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zitting van 6 mei 2019 
bekendgemaakt ingevolge artikel 285 van het decreet lokaal bestuur

Goedkeuren notulen

1. Goedkeuren notulen van de zitting van 29 april 2019
Vanden Bussche Marc, burgemeester

Financiële Dienst
financiën
algemeen

2. Goedkeuren uitgave via aanvaarde factuur

3. Toetreden tot lijst van besturen met interesse in de op te starten aankoopcentrale van Stad Brugge voor ophalen, 
frankeren en distribueren van postzendingen voor de periode 2020-2023

Secretarie
algemeen beleid

4. Toekennen van 3 extra parkeerkaarten voor de Vrienden der Blinden.
Technisch Bureau

openbare werken
lastenboeken (technische diensten)
vvwg - schepencollege

5. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: leveren en plaatsen van 6 fietsrekken met frame 
voor gemeente De Panne, gemeente Koksijde en stad Veurne in het kader van Interreg V Transmobil

6. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: aankoop sorteergrijper en schieter voor 
graafmachine

toewijzingen technische diensten
toewijzing aan de laagste inschrijver

7. Gunning en lastvoorwaarden van de overheidsopdracht: aanleg extra padelterrein Koksijde-dorp: uitvoeren 
milieutechnisch onderzoek

8. Gunning van de overheidsopdracht: leveren van strandmatten

9. Gunning van de overheidsopdracht: leveren van twee handgeduwde strandrolstoelen

10. Gunning van de overheidsopdracht: leveren van een tapijtreiniger
nutsmaatschappijen

11. Goedkeuren aanvraag van IWVA tot het bekomen van een vergunning voor het plaatsen van een wachtkoker 
gelegen Booitshoekestraat 2

12. Goedkeuren aanvraag van IWVA tot het bekomen van een vergunning voor het nieuwe aftakking gelegen Zeedijk 
272 te Koksijde

PV openbare werken
verrekeningen + verhoging raming

13. Goedkeuring verrekening 2 van de overheidsopdracht: renovatie van de kapel Willibrordus te Wulpen
diversen

14. Goedkeuren aanvraag voor de verlenging van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk van 
Koksijde, St Idesbald en Oosduinkerke (M1904 1017)

15. Goedkeuren rit met gemeentebus voor Team schoonmaak naar Elisabethplein

16. Goedkeuren rit met gemeentebus voor dienst Toerisme in functie van de Winterwandeldag 2019 te gebruiken als 
Pendelbus tussen Station Koksijde en Feestzaal Kerkepanne

17. Aanvraag voor het leveren van een elektriciteits- en wateraansluiting voor de Beachbar 't Zand.
politie
tijdelijke politiereglementen

18. Goedkeuren tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van het opgraven van potvis Valentijn op 
maandag 6 mei 2019 t.e.m. vrijdag 24 mei 2019

19. Goedkeuren tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de braderie op zaterdag 22 juni 2019 
t.e.m. zondag 23 juni 2019

20. Goedkeuren tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de braderie op zaterdag 24 augustus 
2019

21. Goedkeuren tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de culinaire modepromenade op zaterdag 
28 september  2019

Anseeuw Stéphanie, schepen
Burgerzaken

burgerzaken
algemeen

22. Ten laste neming kosten Kids-id door administratieve fout - dossier 2019/02
CC Casino Koksijde

cultuur
casino

23. Goedkeuring overeenkomst cc CasinoKoksijde seizoen 19-20 voor een voorstelling van Guido Belcanto en De NWe 
Tijd

24. Goedkeuring overeenkomst cc CasinoKoksijde seizoen 19-20 voor een voorstelling van Fred Delfgaauw
Decorte Guido, schepen

Personeel en HR
personeelszaken
algemeen

25. Disponibiliteit wegens uitputting ziektekrediet van een voltijds statutair administratief medewerker Personeel & HR  
op de dienst Personeel & HR.

aanstelling

26. Openverklaring en aanstelling van een halftijds contractueel onthaalbediende cc Casino (C1-C3)

27. Vervanging van een voltijds contractueel teamverantwoordelijke groen D4-D5 op de groendienst wegens onbetaald 
verlof .

