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zitting van 1 april 2019  
bekendgemaakt ingevolge artikel 285 van het decreet lokaal bestuur 

 
Goedkeuren notulen 

1. Goedkeuren notulen van de zitting van 25 maart 2019 
Vanden Bussche Marc, burgemeester  

Financiële Dienst 

financiën  

algemeen  

2. Gunnen van de uitbreiding van de bestaande financiële software FOX bij CipalSchaubroeck naar BBC2020 voor 
lokaal bestuur Koksijde 

subsidies en toelagen  

3. Toekennen derde voorschot investeringssubsidie West Aviation Club 
Secretarie 

algemeen beleid  

4. Toekenning van de eretitel schepen aan de heer Jan Loones - advies 

5. Toekenning van de eretitel schepen aan de heer Herwig Vollon - advies 

6. Toekenning van de eretitel schepen aan de heer Albert Serpieters - advies 
Technisch Bureau  

openbare werken  

lastenboeken (technische diensten) 

vvwg - schepencollege 

7. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: leveren van twee handgeduwde strandrolstoelen 

8. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: aanpassen gasdetectieinstallaties en alarmen 

9. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: opgraven potvis Valentijn 

10. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: in beeld brengen diverse fasen Potvis Valentijn: van 
opgraven tot tentoonstellen 

toewijzingen technische diensten  

toewijzing aan de laagste inschrijver  

11. Gunning en lastvoorwaarden van de overheidsopdracht: hockeyterrein Oostduinkerke - dieptesonderingen 

12. Gunning van de overheidsopdracht: herinrichting Middelkerkestraat en St-Idesbaldusstraat 
toewijzingen andere diensten  

toewijzing volgens gunningscriteria 

13. Gunning van de overheidsopdracht: leveren en plaatsen speeltoestel strand Koksijde-Bad 
nutsmaatschappijen  

14. Aanvraag van Telenet tot het bekomen van een vergunning voor het plaatsen van ondergrondse kabel gelegen in 
de Koningstraat 22 te Oostduinkerke 

15. Aanvraag van Telenet tot het bekomen van een vergunning voor het plaatsen van ondergrondse kabel gelegen in 
de Fluithoekweg 9 

16. Aanvraag van Fluvius tot het bekomen van een vergunning voor het plaatsen nieuwe cabine en inlussen ervan 
gelegen in de  Westhinderstraat 13 te kok 

17. Aanvraag van Fluvius tot het bekomen van een vergunning voor het plaatsen van G40 voor stookruimte en 
grootkeuken gelegen in de  Koninklijke Baan 261 te Koksijde 

18. Aanvraag van Fluvius tot het bekomen van een vergunning voor het uitbreiden van PE 110 net voor een klant 
gelegen in de  Uitkijkweg te Koksijde 

19. Aanvraag van Telenet tot het bekomen van een vergunning voor het graafwerken gelegen in de Zeelaan te 
Koksijde 

diversen  

20. Aanvraag voor een vergunning met badge voor toegang tot het Europaplein (M1903 278) 

21. Aanvraag voor een vergunning met 2 badges voor toegang tot de Zeedijk van Oostduinkerke (M1903 856) 
mobiliteit 

22. Toekenning doorlopende signalisatiemachtiging aan Agentschap voor Natuur en Bos 
politie 

tijdelijke politiereglementen  

23. Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van workshop fietsen op vrijdag 3 
mei 2019 

Veiligheid en Preventie 

veiligheid & preventie 

subsidies 

24. Toekennen gemeentelijke premie fietssloten 

25. Toekennen gemeentelijke premie fietssloten 
Anseeuw Stéphanie, schep en  

Burgerzaken  

burgerzaken  

algemeen  

26. Vaststelling kiezerslijsten Europese - Federale - Vlaamse verkiezingen 26 mei 2019 
ambtshalve schrapping 

27. Ambtshalve schrapping 2019/0006 
Cultuur en Erfgoed  

erfgoed  

beschermd erfgoed 

28. Toelating uitvoeren van werken aan beschermd erfgoed - plaatsen buitenverlichting kunstencentrum Ten Bogaerde 
Kinderopvang  

kinderopvang  

29. Aanvraag subsidie Lokaal Loket Kinderopvang 
Decorte Guido, schepen  

Burgerzaken  

burgerzaken  

algemeen  

30. Aanduiden leden landbouwraad legislatuur 2019-2024 
Milieu en Duurzame Ontwikkeling  

milieu & duurzame ontwikkeling  



 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN  

 
 

31. Indienen lokaal energieproject bij het Vlaams Energieagenschap voor de aankoop van twee elektrisch aangedreven 
en compacte stadsbestelwagens 

geluid 

32. Toelating verhoogd geluidsniveau elektronisch versterkte muziek Moondance 
Personeel en HR 

personeelszaken  

aanstelling  

33. Aanstelling van jobstudenten in het team openbare netheid (dienst technisch onderhoud) voor het seizoen 2019 

34. Aanstelling van jobstudenten in de dienst zwembaden voor seizoen 2019 

35. Aanstelling van jobstudenten als polyvalent medewerker voor zomer 2019 

36. Aanstelling sportmonitoren seizoen 2019 

37. Aanstelling van jobstudenten reddingsdienst aan zee voor seizoen 2019 

38. Aanstelling van jobstudenten E.H.B.O.-helper voor seizoen 2019 

39. Goedkeuren van delegatie van bevoegdheden aan de algemeen directeur met betrekking tot vervangen en 
aanstellen van jobstudenten in 2019 

40. Aanstelling monitoren speelpleinwerking seizoen 2019 

41. Aanstelling monitoren buitenschoolse kinderopvang seizoen 2019 

42. Aanstelling van een halftijds contractueel begeleider kinderopvang C1-C2. 

43. Vervanging van een halftijds begeleider kinderopvang C1-C2 op de dienst kinderopvang wegens werkverwijdering 
voor zwangerschap. 

