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zitting van 27 mei 2019  
bekendgemaakt ingevolge artikel 285 van het decreet lokaal bestuur 

 
Goedkeuren notulen 

1. Goedkeuren notulen van de zitting van 20 mei 2019 
Vanden Bussche Marc, burgemeester  

Financiële Dienst 

financiën  

belastingen: vaststellen en uitvoerbaarklaar kohier  

2. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het 5de kohier belasting op de toeristische verblijfplaatsen en milieu 
aanslagjaar 2018 

toerisme 

algemeen  

3. Overmaken beperkt aantal gegevens uit kohier tweede en toeristische verblijven aanslagjaar 2018 aan Westtoer 
voor statistische verwerking 

Secretarie 

patrimonium 

concessies 

4. Goedkeuring domaniale vergunning op het militair domein nr 12.19243 voor het plaatsen van een Seaking 
Technisch Bureau  

openbare werken  

lastenboeken (technische diensten) 

vvwg - schepencollege 

5. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: leveren materiaal voor kerstdecoratie 2019 

6. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: restauratie van het Vanneuvillehuis: technieken - 
elektriciteit 

toewijzingen technische diensten  

toewijzing aan de laagste inschrijver  

7. Gunning van de overheidsopdracht: gemeente Koksijde - leerlingenvervoer schooljaar 2019-2020 

8. Gunning van de overheidsopdracht: leveren en implementeren van een fietsbeloningssysteem 

9. Gunning van de overheidsopdracht: leveren en plaatsen van een veiligheidsomheining rond de Zuidabdijmolen te 

Koksijde 
toewijzingen andere diensten  

toewijzing aan de laagste inschrijver  

10. Gunning van de overheidsopdracht: raamcontract ICT Stad Brugge: installatie nieuw serverpark 
nutsmaatschappijen  

11. Afleveren vergunning aan IWVA voor het plaatsen van een wachtkoker in de Gaupinlaan 14 in Koksijde 

12. Goedkeuring vergunningsaanvraag van Telenet voor het plaatsen van een ondergrondse kabel in de 
Westendestraat 33 

13. Goedkeuring vergunningsaanvraag van Fluvius voor het vervangen/verplaatsen distributiekabine in de Cesar 
Gezellestraat. 

14. Goedkeuring vergunningsaanvraag van Fluvius voor het aanleggen van een nieuw distributienet in de Vreugdelaan. 
PV openbare werken  

verrekeningen + verhoging raming  

15. Goedkeuring verrekening 1 van de overheidsopdracht: uitvoeren nivelleringswerken op het strand Koksijde 2019 
PV vooruitgang 

16. Goedkeuring vorderingsstaat 1 van de overheidsopdracht: project ter valorisatie van het Vanneuvillehuis te 

Koksijde 

17. Goedkeuring vorderingsstaat 2 van de overheidsopdracht: project ter valorisatie van het Vanneuvillehuis te 
Koksijde 

andere 

18. Goedkeuring gebrekkige uitvoering van de overheidsopdracht: raamcontract keuringen voor de gemeente Koksijde 
diversen  

19. Afleveren van een vergunning met badge voor toegang tot de zeedijk van Oostduinkerke (M1905 617) 

20. Afleveren van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk van Koksijde (M1905 665) 

21. Goedkeuring gebrekkige uitvoering van de overheidsopdracht: restauratie St.-Willibrorduskerk Wulpen - lot 2: 
restauratieve schilderwerken 

politie 

tijdelijke politiereglementen  

22. Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van Tri beaufort trophy op zaterdag 8 
juni 2019 en zondag 9 juni 2019 

23. Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van wielerwedstrijd op vrijdag 7 juni 
2019 

24. Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van sportdag buitengewoon onderwijs 
op dinsdag 28 mei 2019 

25. Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van kermis Koksijde-dorp op zaterdag 
8 juni 2019 t.e.m. woensdag 12 juni 2019 

26. Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van buurtfeest in de Hostenstraat op 
donderdag 15 augustus 2019 

