

belastingen: vaststellen en uitvoerbaarklaar kohier  

2. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier activeringsheffing aanslagjaar 2019/1ste kohier 

3. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren 1ste kohier aanslagjaar 2019 van de verhaalbelasting op riolen 

4. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het eerste kohier toeristische verblijven en milieu aanslagjaar 2019 
subsidies en toelagen  

5. Toekenning premie voorhuwelijkssparen 2019/01 
Technisch Bureau  

openbare werken  

6. Goedkeuring vorderingsstaat 3 riolering van de overheidsopdracht: herinrichten L. Hegerplein - Noordstraat - 
Zeelaan 

7. Goedkeuring vorderingsstaat 3 wegenis van de overheidsopdracht: herinrichten L. Hegerplein - Noordstraat - 
Zeelaan 

8. Goedkeuring vorderingsstaat 7 riolering van de overheidsopdracht: diverse wegenis- en rioleringswerken - 
Lalouxlaan e.a. 

9. Goedkeuring vorderingsstaat 7 wegenis van de overheidsopdracht: diverse wegenis- en rioleringswerken - 
Lalouxlaan e.a. 

10. Goedkeuring vorderingsstaat 8 riolering van de overheidsopdracht: diverse wegenis- en rioleringswerken - 
Lalouxlaan e.a. 

11. Goedkeuring vorderingsstaat 8 wegenis van de overheidsopdracht: diverse wegenis- en rioleringswerken - 
Lalouxlaan e.a. 

lastenboeken (technische diensten) 

vvwg - schepencollege 

12. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's van de overheidsopdracht: leveren en 
onderhouden van 60 fietsen voor gemeente De Panne, Koksijde en de stad Veurne in kader van Interreg V 
transmobil - Deelname Gemeente Koksijde 

13. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's van de overheidsopdracht: huren van 
60  slimme sloten en bijhorende technologie om fietsen te delen voor de gemeenten De Panne, Koksijde en de stad 
Veurne in het kader van Interreg V Transmobil - Deelname Gemeente Koksijde 

14. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: aankoop nieuw overdekt podium op aanhangwagen 

15. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: regenereren grassportvelden sportparken Koksijde 
en Oostduinkerke - dienstjaar 2019 

16. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: afbraak boot Moed & Vertrouwen 
lastenboeken (andere diensten) 

vvwg schepencolleg e 

17. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: aankoop nieuwe zitzetels voor de bibliotheek 
Koksijde 

toewijzingen technische diensten  

toewijzing aan de laagste inschrijver  

18. Gunning van de overheidsopdracht: leveren klaptafels 't Oud Schooltje Koksijde 
toewijzingen andere diensten  

toewijzing aan de laagste inschrijver  

19. Gunning van de overheidsopdracht: aankoop smartphones 2019 
nutsmaatschappijen  

20. Goedkeuring offerte Eandis/309267/OFF - plaatsen van nieuwe palen OV met led armatuur en dimmen regime 
gelegen te Veurnelaan en Berglaan 

PV openbare werken  

PV vooruitgang 

21. Goedkeuring vorderingsstaat 3 van de overheidsopdracht: renovatie polyvalente zaal Witte Burg - dakwerk 

22. Goedkeuring vorderingsstaat 23 - eindstaat van de overheidsopdracht: verbouwen grote schuur tot 
Kunstencentrum ten Bogaerde - lot 1: ruwbouw 

mobiliteit 

23. Goedkeuring verslag verkeerscommissie 28 februari 2019 en daaruit vloeiende te nemen maatregelen 
politie 

tijdelijke politiereglementen  

24. Aanvraag wijzigen verkeerssituatie tijdens opendeur 'Vrienden der blinden' 
Veiligheid en Preventie 

veiligheid & preventie 

subsidies 

25. Toekennen gemeentelijke premie fietssloten 
Anseeuw Stéphanie, schep en  

CC Casino Koksijde 

zalenbeheer  

26. Goedkeuren reductie aan Koningin Elisabeth Instituut voor gebruik c.c. CasinoKoksijde op 29 mei 2019 
cultuur 

cultuur algemeen  

27. Goedkeuring overeenkomst cc CasinoKoksijde seizoen 18-19 voor een klassiek concert van het Alfama Quartet en 
Anne Niepold 

