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zitting van 15 juli 2019  
bekendgemaakt ingevolge artikel 285 van het decreet lokaal bestuur 

 
Goedkeuren notulen 

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

openbare werken  

toewijzingen technische diensten  

toewijzing aan de laagste inschrijver  

2. Gunning en lastvoorwaarden van de overheidsopdracht: uitbreiding Navigo-museum te Oostduinkerke: 
geotechnisch grondonderzoek 

3. Gunning van de overheidsopdracht: brandweerarsenaal Koksijde - herstellingswerken dak 

4. Gunning van de overheidsopdracht: heraanleg toegangspad Ten Bogaerde 

5. Gunning van de overheidsopdracht: reinigen straatkolken grondgebied Koksijde 2019 
nutsmaatschappijen  

6. Goedkeuring vergunningsaanvraag van Proximus voor telecommunicatiewerken in de Kerkwijk te Wulpen 

7. Goedkeuren vergunningsaanvraag van Eurofiber voor het aanleggen van een glasvezelkabel in de Zeedijk . 
PV openbare werken  

PV vooruitgang 

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

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

PV opleveringen  

10. Goedkeuring voorlopige oplevering van de overheidsopdracht: herinrichting van het Europaplein te Koksijde 
(Oostduinkerke) - Perceel 1 (Europaplein) 

diversen  

11. Verlengen van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk van Koksijde, Sint Idesbald en 
Oostduinkerke (M1906 553) 

12. Verlengen van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk van Koksijde, Sint Idesbald, Oostduinkerke 
(M1906 550) 

13. Afleveren van een vergunning met badge voor toegang tot de zeedijk van Oostduinkerke (M1907 053) 

14. Verlengen van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk van Sint Idesbald (M1905 815) 

15. Afleveren van een vergunning met badge voor toegang tot de Strandlaan in Sint Idesbald (M1907 132) 

16. Afleveren van een vergunning met badge voor toegang tot de het Europaplein (M1907 163) 

17. Afleveren van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk van Oostduinkerke (M1907 174) 

18. Goedkeuring stopzetting prijsvraag “Aanstellen van een studiebureau archeologie voor het archeologisch 
vooronderzoek met proefsleuven i.k.v. de archeologienota Oostduinkerke Hockeyveld” 

19. Afleveren van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk van Koksijde (M1907 212) 

20. Verlengen van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk van Koksijde, Oostduinkerke en Sint 
Idesbald (M1907 191) 

21. Afleveren van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk van Koksijde, Sint Idesbald en 
Oostduinkerke (M1907 230) 

22. Verlengen van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk van Koksijde, Sint Idesbald en 
Oostduinkerke (M1906 794) 

23. Verlengen van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk van Koksijde (M1906 509) 

24. Afleveren van een vergunning met badge voor toegang tot het Europaplein en verlengen van een vergunning met 
badge voor toegang tot de zeedijk van Koksijde, Sint Idesbald en Oostduinkerke. (M1907 394) 

25. Afleveren van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk van Sint Idesbald (M1907 422) 
politie 

tijdelijke politiereglementen  

26. Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van Night of the proms op donderdag 
1 augustus 2019 

27. Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van Wulps weekend op zaterdag 20 
juli 2019 t.e.m. zondag 21 juli 2019 

28. Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van openluchtmis op zondag 4 
augustus 2019 

29. Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van vierdaagse van de Ijzer op 
maandag 19 augustus 2019 t.e.m. vrijdag 23 augustus 2019 

veiligheid & preventie 
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30. Principiële goedkeuring BNIP Helmgrasfestival 30 en 31 augustus 2019 
financiën  

algemeen  

31. Overmaken gegevensbestand kohier tweede verblijven aan provincie West-Vlaanderen voor opmaak provinciale 
belastingskohier op tweede verblijf 

Anseeuw Stéphanie, waarnemend burgemeester  

zalenbeheer 

32. Goedkeuren reductie aan 55+ Actief Koksijde voor gebruik c.c. CasinoKoksijde 

33. Goedkeuren reductie aan Inner Wheel Westkust voor gebruik c.c. Casino Koksijde 

34. Goedkeuren reductie aan Hotelschool Ter Duinen Koksijde voor gebruik van het c.c. CasinoKoksijde 
cultuur 

35. Goedkeuring aankoop Jommekesalbum 'de Mandoline van Caroline' voor verkoop 
casino 

36. Goedkeuring overeenkomst cc CasinoKoksijde seizoen 19-20 voor een voorstelling van Compagnie Cecilia 
bibliotheek 

37. Goedkeuren levenslang gratis lidmaatschap Viviane Rys 
musea 

38. Opmaak bestelbon advertentieruimte 8 digitale nieuwsbrieven Klasse 
erfgoed  

39. Programma Open Monumentendag 
Decorte Guido, schepen  

openbare werken  

mobiliteit 

40. Goedkeuring tot aanvraag subsidiëring fietsbeloningssysteem 
personeelszaken  

vacantverklaring  

41. Vacantverklaring 2 plaatsen van voltijds contractueel schoonmaker zwembaden E1-E3 met een contract van 
onbepaalde duur. 