Veiligheid en Preventie 

veiligheid & preventie 

subsidies 

27. Toekenning premie voor beveiliging van fietsen en bromfietsen tegen diefstal 2019/8 

28. Toekenning premie voor beveiliging van fietsen en bromfietsen tegen diefstal 2019/9 
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29. Toekenning premie voor beveiliging van fietsen en bromfietsen tegen diefstal 2019/10 
Anseeuw Stéphanie, schep en  

Abdijmuseum 

musea 

abdijmuseum 

30. Goedkeuring programma Feest in de Abdij - samenwerking met Guapa Creations 

31. Goedkeuring programma Feest in de Abdij - samenwerking met Jannes de Goochelaar 

32. Goedkeuring programma Feest in de Abdij - samenwerking met De Riddershow 

33. Goedkeuring programma Feest in de Abdij - samenwerking met JEUK vzw 

34. Goedkeuring programma Feest in de Abdij - samenwerking met Filip Vandamme 

35. Goedkeuring programma Feest in de Abdij - samenwerking met Frapi Grime 

36. Goedkeuring programma Feest in de Abdij - samenwerking met Sandbox Grime 

37. Goedkeuring programma Feest in de Abdij - samenwerking met Het Narrenschip 

38. Goedkeuring programma Feest in de Abdij - samenwerking met Sabine Forrier 

39. Goedkeuring programma Feest in de Abdij - samenwerking met Valkerij Ardanwen 

40. Goedkeuring programma Feest in de Abdij - samenwerking met vzw Het Gruuthuse Huishouden 
CC Casino Koksijde 

zalenbeheer  

41. Goedkeuren reductie aan VVB Nationaal en VVB Bachten de Kupe voor gebruik c.c. CasinoKoksijde op 07 
september 2019 

cultuur 

casino 

42. Goedkeuring overeenkomst cc CasinoKoksijde seizoen 19-20 voor een voorstelling van Roos Rebergen en Sun Sun 
Sun orchestra, Adriaan Van den Hoof en Poyo Rojo 

Cultuur en Erfgoed  

erfgoed  

erfgoedpremies  

43. Principiële goedkeuring gemeentelijke restauratiepremie Lajoc Cottage (Hertstraat 33) 
Decorte Guido, schepen  

Milieu en Duurzame Ontwikkeling  

milieu & duurzame ontwikkeling  

geluid 

44. Toelating verhoogd geluidsniveau elektronisch versterkte muziek Levensloop Koksijde 2019 
Personeel en HR 

personeelszaken  

vacantverklaring  

45. Vacantverklaring van een intergemeentelijke coördinator bestrijding gezinsarmoede B1-B3 met een contract van 
bepaalde duur. 

beoordeling kandidaturen  

46. Beoordeling geldigheid kandidaturen voor de aanwerving en bevordering van een statutair teamverantwoordelijke 

D4-D5 voor onbepaalde duur. 
aanstelling  

47. Aanstelling van een voltijds contractueel ambtenaar lokale economie A1a-A2a met een contract van onbepaalde 
duur 

48. Aanstelling van een bijkomende jobstudent als polyvalent medewerker voor het project 'Mooimakers' voor zomer 
2019 

49. Aanstelling een voltijds contractueel schoonmaker E1-E3 (seizoen) voor een contract voor bepaalde duur 
beëindiging 

50. Beëindiging arbeidsovereenkomst in onderling akkoord van een deeltijds contractueel begeleider kinderopvang C1-
C2. 

arbeidsongevallen  

51. Afsluiten arbeidsongeval van 19 juni 2018 van een chauffeur groendienst – groendienst. 

52. Afsluiten arbeidsongeval van 5 maart 2018 van een schoonmaker - team schoonmaak. 
Stedenbouw 

stedenbouw 

diverse 

53. Advies op de Plan-MER screening opgesteld in opdracht van de Vlaamse Overheid in kader van de opmaak van een 
gewestelijke publiciteitsverordening 

Technisch Bureau  

openbare werken  

mobiliteit 

54. Bepalen van een extra locatie elektrische laadpalen - uitrol 2019 
Technische Diensten 

stedenbouw 

diverse 

55. Akkoord actualisering ruimtemonitor ikv aanbod bedrijventerreinen in West-Vlaanderen 
Woonhuis NieKo 

IGS Wonen  

leegstand  

56. Schrappen van een woning gelegen Myosotislaan 30 uit het leegstandsregister 
Geersens Dorine, schep en  

Toerisme 

toerisme 

57. Geen toelating verlenen aan Winok Oplinus  om een verkeersveilige- en informatieve stand te plaatsen tijdens 
Baaldje Kids en Oostduinkerke kids. 