Cultuur en Erfgoed  

erfgoed  

archeologienota's 
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28. Bekrachtiging archeologienota Oostduinkerke Hockeyveld (ID 9996) met voorwaarden 
beschermd erfgoed 

29. Toelating tot uitvoeren van werken aan beschermd erfgoed - herleggen kasseipadje Ten Bogaerde 
Decorte Guido, schepen  

Personeel en HR 

personeelszaken  

algemeen  

30. Beschikbaarheid en permanentietoelage dienst ICT 

31. Disponibiliteit wegens uitputting ziektekrediet van een voltijds statutair diensthoofd Stedenbouw. 

32. Disponibiliteit wegens uitputting ziektekrediet van een voltijds statutair diensthoofd Veiligheid en Preventie. 
aanstelling  

33. Aanstelling van een coördinator stedenbouw B1-B3 bij wijze van bevordering 

34. Uitbreiding prestaties als deeltijds contractueel begeleider kinderopvang C1-C2 
bevordering  

35. Bevordering van 1 plaats voor de functie als halftijds contractueel zaalwachter-schoonmaker D1-D3 
Technisch Bureau  

openbare werken  

mobiliteit 

36. Goedkeuring om een fietsscansysteem voor scholen op te starten 

37. Hernieuwing van de vergunning voor de exploitatie van een taxidienst - Margo & Co BVBA 

38. Organisatie dag van de mobiliteit op 14 september 2019 
Van Hove Lander, schepen  

Communicatie Onthaal en Protocol 

communicatie, onthaal & protocol 

39. Goedkeuren overeenkomst met mobicage ivm de Koksijde app 

40. Goedkeuren programma paasontbijt 2019 
Geersens Dorine, schep en  

Secretarie 

toerisme 

evenementen  

41. Toelating organisatie wijkfeest Monobloc op 31 augustus 2019 en verlenen logistieke steun 
Toerisme 

toerisme 

publiciteit openbare weg 

42. Toelating stickerverkoop door Rode Kruis langs openbare weg van 25 april tem 09 mei en plaatsen stand op de 

vrijdagmarkt op 2 april en 3 mei 
Dawyndt Dirk, schep en 

Secretarie 

juridische zaken  

43. Aanstellen raadsman voor voeren van verweer naar aanleiding van het ingediend beroep tegen de beslissing inzake 
het ingediend bezwaar op belasting tweede verblijf en milieu AJ 2018 met kohierartikel 9813 

44. Aanstellen raadsman voor voeren van verweer naar aanleiding van het ingediend beroep tegen de beslissing inzake 
het ingediend bezwaar op belasting toeristische verblijfplaatsen AJ 2018 met kohierartikel 1139 en 1141 

Sport 

sport 

sportevenementen  

45. Organisatie internationaal jeugdbaskettornooi op zaterdag 18 en zondag 19 mei in Koksijde 

46. Wijziging parcours Koksijde Trail op zaterdag 20 april 2019 
huur infrastructuur 

47. Goedkeuren gebruik sportinfrastructuur door Club Brugge (jeugd) voor organiseren van zomerstage voetbal van 9 
tot 12 juli 2019 

48. Gebruik sportinfrastructuur door NGO Take My Hand (Nieuwpoort) voor organiseren van een benefiet 
petanquetornooi 

Stedenbouw 

omgevingsvergunningen  

adviezen  

49. Adviesaanvraag van de Deputatie inzake de beroepsprocedure voor het bouwen van een meergezinswoning door 
Twin Properties gelegen in de Dijkweg (OMV_2018089652) - laatste aanleg 

gebouwen 

50. Stedenbouwkundig attest 2 voor het bouwen van een eengezinswoning in de Lehoucklaan voor rekening van Dhr. 
Eddy Decleir. 

51. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2018149006 onder voorwaarden en/of lasten aan Delie Paul voor 
het verbouwen van een appartementsgebouw in de Strandlaan 145 

52. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019011302 onder voorwaarden en/of lasten aan Patrick Gielen 
voor het verbouwen van een meergezinswoning in de Parnassiusstraat 14A 

53. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019010849 onder voorwaarden en/of lasten aan Van der Borght 
Stefaan voor het overkappen van terras, restaureren erker, plaatsen berghok en aanleg parkeerplaats in de 
Oostduinstrandlaan 15 

54. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2018137475 onder voorwaarden en/of lasten aan Verbeke - 
Camelbeke voor het bouwen van een woning in de Redesalaan (zn) 

beperkte omvang  

55. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019008354  aan Laurence Lahousse voor het plaatsen van een 
tuinhuis met terras in de Westdiephelling 4 

56. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019006287 onder voorwaarden en/of lasten aan Demeulenaere 
Martino voor het wijzigen bestemming van bakkerij naar praat- en sfeercafé in de Dewittelaan 87 

57. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019011855 onder voorwaarden en/of lasten aan Hera Van Sande 
voor het wijzigen van gevelbekleding in de Dwarsstraat (zn) 
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58. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019017713 onder voorwaarden en/of lasten aan Deepak Rokaha 
voor het plaatsen van een terrasoverkapping met uitschuifbare zonwering in de Zeedijk 465 

bomen  

59. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019033729 onder voorwaarden en/of lasten aan Nancy 
Vanderstichele voor het snoeien van twee bomen in de Galjoenweg 19 

meldingen  

60. Aktename van een niet-rechtsgeldige melding door Xavier De Vreese voor het uitbreiden van een woning in de 
Narcissenlaan 4 (OMV_2018002061) 

61. Aktename van een melding door Vermeiren - Van Erps voor het verbouwen van een ééngezinswoning in de Fred 
Wallecanlaan 21 (OMV_2019014995) 

62. Aktename van een niet-rechtsgeldige melding door Hannes Vanden Broucke voor het vellen van een treurwilg in de 
Sparrelaan 10 (OMV_2019025912) 

stedenbouw 

63. Aanvraag afwijking grafzerk urnenveld Oostduinkerke 
inname openbaar domein voor bouwwerven (korter dan 1 week)  

64. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Cornelis gelegen Oostendelaan 1. 

65. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Woningbouw Dumortier gelegen Koninklijke Baan 321. 

66. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Cleaning professionals gelegen Zeedijk 306. 

67. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Vacomet gelegen Zeedijk 313. 
inname openbaar domein voor bouwwerven (langer d an 1 week)  

68. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Depoorter Kristof BVBA gelegen Zeedijk 413. 

69. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Vandaele Kurt gelegen Zeedijk 358. 

70. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Interbuild gelegen A Boudrystraat 10. 

71. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Dakgroep Naessens gelegen Ijslandplein 14. 

72. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Baelen Invest gelegen Albert I Laan 87. 

73. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Mortier gelegen Koninklijke Baan 114. 

74. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Mortier gelegen Klaprozenstraat 2. 
inname openbaar domein (diverse) 

75. Aanvraag inname openbaar domein met terras Belle Vue 

76. Inname openbaar domein 2 bloembakken NDRUK 
diverse 

77. Vergunning tot het plaatsen van vaste wegwijzers naar aanleiding van een vakantiewoning met de naam Villa 
Paradis 

splitsingsaanvragen  

78. Splitsingsaanvraag van een perceel gelegen Dorpplaats 
 

Bekendgemaakt via de webtoepassing op 26 maart 2019. 

De burgemeester, 
Marc Vanden Bussche 


