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zitting van 17 juni 2019  
bekendgemaakt ingevolge artikel 285 van het decreet lokaal bestuur 

 
Goedkeuren notulen 

1. Goedkeuren notulen van de zitting van 3 juni 2019 
Vanden Bussche Marc, burgemeester  

algemeen beleid  

2. Goedkeuring voorstel stappenplan De Wakkere Burger vzw aangaande de heroriëntatie van de gemeentelijke 
adviesraden 

3. Standpuntinname tot deelname Lancering Westhoek -  Vredeshoek - afvaardiging bestuur op 18 juni 2019 

4. Toekennen van een parkeerkaart voor zorgverleners 2019/SM 
openbare werken  

lastenboeken (technische diensten) 

vvwg - schepencollege 

5. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: aanleg dubbel padelterrein te Koksijde dorp 

6. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: leveren en installeren buitenschrijnwerk 
Gemeentelijke Basisschool Oostduinkerke 

7. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: leveren zout- en zandstrooier 

8. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: leveren en plaatsen van een printer/snijplotter ter 
vervanging van bestaand toestel 

9. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: schoonmaken diverse gemeentegebouwen en ruiten 
van gemeentegebouwen - dienstjaar 2020 

10. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: leveren en installeren twee dampkappen keuken 
gemeentelijke basisschool Oostduinkerke 

11. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: leveren van een halfautomatische hydraulische 
lintzaagmachine 

lastenboeken (andere diensten) 

vvwg schepencolleg e 

12. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: aanstellen van een studiebureau archeologie voor 
het archeologisch vooronderzoek met proefsleuven i.k.v. de archeologienota Oostduinkerke Hockeyveld 

toewijzingen technische diensten  

toewijziging volgens gunningscriteria  

13. Goedkeuring gunning van de overheidsopdracht: leveren en onderhouden  van 60 fietsen voor gemeente De 
Panne, Koksijde en de stad Veurne in kader van Interreg V transmobil - Deelname Gemeente Koksijde 

14. Gunning 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 

toewijzingen andere diensten  

toewijzing aan de laagste inschrijver  

15. Gunning van de overheidsopdracht: leveren compacte schrobzuigmachine voor de sporthal Hazebeek 
Oostduinkerke 

16. Goedkeuring gunning van de overheidsopdracht: raamcontract ICT stad Brugge: onderhoudscontract Fortigate 
500E firewall voor 2 firewalls 

17. Gunning van de overheidsopdracht: aankoop schoolboeken schooljaar 2019-2020 
toewijzing volgens gunningscriteria 

18. Gunning van de overheidsopdracht: aanstellen van een landmeter-expert voor het opstellen van 

schattingsverslagen en opmetingsplannen en het uitvoeren van afpalingen - raamcontract tot eind 2022 
nutsmaatschappijen  

19. Goedkeuring vergunningsaanvraag van IWVA voor een gestuurde boring in de Leeuwerikstraat 15 

20. Goedkeuring vergunningsaanvraag van IWVA voor het plaatsen van een wachtkoker in de Oostlaan 8A 

21. Goedkeuring vergunningsaanvraag van Telenet voor het plaatsen van ondergrondse kabel in de 
Nieuwpoortsteenweg 15 

22. Goedkeuring vergunningsaanvraag van IWVA voor het plaatsen van een wachtkoker in de Duinparklaan 13 

23. Goedkeuren vergunningsaanvraag van Fluvius voor het vervangen van een cabineuitrusting met geluidsdemper in 
de Zeelaan. 