44. Aanstelling van een werkman groen E1-E3 in de groendienst voor het seizoen 2019 met een contract van bepaalde 

duur 

45. Delegatie van bepaalde bevoegdheden aan de algemeen directeur over procedure werkman (bepaalde duur) 

46. Bijkomende aanstelling hulpmonitor speelpleinwerking voor het paasverlof 2019 

47. Openverklaring bij wijze van aanwerving en aanstelling van een voltijds contractueel werkman logistiek E1-E3 met 
een contract voor bepaalde duur uit wervingsreserve 

arbeidsongevallen  

48. Afsluiten arbeidsongeval van 27 juli 2018 van een werkman (jobstudent) – team openbare netheid. 

49. Afsluiten arbeidsongeval van 11 oktober 2018 van een werkman groen – groendienst. 
Secretarie 

patrimonium 

verhuur/ter beschikking stelling 

50. Goedkeuren gebruiksovereenkomst met Johan Ghyselen en Griet Verscheure betreffende het gebruik van een 
perceel weidegrond (deel van nummer 264H) aan Ten Bogaerde 

Van Hove Lander, schepen  

CC Casino Koksijde 

zalenbeheer  

51. Goedkeuren zaalhuur onder categorie 2 benefietavond Noche Mexicana i.s.m. SAR 
Communicatie Onthaal en Protocol 

communicatie, onthaal & protocol 

algemeen  

52. Inschrijving 'Someflex', een online leerplatform voor sociale media voor de socialemediaredacteurs van Koksijde. 

53. Toelating opnames videoclip aan zee in Oostduinkerke op 8 en 9 april 2019 
ICT 

ICT 

54. Deelname gemeente Koksijde aan begeleidingstraject V-ICT-OR olv. RESOC Westhoek 
Onderwijs  

onderwijs 

algemeen  

55. Vervanging kinderverzorgster gemeentelijke basisschool Koksijde in zwangerschapsverlof 
Geersens Dorine, schep en  

Secretarie 

algemeen beleid  

56. Uitnodiging algemene statutaire vergadering dierenasiel Ganzeweide 
Technisch Bureau  

groendienst 

57. Aanvraag logistieke ondersteuning en receptie voor de bloemenjaarmarkt die doorgaat op 20 april 2019 
Paaszaterdag. 

Toerisme 

toerisme 

58. Toelating medewerking logistieke steun en gebruik gasterie voor receptie aan genootschap van de Zalige 
Idesbaldus om "Baaldje Kruis" te kunnen organiseren 

59. Goedkeuring mobiele affichage campagne voor "Decotuin Middelkerke" 

60. Toelating voor het uitdelen van flyers op de Zeedijk Koksijde voor het evenement "SPARTARUN" op 06 april 2019 
Dawyndt Dirk, schep en 

Sport 

sport 

sportevenementen  

61. Aanvraag logistieke steun voor wedstrijd Atletiek Club Koksijde te leveren in Veurne 
Stedenbouw 

omgevingsvergunningen  

gebouwen 

62. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019023857 onder voorwaarden en/of lasten aan Bruno Douchy 
voor het samenvoegen van 2 appartementen tot 1 appartement in de Noordenwindhelling 1 

beperkte omvang  

63. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019010494 onder voorwaarden en/of lasten aan Stefaan 
Lambrecht voor het plaatsen van een omheining in de Henri Christiaenlaan nr. 28 
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64. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2018158010  aan Bert Van den Berghe voor het bouwen van een 
nieuwe berging/stal na afbraak bestaande berging  in de Hof ter Hillestraat 1 

65. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019000998 onder voorwaarden en/of lasten aan Lutgart Van 
Renterghem voor het plaatsen van een tuinkast in de A. Fastenaekelslaan 19 

66. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019010494 onder voorwaarden en/of lasten aan Stefaan 
Lambrecht voor het plaatsen van een omheining in de Henri Christiaenlaan nr. 28 

bomen  

67. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019018094 onder voorwaarden en/of lasten aan Maria Van 
Eeckhout voor het vellen van een boom en snoeien van 2 bomen in de Kerkhofstraat nr. 4 

stedenbouw 

inname openbaar domein voor bouwwerven (korter dan 1 week)  

68. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Servimo gelegen Duinbergenstraat 2. 
inname openbaar domein voor bouwwerven (langer d an 1 week)  

69. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Bouwbedrijf P&J Maes gelegen Koninklijke Baan 291. 

70. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Bouwaannemer Kevin Vermander gelegen Maurice 
Renardlaan 18. 

71. Aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Mortier Renovatiewerken gelegen Kursaallaan. 
inname openbaar domein (diverse) 

72. Aanvraag tot inname openbaar domein met gevelterras voor restaurant La Diga 

73. Aanvraag tot inname openbaar domein met zandterras Voor restaurant La Diga. 
diverse 

74. Vergunning tot plaatsen van tijdelijke publiciteit naar aanleiding van een toeristische wandelzoektocht die 
plaatsvindt in het voorjaar 

Technische Diensten 

openbare werken  

diversen  

75. Goedkeuren overeenkomst met Havana architectuur bvba voor dossier 'bouw van een publiek toegankelijk 
museumdepot en educatieve ruimte in de Pastoor Schmitzstraat' te Oostduinkerke-dorp 

Verslag en  

76. Verslag vergadering raad van bestuur IWVA van 20 februari 2019 
 

Bekendgemaakt via de webtoepassing op 9 april 2019. 

De burgemeester, 
Marc Vanden Bussche 


