
 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN  

 
 

zitting van 13 mei 2019  
bekendgemaakt ingevolge artikel 285 van het decreet lokaal bestuur 

 
Goedkeuren notulen 

1. Goedkeuren notulen van de zitting van 6 mei 2019 
Vanden Bussche Marc, burgemeester  

Financiële Dienst 

financiën  

belastingen: vaststellen en uitvoerbaarklaar kohier  

2. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het 3de kohier belasting op terrassen aanslagjaar 2018 

3. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het 3de kohier belasting op de strandterrassen aanslagjaar 2018 
Secretarie 

brandweer  

4. Kennisname organisatie van een fakkeltocht op 24 mei 2019 
patrimonium 

algemeen  

5. Aanstellen landmeter-expert voor opstellen PV van afpaling Karel Vanneckestraat en Doornhofstraat 
aankoop 

6. Aanstellen notaris voor de overname of vestigen zakelijk recht stroken grond Nieuwpoortsteenweg i.k.v. 
rioleringswerken en wegeniswerken 

juridische zaken  

rechtszaken  

7. Adviesverlening en instellen procedure cassatie m.b.t. het arrest van het Hof van beroep Gent, vijfde kamer, in de 
zaak 2018/AR/137 met nummer 2019/2920 van 9 april 2019 

Technisch Bureau  

openbare werken  

lastenboeken (andere diensten) 

vvwg schepencolleg e 

8. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: leveren en plaatsen speeltoestellen Zonneplein te 
Oostduinkerke-Bad 

toewijzingen technische diensten  

toewijzing aan de laagste inschrijver  

9. Gunning van de overheidsopdracht: leveren compacte schrobzuigmachine voor het Duinenhuis 

10. Gunning en lastvoorwaarden van de overheidsopdracht: potvis Valentijn - ophalen en verwerken dierlijk restafval 
toewijziging volgens gunningscriteria 

11. Gunning van de overheidsopdracht: renovatie fontein De Poort (Design & Build) 
toewijzingen andere diensten  

toewijzing aan de laagste inschrijver  

12. Gunning van de overheidsopdracht: leveren van gemotoriseerde LED-spots en toebehoren voor het Cultureel 
Centrum Casino Koksijde 

toewijzing volgens gunningscriteria 

13. Gunning van de overheidsopdracht: aanstellen ontwerper voor de opmaak van een beheerplan Ten Duinen en 
Zuidabdijmolen 

nutsmaatschappijen  

14. Verlenen vergunning aan IWVA voor het plaatsen van wachtkoker gelegen Pylyserlaan 5 

15. Verlenen vergunning aan Fluvius voor het aanleggen van nutsleidingen voor gas, elektriciteit en OV  in de  A. 
Boudrystraat te Koksijde. 

PV openbare werken  

PV vooruitgang 

16. Goedkeuring vorderingsstaat 5 riolering van de overheidsopdracht: herinrichten L. Hegerplein - Noordstraat - 
Zeelaan 

17. Goedkeuring vorderingsstaat 5 wegenis van de overheidsopdracht: herinrichten L. Hegerplein - Noordstraat - 
Zeelaan 

18. Goedkeuring vorderingsstaat 16 van de overheidsopdracht: diverse riolerings- en wegeniswerken: herinrichting van 
de Hoge Weg, Polderstraat, e.a. 

19. Goedkeuring vorderingsstaat 3R van de overheidsopdracht: heraanleg Parnassiusstraat - Lusthuisjesstraat 

20. Goedkeuring vorderingsstaat 3W van de overheidsopdracht: heraanleg Parnassiusstraat - Lusthuisjesstraat 

21. Goedkeuring vorderingsstaat 2R van de overheidsopdracht: heraanleg Biedenkopflaan 

22. Goedkeuring vorderingsstaat 2W van de overheidsopdracht: heraanleg Biedenkopflaan 

23. Goedkeuring vorderingsstaat 10bis van de overheidsopdracht: herinrichting van het Europaplein te Koksijde 
(Oostduinkerke) - Perceel 1 (Europaplein) 