24. Goedkeuring vergunningsaanvraag van IWVA voor een wachtkoker/gestuurde boring in de Pannelaan 44 

25. Goedkeuring vergunningsaanvraag van IWVA voor het plaatsen van een wachtkoker in de Kruinweg 8 

26. Goedkeuring vergunningsaanvraag van IWVA voor het aansluiten op waterleiding in de Boudrystraat 10 
PV openbare werken  

verrekeningen + verhoging raming  

27. Goedkeuring verrekening 1 van de overheidsopdracht: leveren en plaatsen speeltoestellen speelterrein Kerkepanne 
en strand Oostduinkerke-Bad - Perceel 2 (Speeltoestel strand Oostduinkerke) 

28. Goedkeuring verrekening 1 van de overheidsopdracht: hockeyterrein Oostduinkerke - dieptesonderingen 
PV vooruitgang 

29. Goedkeuring vorderingsstaat 4W van de overheidsopdracht: heraanleg Parnassiusstraat - Lusthuisjesstraat 
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30. Goedkeuring vorderingsstaat 4R van de overheidsopdracht: heraanleg Parnassiusstraat - Lusthuisjesstraat 
andere 

31. Goedkeuring gebrekkige uitvoering van de overheidsopdracht "aanstellen ontwerper verbouwen openluchtzwembad 
Oostduinkerke" 

diversen  

32. Afleveren van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk Koksijde (M1906 063) 

33. Verlenging van vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk Koksijde (M1905 902) voor het uitvoeren van 
werken. 

34. Afleveren van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk Koksijde (M1906 125) 

35. Afleveren van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk Koksijde en Europaplein (M1906 164) 

36. Afleveren van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk Oostduinkerke (M1906 176) 

37. Afleveren van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk Koksijde (M1906 207) 

38. Wijzigen van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk Koksijde (M1906 215) 

39. Afleveren van een vergunning met badge voor toegang tot de Strandlaan (M1906 349) 

40. Afleveren van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk Koksijde (M1906 324) 

41. Afleveren van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk Koksijde (M1905 841) 

42. Afleveren van een vergunning met badge voor toegang tot de Strandlaan in St. Idesbald (M1906 406) 

43. Afleveren van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk van Koksijde, Sint Idesbald, Oostduinkerke 
en Europaplein M1906 311 

44. Afleveren van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk van Koksijde (M1906 316) 

45. Goedkeuring voor gebruik gemeentebus voor Scholengemeenschap De Strandloper naar Zwembad Koksijde 
gedurende het schooljaar 2019-2020. 

46. Weigeren vraag voor rit met gemeentebus voor Orde Driekoningen naar Duinkerke - Grand-Synthe - Steenvoorde 

47. Afleveren van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk van Koksijde, Sint Idesbald en 
Oostduinkerke (M1905 748) 

politie 

tijdelijke politiereglementen  

48. Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van het plaatsen van een circus van 
donderdag 8 augustus 2019 t.e.m. zondag 18 augustus 2019 

49. Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van Lotto muziekshow op vrijdag 16 
augustus 2019 

50. Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van filmopnames op dinsdag 18 juni 
2019 t.e.m. woensdag 19 juni 2019 

51. Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van garnaalstoet op zondag 30 juni 
2019 

52. Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de folkloremarkt op zaterdag 29 
juni 2019 

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

54. Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van plaatsen Kos op dinsdag 18 juni 
2019 

veiligheid & preventie 

55. Toekennen van een subsidie voor buurtfeesten aan Bertrand Dorné - Veurnelaan 

56. Toekennen van een subsidie voor buurtfeesten aan Aurélie Beghin - Guldenzandstraat 
subsidies 

57. Toekenning premie voor beveiliging van fietsen en bromfietsen tegen diefstal 2019/11 
financiën  

algemeen  

58. Goedkeuren bestelaanvragen 
belastingen: bezwaren 

59. Beoordeling 484.06/17798 inzake het bezwaarschrift tegen aanslagbiljet tweede verblijven en milieu betreffende 
aanslagjaar 2019 kohierartikel 6169 

belastingen: vaststellen en uitvoerbaarklaar kohier  

60. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het 6de kohier belasting op tweede verblijven en milieu aanslagjaar 2018 

61. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het 3de kohier op de milieubelasting aanslagjaar 2018 

62. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het 2de kohier op de activeringsheffing aanslagjaar 2019 

63. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het 2de kohier belasting op tweede verblijven en milieu aanslagjaar 2019 
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64. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het 2de kohier belasting op de toeristische verblijfplaatsen en milieu 
aanslagjaar 2019 

65. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het 2de kohier belasting op de aanleg van riolen aanslagjaar 2019 

66. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het 1ste kohier belasting op terrassen aanslagjaar 2019 

67. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het 1ste kohier belasting op de strandterrassen aanslagjaar 2019 
patrimonium 

verhuur/ter beschikking stelling 

68. Goedkeuring gebruiksovereenkomst tussen het gemeentebestuur van Koksijde en Johan Vandenhouweele 
(boksschool) voor het gebruik van lokalen K.V.V.C vzw (2019-2020) 

69. Goedkeuring gebruiksovereenkomst houdende het mede-gebruik van de sanitaire installatie dienstencentrum te 
Sint-Idesbald 

Anseeuw Stéphanie, schep en  

burgerzaken  

ambtshalve schrapping 

70. Ambtshalve schrapping niet Belg 2019/0005 

71. Ambtshalve schrapping niet Belg 2019/0006 
grafconcessies  

72. Goedkeuren concessie op de gemeentelijke begraafplaats Koksijde L8/10 en L8/11- 2 x volle grond 

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

74. Goedkeuren concessie op de gemeentelijke begraafplaats Koksijde F3/466- columbarium 1p 

75. Goedkeuren concessie op de gemeentelijke begraafplaats Koksijde U3/43- Urnenkelder 1p 

76. Goedkeuren concessie op de gemeentelijke begraafplaats Koksijde F3/466- columbarium 1p 

77. Goedkeuren concessie op de gemeentelijke begraafplaats Koksijde F3/468- columbarium 1p 

78. Goedkeuren concessie op de gemeentelijke begraafplaats Oostduinkerke H5/26- Kelder 2p 

79. Goedkeuren concessie op de gemeentelijke begraafplaats Oostduinkerke U5/120- Urnenkelder 2p 

80. Goedkeuren concessie op de gemeentelijke begraafplaats Oostduinkerke H5/27- Kelder 2p 

81. Goedkeuren concessie op de gemeentelijke begraafplaats Oostduinkerke U6/122- Urnenkelder 2p 

82. Goedkeuren concessie op de gemeentelijke begraafplaats Oostduinkerke U6/123- Urnenkelder 1p 
cultuur 

casino 

83. Goedkeuring overeenkomst cc CasinoKoksijde seizoen 19-20 voor een voorstelling van Humo's Comedy Cup Tour 

84. Goedkeuring aanpassing overeenkomst voorstelling Poyo Rojo in cc CasinoKoksijde seizoen 19-20 

85. Goedkeuring overeenkomst cc CasinoKoksijde seizoen 19-20 voor een jazzoptreden van Alex Koo Trio feat. Jean-
Paul Estiévart 

86. Goedkeuring overeenkomst cc CasinoKoksijde seizoen 19-20 voor een voorstelling van Steven Mahieu 

87. Goedkeuring overeenkomst cc CasinoKoksijde seizoen 19-20 voor een voorstelling van Erhan Demirci 
musea 

abdijmuseum 

88. Toelating inrichting scholenwedstrijd expo Bouwen voor de eeuwigheid 
navigo 

89. Toekennen ontwikkelen van familieparcours NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum aan Casa Blanca VZW 
erfgoed  

erfgoedpremies  

90. Principiële goedkeuring gemeentelijke restauratiepremie Villa Dalora 

91. Principiële goedkeuring gemeentelijke restauratiepremie villa Duinroosje 
Decorte Guido, schepen  

openbare werken  

mobiliteit 

92. Goedkeuren plaatsen naambord ter hoogte van 'Kapel Zalige Idesbald' 

93. Goedkeuren deelname lokale beloofd!-campagne inzake snelheid 
patrimonium 

94. Toelating om proeven uit te voeren op het strand 
personeelszaken  

95. Aanvraag vrijstelling selectieproeven voor de aanwerving van een voltijds statutair teamverantwoordelijke D4-D5 
vacantverklaring  

96. Vacantverklaring van een evenementenmedewerker B1-B3 met een contract van bepaalde duur. 

97. Vacantverklaring van een planner/coördinator technieken B1-B3 met een contract voor onbepaalde duur. 

98. Vacantverklaring en aanleg van een werfreserve van een voltijds contractueel redder D1-D3 met een contract van 
onbepaalde duur. 