42. Vacantverklaring van één contractueel toezichter sportaccommodatie D1-D3 met een contract van onbepaalde duur 
bij wijze van bevordering en/of interne personeelsmobiliteit en/of externe personeelsmobiliteit. 

aanstelling  

43. Openverklaring bij wijze van aanwerving en aanstelling van een halftijds contractueel begeleider kinderopvang C1-
C2 (sociale maribel) met een contract voor onbepaalde duur uit wervingsreserve 

44. Vervanging van een halftijds contractueel begeleider kinderopvang C1-C2 op de dienst kinderopvang wegens 
voltijds zorgkrediet. 

45. Aanstelling van een voltijds contractueel evenementenmedewerker B1-B3 met een contract van bepaalde duur. 
op pensioenstelling 

46. Aanvraag tot pensionering van een gespecialiseerd werkman logistiek 
omgevingsvergunningen  

meldingen  

47. Omgeving aktename IIOA klasse 3 - houden 7 honden 
milieu & duurzame ontwikkeling  

48. Toelating zomercampagne Coca-Cola (met afvalthema) op Zeedijk ter hoogte van Ster der Zee 

49. Aanvraag strandopruimactie en plaatsen informatiestand/krijten door Sea Shepherd Belgium 
geluid 

50. Toelating verhoogd geluidsniveau elektronisch versterkte muziek Summer Vibes - evenementenplein gemeentehuis 

51. Toelating verhoogd geluidsniveau elektronisch versterkte muziek Wulps Weekend 
IGS Wonen  

subsidies 

52. Toekenning huisvestingspremie voor de woning Robert Vandammestraat 33 

53. Toekenning huisvestingspremie voor de woning Pylyserlaan 52 

54. Toekenning huisvestingspremie voor de woning Dorpsplaats 3A 

55. Toekenning huisvestingspremie voor de woning Elzenlaan 25 
Van Hove Lander, schepen  

onderwijs 

56. Aanstelling onderwijzer schooljaar 2019-2020 - Gemeentelijke basisschool Oostduinkerke en Gemeentelijke 
basisschool Koksijde 

57. Aanstelling onderwijzer schooljaar 2019-2020 - Gemeentelijke basisschool Oostduinkerke 

58. WAK - Aanstelling leraar kunstvakken schooljaar 2019-2020 

59. WAK - Aanstelling leraar kunstvakken schooljaar 2019-2020 

60. WAK - Aanstelling leraar kunstvakken schooljaar 2019-2020 

61. WAK - Aanstelling leraar kunstvakken schooljaar 2019-2020 

62. WAK - Aanstelling leraar kunstvakken schooljaar 2019-2020 

63. WAK - Aanstelling leraar kunstvakken schooljaar 2019-2020 

64. WAK - Aanstelling leraar kunstvakken schooljaar 2019-2020 

65. WAK - Aanstelling leraar kunstvakken schooljaar 2019-2020 

66. WAK - Aanstelling leraar kunstvakken schooljaar 2019-2020 
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67. WAK - Aanstelling leraar kunstvakken schooljaar 2019-2020 
vervangingen  

68. Toekenning afwezigheid verminderde prestaties van leraar  kunstvakken in de Westhoekacademie 

69. Toekenning verlof verminderde prestaties van leraar  kunstvakken in de Westhoekacademie 

70. Toekenning tijdelijk andere opdracht van een onderwijzer in de gemeentelijke basisschool te Oostduinkerke 
Geersens Dorine, schep en  

toerisme 

71. Toelating om tijdens de maanden juli en augustus vlechtjes te verkopen op de Zeedijk 
lokale econo mie 

72. Vaststelling samenstelling Raad voor lokale economie legislatuur 2019-2025 
Dawyndt Dirk, schep en 

omgevingsvergunningen  

gebouwen 

73. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019026493 onder voorwaarden en/of lasten aan Frank Maes en 
Astrid Bonduel voor het bouwen van een ééngezinswoning met aanpalend bijgebouw in de Abdijstraat te Koksijde. 

74. Weigering van een aanvraag van een omgevingsvergunning OMV_2019041340 onder voorwaarden en/of lasten 
aan Alec Gevaert voor het afbreken en bouwen van nieuw bijgebouw binnen bestaand volume + 2 staanplaatsen in 
de Booitshoekestraat nr. 5, Wulpen. 

75. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019014492 onder voorwaarden en/of lasten aan Anja Coppens 
voor het uitbreiden van een woning in de Jan Vanlooylaan 23. 

76. Weigering van een aanvraag van een omgevingsvergunning OMV_2019036575 onder voorwaarden en/of lasten 
aan Aedimar NV voor het slopen van 2 meergezinswoningen en bouwen van meergezinswoning in de Zeedijk 230. 

77. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019039450 onder voorwaarden en/of lasten aan Rietveld 
Bouwprojecten N.V. voor het oprichten van een meergezinswoning na afbraak bestaande woning in de Sloepenlaan 
20, 8670 Koksijde 

78. Weigeren van een omgevingsvergunning OMV_2019042338  aan WSB Holdings voor  het slopen van bestaande 
bebouwing en bouwen van een meergezinswoning in de Jaakpad 6 

beperkte omvang  

79. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019045754 aan Marco Facq voor het vervangen van een 
bestaande veranda door uitbouw in de Capucijnenlaan 13, 8670 Koksijde. 

80. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019082986 onder voorwaarden en/of lasten aan Patrick Cardinael 
voor het aanleggen van een parkeerplaats in de zijtuin van een woning in de Kerkwijk 6, 8670 Koksijde. 

81. Weigering van een aanvraag van een omgevingsvergunning OMV_2019063086 onder voorwaarden en/of lasten 
aan Vermast Stefaan voor het wijzigen van bestemming van woning naar studentenhuis in de Zeelaan 43 

82. Weigering van een aanvraag van een omgevingsvergunning OMV_2019020399 onder voorwaarden en/of lasten 
aan Jan Haems voor het plaatsen van een tuinhuis in de Klimoplaan 6. 

83. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019065304  aan Puissant voor het oprichten van een 
autostandplaats op vergunde verharding in de Middenlaan (Koksijde1ste Afdeling, Sectie F nr 57 

84. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019061692 onder voorwaarden en/of lasten aan Rufus voor 
bestemmingswijziging Felicien Ropsweg 5/GV01 van appartement naar kantoor in de Felicien Ropsweg 1, 8670 
Koksijde 

85. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019044587 onder voorwaarden en/of lasten aan Nicole Daeleman 
voor het regulariseren van voorbouwconstructie in de Zeedijk 490 

bomen  

86. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019079089  aan Gemeentebestuur Koksijde voor  het vellen van 2 
populieren in de Kroonlaan, thv huisnummer 1 

87. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019079014  aan gemeentebestuur Koksijde voor het vellen van 1 
populier  thv Kroonlaan 22 in de Kroonlaan (ter hoogte van perceel afdeling 1, sectie D, perceelnummer 519M). 

meldingen  

88. Aktename van een melding door Goddeeris - Verkouille voor het maken van openingen in een dragende muur in de 
Zeedijk 433 (OMV_2019066636) 

stedenbouw 

89. Goedkeuren regularisatie van bestaande vergunning G12 inname openbaar domein met gevelterras t.h.v. Zeedijk 
279 voor uitbating Atlanta  andere uitbater 

90. Goedkeuren regularisatie van bestaande vergunning T6 inname openbaar domein met een tegelterras t.h.v. 
Zeedijk 279 voor uitbating Atlanta andere uitbater 

inname openbaar domein voor bouwwerven (korter dan 1 week)  

91. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Guy Herregat gelegen Helvetiastraat 15. 

92. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Sani Centrum Peter Ostyn gelegen Zeelaan 325. 
inname openbaar domein voor bouwwerven (langer d an 1 week)  

93. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door BVBA Devoldere Koenraad Vloerdecor gelegen F. 
Timmermanslaan. 

inname openbaar domein (diverse) 

94. Goedkeuren inname openbaar domein met tafels en stoelen als gevelterras t.h.v. Koninklijke Baan 144 
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95. Goedkeuren inname openbaar domein voor het plaatsen van een publibord t.h.v. Koninklijke Baan 144 

96. Goedkeuren inname openbaar domein uitbating 't Goed Gevoel door uitbreiding bestaande tegelterras met 2 tafels 
en stoelen t.h.v. Albert I laan 113 C 

diverse 

97. Niet ingaan op aanbieding van voorkooprecht voor een aantal onroerende goederen 
splitsingsaanvragen  

98. Goedkeuren splitsingsaanvraag van een perceel gelegen Victor Demeyerelaan 4 
sport 

wielerwedstrijden  

99. Organisatie wielerwedstrijd 1/12B elite z.c./u23 in Oostduinkerke op kermisdonderdag 12 september 2019. 
sportevenementen  

100. Extra zomerevenement van SYCOD 

101. Organisatie Dirty Flanders Gravelride op zondag 1 september 2019 te Oostduinkerke. 

102. Organisatie van 5de Ednine Beachchallenge Koksijde op zondag 15 december 2019 te Koksijde. 

103. Het plaatsen van skateramp en skimboardpool tijdens Push & Surf evenement in augustus 2019. 
juridische zaken  

104. Aanstellen advocaat naar aanleiding van verzoekschrift tot hoger beroep inzake GAS voor politierechtbank te 
Veurne 

rechtszaken  

105. Standpunt in te nemen in de procedure UDN Houtsaeger t/Deputatie West-Vlaanderen betreffende de afbraak van 
het oud gemeentehuis Koksijde-Dorp 

Verslag en  

106. Aktename rapport over de liquiditeitstoestand en stand van de werkingskredieten op 28 juni 2019 

107. Verslag vergadering raad van bestuur IWVA van 12 juni 2019 
 

Bekendgemaakt via de webtoepassing op 30 juli 2019. 

De burgemeester, 
Marc Vanden Bussche 


