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zitting van 24 juni 2019  
bekendgemaakt ingevolge artikel 285 van het decreet lokaal bestuur 

 
Goedkeuren notulen 

1. Goedkeuren notulen van de zitting van 17 juni 2019 
Vanden Bussche Marc, burgemeester  

algemeen beleid  

2. Goedkeuren deelname project Vrijetijdsparticipatie 2.0 

3. Toekennen van een parkeerkaart voor zorgverleners 2019/SL 
openbare werken  

lastenboeken (technische diensten) 

vvwg - schepencollege 

4. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: rooien van hoogstammige parkbomen - sportpark 
Hazebeek Oostduinkerke 

toewijzingen technische diensten  

toewijzing aan de laagste inschrijver  

5. Gunning van de overheidsopdracht: afbraak woning gelegen Zeelaan 24 te 8670 Koksijde-dorp 

6. Gunning van de overheidsopdracht: bouwen brouwerij Ten Bogaerde - elektrische installaties 

7. Gunning van de overheidsopdracht: leveren inox fietsbeugels 

8. Gunning van de overheidsopdracht: leveren van kunststof zitbanken 2019 

9. Gunning van de overheidsopdracht: leveren materiaal voor kerstdecoratie 2019 
toewijziging volgens gunningscriteria 

10. Goedkeuring gunning van de overheidsopdracht: beheerscontract technische installaties zwembad Nieuwpoort, 
Hoge Blekkerbad Koksijde en Strandbad Oostduinkerke 

11. Gunning van de overheidsopdracht: aankoop van twee elektrische bestelwagens 
toewijzingen andere diensten  

toewijzing aan de laagste inschrijver  

12. Goedkeuring gunning van de overheidsopdracht: raamcontract ICT stad Brugge: leveren en plaatsen smartboards 
gemeentescholen 

toewijzing volgens gunningscriteria 

13. Gunning van de overheidsopdracht: aankoop nieuwe zitzetels voor de bibliotheek Koksijde 
nutsmaatschappijen  

14. Goedkeuren vergunningsaanvraag van Fluvius voor het plaatsen van een nieuw distributienet in de 
Booitshoekestraat te Wulpen. 

15. Goedkeuring van de offerte 329159 van Fluvius voor het vernieuwen openbare verlichting, ondergronds brengen 
net, aanleg gas een aansluiting laagspanningsnet gelegen te Middenlaan uitbreiding tot aan Vanneuvillehuis 

16. Goedkeuring vergunningsaanvraag van Telenet voor het aanleg glasvezel naar BASE antennes  in de Sint-
Niklaaskerk te Oostduinkerke 

PV openbare werken  

verrekeningen + verhoging raming  

17. Goedkeuring verrekening 2 - opmaak omgevingsvergunning dossier Persleiding Golf van de overheidsopdracht: 
raamcontract aanstellen ontwerper voor weg- en rioleringswerken tot eind 2018 - Perceel 1 (Deelgebied 
Oostduinkerke - Wulpen) 

PV vooruitgang 

18. Goedkeuring vorderingsstaat 10 riolen van de overheidsopdracht: diverse wegenis- en rioleringswerken - 
Lalouxlaan e.a. 

19. Goedkeuring vorderingsstaat 10 wegenis van de overheidsopdracht: diverse wegenis- en rioleringswerken - 
Lalouxlaan e.a. 

20. Goedkeuring vorderingsstaat 14 riolen van de overheidsopdracht: herinrichting Zeedijk tussen J. Jordaensstraat en 
Middelkerkestraat, heraanleg wandeldijk tussen Middelkerkestraat en G. Grardplein, vernieuwen leuning op de 
Zeedijk 

21. Goedkeuring vorderingsstaat 14 wegenis van de overheidsopdracht: herinrichting Zeedijk tussen J. Jordaensstraat 
en Middelkerkestraat, heraanleg wandeldijk tussen Middelkerkestraat en G. Grardplein, vernieuwen leuning op de 
Zeedijk 

PV opleveringen  

22. Goedkeuring definitieve oplevering van de overheidsopdracht: herinrichten van de Zeelaan fase 3 te Koksijde 
diversen  

23. Goedkeuring om een golfbrekerbord aan reddingspost Hoge Dijk te plaatsen 

24. Verlengen van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk van Koksijde (M1805 063) 

25. Verlengen van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk van Koksijde, Sint Idesbald en 
Oostduinkerke (M1906 556) 