beoordeling kandidaturen  

99. Beoordeling geldigheid kandidaturen voor de aanwerving van een voltijds contractueel intergemeentelijke 
coördinator bestrijding gezinsarmoede B1-B3  voor bepaalde duur tot 31 december 2020 duur. 

aanstelling  

100. Aanstelling van een halftijds contractueel schoonmaker E1-E3 (seizoen) voor een contract voor bepaalde duur 
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101. Aanstelling van een deeltijds (8/38) contractueel schoonmaker E1-E3 (seizoen - Huisje Nys) voor een contract voor 
bepaalde duur 

102. Aanstelling van twee voltijds contractueel werkman openbare netheid E1-E3 (seizoen) voor een contract voor 
bepaalde duur 

103. Goedkeuren van delegatie van bevoegdheden aan de algemeen directeur met betrekking tot vervanging in de 
functie van busbegeleider 

104. Goedkeuren van delegatie van bevoegdheden aan de algemeen directeur met betrekking tot beslissingen tijdens 
juli en augustus 2019 

beëindiging 

105. Beëindiging arbeidsovereenkomst in onderling akkoord van een voltijds contractueel werkman groen E1-E3. 
voorwaard en aanwerving, bevordering en interne mobiliteit 

106. Goedkeuren aanvullende aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden en voorwaarden voor interne 
personeelsmobiliteit 

milieu & duurzame ontwikkeling  

geluid 

107. Toelating verhoogd geluidsniveau elektronisch versterkte muziek Lotto's Muziekshow 2019 - Oostduinkerke 

108. Toelating verhoogd geluidsniveau elektronisch versterkte muziek Lotto's Muziekshow 2019 - Koksijde 

109. Toelating verhoogd geluidsniveau elektronisch versterkte muziek Helmgrasfestival 
IGS Wonen  

algemeen  

110. Goedkeuren deelname groepsaankoop zonnepanelen georganiseerd door Autonome Gemeentebedrijf 
Energiebesparing Oostende 

Van Hove Lander, schepen  

onderwijs 

algemeen  

111. Inwisselen instaplestijden Gemeentelijke Basisschool Oostduinkerke na Hemelvaart 2019 
communicatie, onthaal & protocol 

112. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst CitizinLab - digitaal burgerparticipatieproject 
Geersens Dorine, schep en  

patrimonium 

concessies 

113. Toelating aan de beachbars ter hoogte van het E. Terlinckplein en Zouavenplein om 5 events te organiseren tijdens 
het zomerseizoen 2019. 

114. Toelating aan de beachbar ter hoogte van het Zavelplein om 2 events te organiseren tijdens het zomerseizoen 
2019. 

toerisme 

115. Toelating aan het educatief centrum "Het trekpaard" voor het organiseren van huifkartochten 

116. Toelating aan voetbalvereniging VOSK om deel te nemen aan de 2 avondmarkten te Koksijde. 

117. Toelating aan theater in "'t Bloote Wulpen" voor de organisatie van een rommelmarkt te Wulpen 
evenementen  

118. Toelating organisatie Duneparkfeesten van 2 tot en met 5 augustus 2019 op het vakantiedomein 
lokale econo mie 

119. Toelating plaatsing terras op openbare vrijdagmarkt – Santos Palace 
Dawyndt Dirk, schep en 

omgevingsvergunningen  

gebouwen 

120. Weigering van een aanvraag van een omgevingsvergunning OMV_2019039699 onder voorwaarden en/of lasten 
aan Ceylan voor het bouwen van een meergezinswoning in de Strandlaan 137. 

121. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019042115 onder voorwaarden en/of lasten aan FTS Investments 
voor het verbouwen van garages aan een bestaande woning in de Cottagelaan 15. 

122. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019023671 onder voorwaarden en/of lasten aan Fijnbakkerij 
Leterme voor het wijzigen van een reeds vergunde aanvraag in de Booitshoekestraat 2. 

123. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019039733 onder voorwaarden en/of lasten aan Sarah Verhaeghe 
voor het verbouwen van een HOB in de Hostenstraat 59. 

beperkte omvang  

124. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019046040 onder voorwaarden en/of lasten aan Franky David voor 
het wijzigen van woning naar vakantiewoning met bijhorende autostandplaats in de Zeelaan 45. 

125. Weigering van een aanvraag van een omgevingsvergunning OMV_2019050630  aan Johny Knockaert voor het 
plaatsen van isolatie aan de voorgevel in de Robert Vandammestraat 61, 8670 Koksijde. 

126. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019053685 onder voorwaarden en/of lasten aan Jean Lycke voor 
het plaatsen van een veranda in de Van Maldeghemstraat 16. 

127. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019033944 aan Eduard van Koeveringe voor het bouwen van een 
tuinhuis in de Konijnepijpweg nr.7, 8670 Koksijde. 

stedenbouw 

128. Goedkeuren regularisatie van bestaande vergunning inname openbaar domein met gevelterras t.h.v. Zeedijk 272 
andere uitbater en naam 

129. Goedkeuren regularisatie van bestaande vergunning T16 inname openbaar domein met tegelterras t.h.v. Zeedijk 
272 andere uitbater en nieuwe naam 

inname openbaar domein voor bouwwerven (korter dan 1 week)  

130. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Kentisol gelegen Memlingweg 1. 
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131. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Samyn Kristof gelegen Zeedijk 440. 

132. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Peter Alpaerts gelegen Joststraat 22. 

133. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Constant Deblaere gelegen Koninklijke Baan 261. 
inname openbaar domein voor bouwwerven (langer d an 1 week)  

134. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Bouwonderneming DSV Crop gelegen Leopold II 
Laan 256. 

135. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Meirlevede gelegen Nieuwpoortsteenweg 354. 

136. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door DSV Crop gelegen Koninklijke Baan 83-103. 

137. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Jan Penel gelegen Maurice Blieckstraat. 

138. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Dominique David gelegen Dorpsstraat 38. 

139. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Vandenbroucke Window Solutions gelegen 
Trapegeersweg 4. 

140. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Immo Lippens gelegen Dorpstraat 54. 

141. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door DSV Crop gelegen Koninklijke Baan 101. 

142. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Woningbouw Blomme gelegen Nieuwpoortsteenweg 
328-340. 

inname openbaar domein (diverse) 

143. Goedkeuren inname openbaar domein voor het plaatsen van Kustrijwieltuigen t.h.v. E. Terlinckplein 4-6 
beroepen, uitspraken, externe ad viezen 

144. Niet ingaan op verzoek tot tussenkomst bij de Raad voor Vergunningenbetwisting in een vernietigingsprocedure 
tegen een vergunning van de Deputatie aangaande bouwen meergezinswoning in de Jacquelinestraat 

145. Gunstig advies in het kader van de beroepsprocedure tegen de omgevingsvergunning OMV_2019011590, verleend 
aan Zoete-Roelens voor het regulariseren van het verbouwen van een woning. 

diverse 

146. Vergunning tot plaatsen van tijdelijke publiciteit naar aanleiding van een toeristische fietszoektocht die plaatsvindt 
in de maanden juni-juli en augustus van 2019 

147. Vergunning tot het plaatsen van tijdelijke wegwijzers naar aanleiding van de Paardevissers wandeltocht 2019 die 
plaatsvindt op 29 juni 2019 

148. Aanbieden van het gemeentelijk voorkooprecht 
sport 

149. Aanstelling bureau fiscaal-juridisch advies diverse scenario's KVVC 
algemeen  

150. Aanvraag tot sponsoring van Northseakayak 
sportevenementen  

151. Organiseren van vliegerfestival aan Windekind in Oostduinkerke op zaterdag 22 en zondag 23 juni 2019. 

152. Goedkeuren zomeractiviteiten Windekind 2019 
Vancayseele Ivan, schepen  

financiën  

budget 

153. Gunstig advies OCMW budget 2019 wijziging nr. 1 
 

Bekendgemaakt via de webtoepassing op 25 juni 2019. 

De burgemeester, 
Marc Vanden Bussche 


