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zitting van 25 maart 2019  
bekendgemaakt ingevolge artikel 285 van het decreet lokaal bestuur 

 
Goedkeuren notulen 

1. Goedkeuren notulen van de zitting van 18 maart 2019 
Vanden Bussche Marc, burgemeester  

Financiële Dienst 

financiën  

algemeen  

2. Goedkeuren bestelaanvragen 
belastingen: vaststellen en uitvoerbaarklaar kohier  

3. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier tweede verblijven en milieu aanslagjaar 2019 1ste kohier 
Secretarie 

patrimonium 

aankoop 

4. Opdracht tot het schatten van percelen grond Nieuwpoortsteenweg door landmeter- expert Johan Vandewalle in 
kader van grondoverdracht naar aanleiding van rioleringswerken 

verhuur/ter beschikking stelling 

5. Plaatsen schuilhok graasweide voormalige munitiedepot door de heer Vanmassenhove 

6. Goedkeuring gebruiksovereenkomst met paardenvissers Chris Vermoote en Nele Bekaert betreffende het gebruik 
van een perceel grond op het voormalige munitiedepot als graasweide 

Technisch Bureau  

openbare werken  

lastenboeken (technische diensten) 

vvwg - schepencollege 

7. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: herprofileren bermen Dewittelaan te Oostduinkerke 

8. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: aankoop nieuwe verlichtingsarmaturen annex oud-
gemeentehuis Koksijde 

9. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: Atletiek Club Koksijde vzw - funderingswerken 
lastenboeken (andere diensten) 

vvwg schepencolleg e 

10. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: leveren en installeren van nieuwe geluidmengtafels 
en accessoires voor het Casino Koksijde 

11. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: aankoop tablets voor de buitendiensten 

12. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: aankoop schoolboeken schooljaar 2019-2020 
toewijzingen technische diensten  

toewijzing aan de laagste inschrijver  

13. Gunning van de overheidsopdracht: leveren van potgrondmengsels 2019 

14. Gunning en lastvoorwaarden van de overheidsopdracht: aanleg fietspaden en riolering Nieuwpoortsteenweg 
Oostduinkerke: passende beoordeling 

toewijzingen andere diensten  

toewijzing aan de laagste inschrijver  

15. Gunning van de overheidsopdracht: aankoop schoolmateriaal voor de gemeentelijke basisscholen - schooljaar 
2019-2020 

toewijzing volgens gunningscriteria 

16. Gunning van de overheidsopdracht: abdij Ten Duinen - leveren van sokkels voor architecturale fragmenten in 
natuursteen 

17. Gunning van de overheidsopdracht: ontwikkeling en realisatie van een concept ter promotie van de activiteiten CC 
Casino Koksijde 2018-2019 + 3 mogelijke herhalingen - Verlenging 1 (Ontwikkeling en realisatie van een concept 
ter promotie van de activiteiten CC Casino Koksijde 2019-2020 ) 

nutsmaatschappijen  

18. Goedkeuring van de offerte 298702 van Fluvius voor het plaatsen van 7 palen gelegen te Biedenkopflaan in 
Oostduinkerke. 

19. Goedkeuring van de offerte 327480 van Fluvius voor het ondergronds brengen van het net gelegen te Fluithoekweg 
PV openbare werken  

20. Goedkeuring vorderingsstaat 14W van de overheidsopdracht: diverse riolerings- en wegeniswerken: herinrichting 
van de Hoge Weg, Polderstraat, e.a. 

PV vooruitgang 

21. Goedkeuring vorderingsstaat 4 van de overheidsopdracht: omgevingswerken sportpark Koksijde-dorp 

22. Goedkeuring vorderingsstaat 3 eindstaat van de overheidsopdracht: uitvoeren van diepe en moeilijke 
rioolaansluitingen en oplossen diverse wateroverlast - dienstjaar 2018 

23. Goedkeuring vorderingsstaat 1W van de overheidsopdracht: heraanleg Parnassiusstraat - Lusthuisjesstraat 

24. Goedkeuring vorderingsstaat 1R van de overheidsopdracht: heraanleg Parnassiusstraat - Lusthuisjesstraat 

25. Goedkeuring vorderingsstaat 1W van de overheidsopdracht: heraanleg Biedenkopflaan 
PV opleveringen  

26. Goedkeuring voorlopige oplevering van de overheidsopdracht: uitvoeren van diepe en moeilijke rioolaansluitingen 
en oplossen diverse wateroverlast - dienstjaar 2018 