26. Afleveren van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk van Oostduinkerke (M1906 656) 

27. Verlengen van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk van Sint Idesbald, Koksijde en 
Oostduinkerke (M1906 662) 

28. Afleveren van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk van Oostduinkerke (M1906 669) 
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29. Afleveren van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk van Koksijde, Sint Idesbald en 
Oostduinkerke (M1906 726) 

30. Afleveren van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk van Koksijde (M1906 747) 

31. Afleveren van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk van Oostduinkerke (M1906 738) 

32. Afleveren van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk van Koksijde, Sint Idesbald en 
Oostduinkerke (M1906 771) 

politie 

tijdelijke politiereglementen  

33. Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van opendeur BKOKS op woensdag 
28 augustus 2019 

34. Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van Beach run op woensdag 17 juli 
2019 

35. Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de rommelmarkt te Wulpen op 
zondag 1 september 2019 

veiligheid & preventie 

algemeen  

36. Vrijstelling voor Johan Maesen tot het niet dragen van veiligheidschoenen 
subsidies 

37. Toekenning premie voor beveiliging van fietsen en bromfietsen tegen diefstal 2019/12 

38. Toekenning premie voor beveiliging tegen inbraak 2019/06 

39. Toekenning premie voor beveiliging tegen inbraak 2019/07 
financiën  

financiële rapportage 

40. Aktename rapport over de liquiditeitstoestand en stand van de werkingskredieten op 31 mei 2019 
viseren en uitvoerbaar verklaren  

41. Viseren en uitvoerbaar verklaren vaste en vrijblijvende kosten van de gemeentelijke basisscholen (schoolfacturen) 

42. Viseren en uitvoerbaar verklaren ouderbijdrage voor opvang van kinderen in initiatieven voor buitenschoolse 
opvang (BKO) 

43. Viseren en uitvoerbaar verklaren kosten niet/laattijdig terugbrengen van uitgeleende materialen BIB 
patrimonium 

algemeen  

44. Goedkeuren organisatie internationale velddag op de terreinen in de Tepelhoornstraat op 7 en 8 september 2019 
Anseeuw Stéphanie, schep en  

burgerzaken  

ambtshalve schrapping 

45. Ambtshalve schrapping niet Belg 2019/0007 
cultuur 

46. Niet akkoord met uitbetaling voorschotfactuur herstelling kunstwerken door Crea Art VOF (Sam Florizoone) 
casino 

47. Goedkeuring overeenkomst cc CasinoKoksijde seizoen 19-20 voor de schoolvoorstelling Japapa 

48. Goedkeuring overeenkomst cc CasinoKoksijde seizoen 19-20 voor een voorstelling van KVS en Chris Lomme 

49. Goedkeuring overeenkomst cc CasinoKoksijde seizoen 19-20 voor een voorstelling van Deschonecompanie,  MT De 
Kolonie, TG Maastricht 

erfgoed  

beschermd erfgoed 

50. Toelating uitvoeren van werken aan beschermd erfgoed - aanleg persleiding Ten Bogaerde 
Decorte Guido, schepen  

algemeen beleid  

51. DVV Westhoek - kennisname Bestuurlijke ambitienota Westhoek 
burgerzaken  

52. Organisatie infovergadering landbouw- en loonwerkbedrijven 
personeelszaken  

algemeen  

53. Aanleg wervingsreserve van een contractueel polyvalent werkman (algemeen) E1-E3 (algemene aanwerving) 
aanstelling  

54. Vervanging van een administratief medewerker personeel & HR C1-C3 op de dienst personeel & HR wegens 
arbeidsongeschiktheid. 

55. Vervanging van een contractueel schoonmaker E1-E3 op de team schoonmaak wegens arbeidsongeschiktheid 
omgevingsvergunningen  

56. Omgeving  vergunning IIOA - Hotelschool Ter Duinen - Houtsaegerlaan 40 
milieu & duurzame ontwikkeling  

geluid 

57. Toelating verhoogd geluidsniveau elektronisch versterkte muziek evenement 11 juli Oostduinkerke 
IGS Wonen  

leegstand  

58. Schrappen van een woning gelegen Albert I laan 114/203 uit het leegstandsregister 

59. Schrappen van een woning gelegen Albert Bliecklaan 32/GV02 uit het leegstandsregister 

60. Schrappen van een woning gelegen Koninklijke Baan 305/505 uit het leegstandsregister 

61. Schrappen van een woning gelegen Westendestraat 15 uit het leegstandsregister 

62. Schrappen van een woning gelegen Zeedijk 58/GV01 uit het leegstandsregister 

63. Schrappen van een woning gelegen Koninklijke Baan 240 uit het leegstandsregister 
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64. Schrappen van een woning gelegen Lejeunelaan 12 uit het leegstandsregister 