58. Toelating medewerking logistieke steun en organisatie braderie door Hartje Koksijde in de maand juni. 

59. Toelating medewerking logistieke steun en organisatie braderie/shopping days door Hartje Koksijde in de maand 
augustus. 

60. Toelating aan brouwerij Omer Vander Ghinste om met authentieke bierwagen bepaalde horecazaken te bezoeken 

61. Toelating voor passage op de Zeedijk en tijdelijke stop tijdens de oldtimerrondrit van de Torhoutse oldtimerclub 
TOCAR op zondag 14 juli 2019 

Dawyndt Dirk, schep en 

Sport 

sport 

algemeen  
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62. Plaatsing tent aan Surfclub Windekind voor netwerk event van Unizo op donderdag 6 juni. 
wielerwedstrijden  

63. Organisatie Keizer der Juniores op 15 september 2019 in Koksijde 
Stedenbouw 

omgevingsvergunningen  

beperkte omvang  

64. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019027585 onder voorwaarden en/of lasten aan Greta Mestdagh 
voor regulariseren van 2 niet-vergunde parkeerplaatsen in de zijtuin in de C. Schoolmeesterslaan 41 

65. Weigering van een aanvraag van een omgevingsvergunning OMV_2019033551 aan Patrick Cardinael voor het 
inbuizen van een gracht in de Kerkwijk nr. 6 

66. Weigering van een aanvraag van een omgevingsvergunning OMV_2019026108 onder voorwaarden en/of lasten 
aan Peter Bultynck voor de aanleg van een padelveld in de Leopold II-laan - Witte Burg 

meldingen  

67. Aktename van een melding door Herman Pieter Vansintjan voor het renoveren van buitenverharding Duinpanweg 9 
in de Duinpanweg 9  (OMV_2019056084) 

stedenbouw 

68. Goedkeuren regularisatie van bestaande vergunning G37 inname openbaar domein met horecaterras t.h.v. Zeedijk 
446 andere uitbater 

inname openbaar domein voor bouwwerven (korter dan 1 week)  

69. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Christiane Haesbrouck gelegen Gulden Vlieslaan 50. 

70. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Peggy Puttemans gelegen Zeelaan 288. 

71. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Verada gelegen Albert I laan 95 (Annastraat). 

72. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Aluform NV gelegen Zeedijk 261. 

73. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Theunynck Bouwonderneming gelegen Koninklijke 
Baan 127 - Guido Gezelleplein. 

inname openbaar domein voor bouwwerven (langer d an 1 week)  

74. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Peter Verroken gelegen Duinparklaan 56. 

75. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Waeles NV gelegen IJslandplein 19. 

76. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Compernolle Robert bvba gelegen Bruggestraat 11. 

77. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door De Torre Bvba gelegen Rozenlaan 46. 

78. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Hocon bvba gelegen Zeedijk 260. 

79. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Vancayzeele BVBA gelegen Pannelaan 47. 
inname openbaar domein (diverse) 

80. Goedkeuren uitbreiding horecaterras op openbaar domein t.h.v. Zeedijk 484 van bestaande vergunning voor 
uitbating 'Le Milot' 

81. Goedkeuren inname openbaar domein voor het plaatsen van een publibord t.h.v. Zeedijk 284 
splitsingsaanvragen  

82. Goedkeuren splitsingsaanvraag van een perceel gelegen Pelikaanhoek (lot 10c) 
 

Bekendgemaakt via de webtoepassing op 3 juni 2019. 

De burgemeester, 
Marc Vanden Bussche 