27. Goedkeuring voorlopige oplevering van de overheidsopdracht: herinrichting Zeedijk tussen J. Jordaensstraat en 
Middelkerkestraat, heraanleg wandeldijk tussen Middelkerkestraat en G. Grardplein, vernieuwen leuning op de 
Zeedijk 

diversen  

28. Aanvraag voor de verlenging van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk Koksijde (M1903 538) 
Technisch Onderhoud 

openbare werken  

PV openbare werken  

PV vooruitgang 
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29. Goedkeuring vorderingsstaat 1R van de overheidsopdracht: heraanleg Biedenkopflaan 
Veiligheid en Preventie 

veiligheid & preventie 

30. Toekenning gemeentelijke premie inbraakbeveiliging 
subsidies 

31. Toekennen gemeentelijke premie fietssloten 
Anseeuw Stéphanie, schep en  

Burgerzaken  

burgerzaken  

algemeen  

32. Organisatie opleiding voorzitters verkiezingen + receptie 
ambtshalve schrapping 

33. Ambtshalve schrapping meerdere personen 2019/0003 

34. Ambtshalve schrapping 2019/0004 

35. Ambtshalve schrapping niet Belg 2019/0001 

36. Ambtshalve schrapping 2019/0005 
grafconcessies  

37. Goedkeuren concessie op de gemeentelijke begraafplaats Oostduinkerke U6/121- Urnenkelder 2p 

38. Goedkeuren concessie op de gemeentelijke begraafplaats Oostduinkerke H5/24- Kelder 2p 

39. Goedkeuren concessie op de gemeentelijke begraafplaats Oostduinkerke H5/25- Kelder 2p 

40. Goedkeuren concessie op de gemeentelijke begraafplaats Koksijde U3/38- Urnenkelder 

41. Goedkeuren concessie op de gemeentelijke begraafplaats Koksijde U3/39- Urnenkelder 2p 

42. Goedkeuren concessie op de gemeentelijke begraafplaats Koksijde U3/41- Urnenkelder 2p 

43. Goedkeuren concessie op de gemeentelijke begraafplaats Koksijde T8/9- Kelder 2p 

44. Goedkeuren concessie op de gemeentelijke begraafplaats Koksijde U3/31- Urnenkelder 2p 

45. Goedkeuren concessie op de gemeentelijke begraafplaats Koksijde T8/4- Kelder 2p 

46. Goedkeuren concessie op de gemeentelijke begraafplaats Koksijde U3/40- Urnenkelder 2p 
Cultuur en Erfgoed  

cultuur 

cultuur algemeen  

47. Niet ingaan op voorstel tot aankoop van kunstwerk "De Genie" van Magrit Van Nuffel 

48. Toekenning subsidies socio-culturele verenigingen werkjaar 2017 - 2018 
erfgoed  

archeologienota's 

49. Bekrachtiging archeologienota Koksijde Vanneckestraat (ID 9995) 
Decorte Guido, schepen  

Milieu en Duurzame Ontwikkeling  

milieu & duurzame ontwikkeling  

50. Gebruik van een digitaal systeem ter vervanging van de Europese handelsdocumenten op papier voor de 
inzameling van groente-, fruit- en tuinafval (gft) 

Personeel en HR 

personeelszaken  

algemeen  

51. Aanstelling jobstudenten dienst zwembaden – paasverlof 2019 
beoordeling kandidaturen  

52. Beoordeling geldigheid kandidaturen voor de aanwerving van een diensthoofd zwembaden B1-B3 voor onbepaalde 
duur. 

53. Beoordeling geldigheid kandidaturen voor de aanwerving van een chauffeur openbare netheid D1-D3 voor 
onbepaalde duur. 

aanstelling  

54. Aanstelling monitoren speelpleinwerking voor het paasverlof 2019 

55. Uitbreiding prestaties als deeltijds contractueel begeleider kinderopvang C1-C2 voor onbepaalde duur 

56. Aanstelling van 5 voltijdse contractueel werkmannen openbare netheid E1-E3 voor bepaalde duur 

57. Aanstelling van een voltijds administratief medewerker personeel & HR C1-C3 voor de duur van zes maanden 

58. Vervanging van een voltijds chauffeur openbare netheid D1-D3 op het team openbare netheid wegens 
arbeidsongeschiktheid 

59. Vervanging van een voltijds contractueel operator machine/voertuig E1-E3 van het team openbare netheid wegens 
opnemen andere functie als contractueel chauffeur openbare netheid D1-D3 

Technisch Bureau  

openbare werken  

mobiliteit 

60. Bepalen locatie elektrische laadpalen - uitrol 2019 
Van Hove Lander, schepen  

Communicatie Onthaal en Protocol 

communicatie, onthaal & protocol 

61. Eindexamen opnames kortfilm in de duinen van Sint-Idesbald en Mieke Hill 
Onderwijs  

onderwijs 

62. Regeling inwisselen instaplestijden gemeentelijke basisschool Koksijde na Krokusvakantie 2019 
vervangingen  

63. Goedkeuring ICT coördinator gemeentelijke basisschool Oostduinkerke in voltijds loopbaanonderbreking voor 
ouderschapsverlof 