diversen  

24. Goedkeuren van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk Oostduinkerke (M1905 028) 

25. Afleveren van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk van Oostduinkerke en Astridplein (M1905 
040) 

26. Afleveren van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk van Koksijde (M1905 121) 

27. Afleveren van een vergunning met badge voor toegang tot de het Europaplein (M1905 120) 

28. Afleveren van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk van Oostduinkerke (M1905 284) 
mobiliteit 

29. Goedkeuring verslag verkeerscommissie 25 april 2019 en daaruit vloeiende te nemen maatregelen 
politie 

tijdelijke politiereglementen  

30. Plaatsen parkeerverbod voor een springkasteel op parking Ijslandplein op 18 mei 2019 
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31. Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van het opgraven van de potvis van 
maandag 13 mei 2019 t.e.m. vrijdag 17 mei 2019 

Veiligheid en Preventie 

veiligheid & preventie 

subsidies 

32. Toekenning premie voor beveiliging tegen inbraak 2019/05 
Anseeuw Stéphanie, schep en  

Burgerzaken  

burgerzaken  

ambtshalve schrapping 

33. Ambtshalve schrapping meerdere personen 2019/0010 

34. Ambtshalve schrapping meerdere personen 2019/0011 
CC Casino Koksijde 

zalenbeheer  

35. Goedkeuren reductie aan saxofoonkwartet CeDeL voor gebruik c.c. CasinoKoksijde van 21 t/m 24 mei 2020 
Cultuur en Erfgoed  

erfgoed  

archeologienota's 

36. Aktename archeologienota Oostduinkerke Witte Burg 40 (ID 11062) 
Navigo 

musea 

navigo 

37. Goedkeuren herbestemming diverse objecten uit het NAVIGO-collectie 

38. Goedkeuren lid borgingscomité Garnaalvisserij te paard 
Decorte Guido, schepen  

Personeel en HR 

personeelszaken  

39. Overdracht tijdsregistratiedata werknemers brandweerzone van server gemeentebestuur Koksijde naar server 
brandweer Westhoek 

aanstelling  

40. Huisje Nys: aanstelling deeltijds contractueel administratief medewerker C1-C3 met een contract voor bepaalde 
duur m.i.v. 1 juli 2019 tot 31 augustus 2019 

41. Aanstelling met dagcontracten voor sportmonitoren - sportdienst- principiële beslissing 
op pensioenstelling 

42. Aanvraag eervol ontslag vastbenoemd teamverantwoordelijke openbare netheid D4-D5 
Woonhuis NieKo 

IGS Wonen  

leegstand  

43. Schrappen van een woning gelegen Familiestraat 8 uit het leegstandsregister 

44. Schrappen van een woning gelegen Viooltjesstraat 7, 8670 Koksijde uit het leegstandsregister 
Van Hove Lander, schepen  

Communicatie Onthaal en Protocol 

communicatie, onthaal & protocol 

45. Toestemming filmopnames voor muziekvideo in Sint-Idesbald 
Jeugddienst  

jeugd 

fuiven  

46. Subsidie professionele stewards evenement Bal der Peerdevisscher 
Secretarie 

onderwijs 

algemeen  

47. Toelating aan BuSo Tordale tot het houden van een besloten activiteit met vuurkorf op het strand op 22 mei 2019 
Geersens Dorine, schep en  

Toerisme 

toerisme 

48. Verlenen toelating voor passage op de Zeedijk Oostduinkerke en tijdelijke stop op het Astridplein tijdens de 
oldtimerrondrit 'Cubarit" op 06 juli 2019 