65. Schrappen van een woning gelegen Pannelaan 22 uit het leegstandsregister 
Van Hove Lander, schepen  

onderwijs 

66. Samenwerkingsovereenkomst Koksijde en Vives voor de organisatie van de jeugd en junior techniekacademie 2020 
- 2025 

67. Vaststellen van de retributie van vaste en vrijblijvende kosten gemeentelijke basisscholen Koksijde en 
Oostduinkerke schooljaar 2019-2020 

jeugd 

fuiven  

68. Goedkeuren organisatie fuif Beachparty op 26 juli 2019 door scouts Casa 

69. Goedkeuren organisatie fuif Lighthouse op 27 juli 2019 door Semper Festum 
Geersens Dorine, schep en  

patrimonium 

concessies 

70. Vaststellen standplaatsen avondmarkten - zomer 2019. 
toerisme 

71. Toelating om tijdens de maanden juli en augustus vlechtjes te verkopen op de Zeedijk van Koksijde. 

72. Toelating samplingactie voor "Sprite" op de Zeedijk van Koksijde 
Dawyndt Dirk, schep en 

omgevingsvergunningen  

gebouwen 

73. Weigering van een aanvraag van een omgevingsvergunning OMV_2019026101 onder voorwaarden en/of lasten 
aan BOUWBEDRIJF FURNIBO voor het bouwen van een meergezinswoning na slopen van 2 panden in de 
Zeemansdreef 4 

74. Weigering van een aanvraag van een omgevingsvergunning OMV_2019054865 aan Lisette in 't Veld voor het 
omvormen van een handelsruimte naar een polyvalente ruimte/appartement voor logies in de Ijslandplein 11 

75. Weigering van een aanvraag van een omgevingsvergunning OMV_2019027306 onder voorwaarden en/of lasten 
aan K. DM Management voor het bouwen van een meergezinswoning na afbraak van bestaande woning in de 
Gulden Vlieslaan 14 

beperkte omvang  

76. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019029026 aan Verelst Alfred voor het bouwen van een tuinhuis in 
de Kruisdistelstraat 8 

77. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019050489 aan gemeentebestuur Koksijde voor het aanleggen van 
een bijkomende padelterrein bij bestaande tennis- en padelclub in de Houtsaegerlaan - Pylyserlaan 

78. Weigering van een aanvraag van een omgevingsvergunning OMV_2019054892 onder voorwaarden en/of lasten 
aan Monique Coudenys voor het verbouwen van een handelsgelijkvloers tot appartement in de Albert I laan 111 

stedenbouw 

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

79. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Desimco gelegen Kursaallaan-Zeelaan. 

80. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Elwin Van Herck gelegen Rouzestraat 15. 
beroepen, uitspraken, externe ad viezen 

81. Formuleren van gunstig advies in de beroepsprocedure tegen de omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
eengezinswoning in de Oostdijkweg 4, OMV_2019037157 

82. Verlenen van ongunstig advies naar aanleiding van beroep tegen de weigering van omgevinsvergunning 
OMV_2018152216 in de Albert Bliecklaan-Jaak Vanbuggenhoutlaan 

sport 

algemeen  

83. Gratis toegang voor SNS gebruikers (sport na school) tot de schaatspiste 

84. Overname van enkele specifieke onderhoudstaken op de site van KVVC door de gemeentediensten en in gebreke 
stelling van KVVC voor niet uitgevoerde onderhoudstaken m.b.t. de veiligheid op de site. 

Vancayseele Ivan, schepen  

sociale zaken en welzijn  

85. Goedkeuren van de subsidieaanvraag "warme gemeente" 
Verslag en  

86. Verslag vergadering raad van bestuur IWVA van 29 mei 2019 
 

Bekendgemaakt via de webtoepassing op 2 juli 2019. 

De burgemeester, 
Marc Vanden Bussche 