28. Vervanging van een halftijds contractueel werkman groen E1-E3 op de groendienst wegens progressieve 
tewerkstelling en loopvermindering.

arbeidsongevallen
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29. Afsluiten arbeidsongeval van 7 november 2018 van een operator machine/voertuig – team openbare netheid.
Technisch Bureau

openbare werken
mobiliteit

30. Bepalen extra locaties elektrische laadpalen - uitrol 2019
Van Hove Lander, schepen

Financiële Dienst
patrimonium
algemeen

31. Afspraken tussen gemeente en AGB Koksijde met betrekking tot de zonnepanelen op de tennishal Koksijde dorp
Onderwijs

onderwijs

32. Goedkeuren verslag beheerscomité scholengemeenschap Strand en Polder van 29 maart 2019
algemeen

33. Aanstelling kinderverzorgster gemeentelijke basisschool Koksijde in instaplestijden
Geersens Dorine, schepen

Toerisme
toerisme

34. Toelating aan brouwerij Bosteels om bepaalde horeca zaken te bezoeken op traditionele wijze met 
biertonnenwagen en Friese paarden

algemeen

35. Toelating medewerking logistieke steun en gebruik gronden Tepelhoornstraat aan het toneelgezelschap Temp 
d'Eole voor de organisatie van een theaterspektakel met paarden.

evenementen

36. Toelating tot het organiseren van een Tentenkamp n.a.v. de Vierdaagse van de IJzer 2019.

37. Toelating plaatsen kermis tijdens het Landelijk Feest Wulpen van 18 tot 21 juli 2019

38. Toelating medewerking logistieke steun voor de organisatie van de Fortenwedstrijd op maandag 22 juli 2019

39. Goedkeuren organisatie Kermis Koksijde dorp 2019
publiciteit openbare weg

40. Toelating voor het houden van een samplingactie "Fanta" op zaterdag 29 juni op de Zeedijk Koksijde

41. Weigering voor het plaatsen van een infostand "Norther" rond hernieuwbare energie en windmolens op zee tijdens 
de garnaalfeesten en de Night of the Proms.

Dawyndt Dirk, schepen
Sport

sport
sportevenementen

42. Goedkeuren organisatie mountainbiketoertocht door de Dunekeuntjes op maandag 10 juni 2019

43. Goedkeuren tot organiseren van evenementen en wedstrijden in de KYC in 2019

44. Goedkeuren organisatie 'Tri Beaufort Trophy' op 8 en 9 juni 2019
Stedenbouw

omgevingsvergunningen
gebouwen

45. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2018138910 onder voorwaarden en/of lasten aan V4 Project K1  
voor het bouwen van een meergezinswoning in de Zeelaan 8

46. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019020269 onder voorwaarden en/of lasten aan VPS 
Bouwmanagement voor het herinrichten van een immobiliënkantoor & het renoveren van de gevel in de Zeedijk 
249 - Prins Albertplein 17

47. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2018132354 onder voorwaarden en/of lasten aan Gauthier Werquin 
voor het renoveren van de gevel van Residentie Idesende in de Pieterlaan 4

bomen

48. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019032779 onder voorwaarden en/of lasten aan Carine Janssens  
voor het vellen van 2 witte abelen en het snoeien van 5 witte abelen in de Koninklijke Baan 250

stedenbouw
inname openbaar domein voor bouwwerven (korter dan 1 week)

49. Goedkeuren aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Desimco gelegen Westendestraat 11.

50. Goedkeuren aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Marc Geerts gelegen Meiklokjesweg 1.

51. Goedkeuren aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door David Renovatiewerken gelegen 
Ijslandplein 1-6.

52. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Dakwerken Vanbleu gelegen Meridiaanstraat 7.
inname openbaar domein voor bouwwerven (langer dan 1 week)

53. Goedkeuren aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Damien Taymans gelegen Orchideestraat 
9.

54. Goedkeuren aanvraag inname openbaar domein voor bouwwerven door Morini gelegen Westendestraat 11.

55. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Ann Van Steertegem gelegen A. Boudrystraat 1.

56. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Delrue Benny gelegen Conterdijk 28.
splitsingsaanvragen

57. Splitsingsaanvraag van een perceel gelegen Theresialaan 16
Verslagen

58. Aktename rapport over de liquiditeitstoestand en stand van de werkingskredieten op 30 april 2019

Bekendgemaakt via de webtoepassing op 14 mei 2019.

De burgemeester,
Marc Vanden Bussche