Dawyndt Dirk, schep en 

Sport 

sport 

wielerwedstrijden  

49. Organisatie van fietstocht met doortocht in Koksijde op zaterdag 28 september 2019 
sportevenementen  

50. Goedkeuring organisatie “Zomerpromotietour” in het kader van de sportpromotionele campagne 
“#sportersbelevenmeer” door Radio 2 

huur infrastructuur 

51. Toelating organisatie bbq in kantine voetbal op sportpark Oostduinkerke tbv petanqueclub eeuwig jong 
Stedenbouw 

omgevingsvergunningen  

gebouwen 

52. Weigering van een aanvraag van een omgevingsvergunning OMV_2019020105  aan Kurt Vandaele voor het 
verbouwen van een woning (regularisatie) in de Noordduinen 27 

53. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019022026 onder voorwaarden en/of lasten aan 
BOUWONDERNEMING NORRE-DEGRAEVE voor het verbouwen van een woning in de Polderstraat 64 

beperkte omvang  

54. Weigering van een aanvraag van een omgevingsvergunning OMV_2019019880  aan Luka Vanneste voor het 
oprichten van een open terras met windschermen in de Zeelaan 216 

55. Weigering van een aanvraag van een omgevingsvergunning OMV_2019023707 aan Kristof Goens voor het plaatsen 
van een omheining in de Maria Vlamijnckstraat 6 

56. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019028282 onder voorwaarden en/of lasten aan Deceuninck Mieke 
voor het plaatsen van een omheining in de Kruipwilgendreef 15 

meldingen  

57. Aktename van een niet-rechtsgeldige melding door Jean Pierre Dejonghe voor het plaatsen van een veranda in de 
Polderstraat 89 (OMV_2019043652) 

stedenbouw 

inname openbaar domein voor bouwwerven (korter dan 1 week)  

58. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Balloey Matthys gelegen Vrijheidstraat 1A. 

59. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Schrijnwerkerij Cornelis gelegen Zeedijk. 

60. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Kentisol gelegen Zeelaan 208. 

61. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Bvba Van Gelder Tobias gelegen E. 
Vanlangenhovestraat 13. 

inname openbaar domein voor bouwwerven (langer d an 1 week)  
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62. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door S Bouw gelegen C Schoolmeesterslaan 10. 

63. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Balloey-Matthys gelegen Vrijheidstraat 1A. 

64. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door BVBA Roose-Colpaert gelegen Leopold II Laan 47. 

65. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door M-Energie gelegen Leopold II Laan 213. 

66. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door PSG Totaalinrichting gelegen Fafchampstraat 26. 

67. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Atelier 40 gelegen Steekspelstraat - Hoek 
Kursaallaan - Kunstenaarsstraat. 

68. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Dakwerken Bruneel gelegen Ter Duinenwijk 12. 
inname openbaar domein (diverse) 

69. Goedkeuren regularisatie van bestaande vergunning inname openbaar domein met gevelterras t.h.v. Zeedijk 342 
andere uitbater en naamsverandering voor uitbating Al Parma(vroegere Clapotis) 

70. Goedkeuren regularisatie van bestaande vergunning inname openbaar domein met zandterras t.h.v. Zeedijk 342 
andere uitbater voor uitbating Al Parma (vroeger Clapotis) 

71. Goedkeuren regularisatie van bestaande vergunning inname openbaar domein met een publibord t.h.v. Zeedijk 
342 andere uitbater voor uitbating Al Parma 

72. Goedkeuren inname openbaar domein met open gevelterras t.h.v. E. Terlinckplein 13 voor broodjeszaak Piccolo 

73. Weigering inname openbaar domein voor het plaatsen van een Publibord t.h.v. Zeelaan 327 door BVBA Van 
Gassen-Larock 

beroepen, uitspraken, externe ad viezen 

74. Aanvaarden van uitnodiging voor hoorzitting deputatie met betrekking tot beroep tegen vergunning van College 
van burgemeester en schepenen voor afbraak Zeelaan 24-26-44 

diverse 

75. Aanbieden van het voorkooprecht 
Extra ag endapunt 

76. Ambtshalve ontslag van een statutair redder D1-D3 
 

Bekendgemaakt via de webtoepassing op 21 mei 2019. 

De burgemeester, 
Marc Vanden Bussche 