64. Toekenning verlof wegens gedeeltelijke loopbaanonderbreking medische bijstand van leermeester katholieke 

godsdienst in de gemeentelijke basisschool te Oostduinkerke 
Secretarie 

musea 

abdijmuseum 
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65. Aanvraag huur gasterie op 26 mei 2019 
Stedenbouw 

integratie 

66. Goedkeuren kandidaturen Adviesraad Andersvaliden. 
Dawyndt Dirk, schep en 

Secretarie 

juridische zaken  

rechtszaken  

67. Vrijwillige tussenkomst en aanstellen raadsman in de procedure mbt de vordering tot vernietiging beslissing  
Deputatie houdende de omgevingsvergunning voor heraanleg Europaplein 

Sport 

sport 

wielerwedstrijden  

68. Toelating organisatie wielerwedstrijd "Witte Burg" op vrijdag 7 juni 2019 en verlenen logistieke steun 

69. Instellen van een bod voor het inrichten voor wielerevents in Koksijde 2020-2022 
sportevenementen  

70. Aanvraag organisatie 1ste editie van de Nature Run Oostduinkerke, Natura Walk Oostduinkerke, Halloween Trail en 
Halloween Walk op 2 november 2019 

71. Organisatie boksgala Koksijde 25 mei 2019 
Stedenbouw 

omgevingsvergunningen  

gebouwen 

72. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019006699 onder voorwaarden en/of lasten aan Wim Horrie voor 

het uitbreiden en verbouwen van een woning in de hoek Arthur Frérelaan 26 - H. Vandergoesstraat 

73. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019012178 onder voorwaarden en/of lasten aan Guido De Roover 
voor het uitbreiden van een vakantiewoning in de Visserspark 10 

74. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2018157303 onder voorwaarden en/of lasten aan Di Maria Pino 
Calogero voor het bouwen van een meergezinswoning in de Koninklijke Baan 109 

75. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019012218 onder voorwaarden en/of lasten aan Ortmans Erwin 
voor het uitvoeren van renovatiewerken in de Groene Spechtstraat 6 

beperkte omvang  

76. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2018139460 onder voorwaarden en/of lasten aan Ruben Winnock 
voor het plaatsen van een afsluiting in de Polderstraat 71 

77. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019006590 onder voorwaarden en/of lasten aan Ignace Deconinck 
voor het renoveren van de gevels in de Elisabethplein 1 

78. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2018159544  aan Marc Bryon voor het bouwen van een tuinhuis in 
de 't Zandkasteeltje 22 

79. Weigering van een aanvraag van een omgevingsvergunning OMV_2018159371  aan Naert hedwig voor het wijzigen 
van bestemming van appartement naar bureel in de Leopold II laan 270 

80. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019019200 onder voorwaarden en/of lasten aan Serge Slodzina 
voor het regulariseren van een studio app 501 op het dakverdiep in de Joststraat 5 

meldingen  

81. Aktename van een niet-rechtsgeldige melding door Marijke Van Caekenberge voor het bouwen van een tuinhuis 
met een oppervlakte van 19.80m² in de H. Vandergoesstraat 3 (OMV_2019032603) 

82. Aktename van een niet-rechtsgeldige melding door Christiaan Brouwers voor het vergroten van een raam aan de 
zijde van Roelstraat in de Weststraat 3 (OMV_2019029827) 

83. Aktename van een niet-rechtsgeldige melding door Dirk Verhaeghe voor bouwen van een berging in de 
Duinparklaan 3 (OMV_2019028693) 

stedenbouw 

inname openbaar domein voor bouwwerven (korter dan 1 week)  

84. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Kentisol gelegen Strandlaan 195. 

85. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Gryspeert gelegen K. D'Haenenlaan 2. 

86. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Vanhoucke gelegen Leopold II Laan 63. 

87. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Claeys Bouw gelegen Duinenkranslaan 13. 
inname openbaar domein voor bouwwerven (langer d an 1 week) 

88. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Dirk Van Den Hoeck gelegen Lejeunelaan 33. 

89. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Denuwelaere Stijn tuinaanleg gelegen Gevaertlaan 9. 
inname openbaar domein (diverse) 

90. Goedkeuren inname openbaar domein publivlag Musti Delice 

91. Aanvraag tot regularisatie vergunning G13 inname openbaar domein met gevelterras nieuwe uitbater bvba 't Zwart 
Schaap 

92. Regularisatie vergunning Z6 zandterras nieuwe uitbater bvba 't Zwart Schaap 
diverse 

93. Vergunning voor het plaatsen van tijdelijke wegwijzers naar aanleiding van de Opendeur luchtmachtbasis op 28 
augustus 2019 

Vancayseele Ivan, schepen  

Sociaal Huis 

sociale zaken en welzijn  

94. Terugbetaling lidgeld visclub - aanvraag nr 7 
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Bekendgemaakt via de webtoepassing op 2 april 2019. 

De burgemeester, 
Marc Vanden Bussche 


