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zitting van 29 juli 2019  
bekendgemaakt ingevolge artikel 285 van het decreet lokaal bestuur 

 
Goedkeuren notulen 

1. Goedkeuren notulen van de zitting van 15 juli 2019 
Vanden Bussche Marc, burgemeester  

openbare werken  

lastenboeken (technische diensten) 

vvwg - schepencollege 

2. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: afbraak van gebouwen Zeelaan 44 te Koksijde 

3. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: leveren van een houtversnipperaar voor de 
gemeentelijke groendienst 

lastenboeken (andere diensten) 

vvwg schepencolleg e 

4. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: audit en optimalisatie van Office 365 Gemeente 
Koksijde 

toewijzingen technische diensten  

toewijzing aan de laagste inschrijver  

5. Gunning van de overheidsopdracht: bouwen brouwerij Ten Bogaerde: CV - sanitair - ventilatie 

6. Gunning van de overheidsopdracht: leveren en plaatsen van een printer/snijplotter ter vervanging van bestaand 
toestel 

7. Gunning van de overheidsopdracht: leveren en installeren twee dampkappen keuken gemeentelijke basisschool 
Oostduinkerke 

8. Gunning van de overheidsopdracht: rooien van hoogstammige parkbomen - sportpark Hazebeek Oostduinkerke 

9. Gunning van de overheidsopdracht: aanleg dubbel padelterrein te Koksijde dorp 

10. Gunning van de overheidsopdracht: leveren zout- en zandstrooier 
toewijzingen andere diensten  

toewijzing aan de laagste inschrijver  

11. Goedkeuring gunning van de overheidsopdracht: raamcontract ICT stad Brugge: leveren en installeren laptops en 
PC's. 

nutsmaatschappijen  

12. Goedkeuren vergunningsaanvraag van Fluvius voor proefsleuven in de Zeedijk Koksijde. 

13. Goedkeuren vergunningsaanvraag van Fluvius voor het aanleggen van een nieuw distributienet in de Leopold II 
laan. 

14. Goedkeuren vergunning van Fluvius voor een dringende interventie in de Leopold II laan 223. 

15. Goedkeuring vergunningsaanvraag van Telenet voor het vervangen van een defecte ondergrondse kabel in de 
Robert Vandammestraat 154 

PV openbare werken  

verrekeningen + verhoging raming  

16. Goedkeuring verrekening 2   aanbrengen van houten zitvlakken, definitieve verharding voetpaden na aanleg MD 

gas en onderhoud voor de plantvakken van de overheidsopdracht: herinrichting Zeedijk tussen J. Jordaensstraat en 
Middelkerkestraat, heraanleg wandeldijk tussen Middelkerkestraat en G. Grardplein, vernieuwen leuning op de 
Zeedijk 

17. Goedkeuring verrekening 1 diverse kleine meerwerken van de overheidsopdracht: uitvoeren van diepe en moeilijke 
rioolaansluitingen en oplossen diverse wateroverlast - dienstjaar 2019 

PV vooruitgang 

18. Goedkeuring vorderingsstaat 1 van de overheidsopdracht: verbouwen van varkensstallen op de site 'Ten Bogaerde' 
tot brouwerij 

19. Goedkeuring vorderingsstaat 2 van de overheidsopdracht: verbouwen van varkensstallen op de site 'Ten Bogaerde' 
tot brouwerij 

20. Goedkeuring vorderingsstaat 3 van de overheidsopdracht: verbouwen van varkensstallen op de site 'Ten Bogaerde' 
tot brouwerij 

21. Goedkeuring vorderingsstaat 3 - nihilstaat van de overheidsopdracht: project ter valorisatie van het 
Vanneuvillehuis te Koksijde 

22. Goedkeuring vorderingsstaat 4 van de overheidsopdracht: project ter valorisatie van het Vanneuvillehuis te 
Koksijde 

23. Goedkeuring vorderingsstaat 1 van de overheidsopdracht: uitvoeren van diepe en moeilijke rioolaansluitingen en 
oplossen diverse wateroverlast - dienstjaar 2019 

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

25. Goedkeuring vorderingsstaat 2 wegenis van de overheidsopdracht: aanleg riolering N8 en aansluiten site Ten 
Bogaerde/wac 
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26. Goedkeuring vorderingsstaat 3 wegenis van de overheidsopdracht: aanleg riolering N8 en aansluiten site Ten 
Bogaerde/wac 

27. Goedkeuring vorderingsstaat 7 riolering van de overheidsopdracht: herinrichten L. Hegerplein - Noordstraat - 
Zeelaan 

28. Goedkeuring vorderingsstaat 7 wegenis van de overheidsopdracht: herinrichten L. Hegerplein - Noordstraat - 
Zeelaan 

29. Goedkeuring vorderingsstaat 11 riolering van de overheidsopdracht: diverse wegenis- en rioleringswerken - 
Lalouxlaan e.a. 

30. Goedkeuring vorderingsstaat 11 wegenis van de overheidsopdracht: diverse wegenis- en rioleringswerken - 
Lalouxlaan e.a. 

31. Goedkeuring vorderingsstaat 13 riolen van de overheidsopdracht: diverse wegenis- en rioleringswerken - 
Lalouxlaan e.a. 

32. Goedkeuring vorderingsstaat 13 wegenis van de overheidsopdracht: diverse wegenis- en rioleringswerken - 
Lalouxlaan e.a. 

33. Goedkeuring vorderingsstaat 5R van de overheidsopdracht: heraanleg Biedenkopflaan 

34. Goedkeuring vorderingsstaat 5W van de overheidsopdracht: heraanleg Biedenkopflaan 

35. Goedkeuring vorderingsstaat 2 riolering van de overheidsopdracht: aanleg riolering N8 en aansluiten site Ten 
Bogaerde/wac 

36. Goedkeuring vorderingsstaat 3 riolering van de overheidsopdracht: aanleg riolering N8 en aansluiten site Ten 
Bogaerde/wac 

diversen  

37. Verlengen van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk van Oostduinkerke (M1907 378) 

38. Afleveren van een vergunning met badge voor toegang tot de zeedijk van Oostduinkerke (M1907 778) 

39. Afleveren van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk van Koksijde, Sint Idesbald en 
Oostduinkerke (M1907 478) 

40. Stopzetting van de plaatsingsprocedure van de overheidsopdracht: aanpassen gasdetectie-installaties en alarmen 

41. Stopzetting van de plaatsingsprocedure van de overheidsopdracht: aanstellen van een studiebureau archeologie 
voor het archeologisch vooronderzoek met proefsleuven i.k.v. de archeologienota Oostduinkerke Hockeyveld 

42. Goedkeuring inzetten gemeentebus voor openingsplechtigheid Vierdaagse 
mobiliteit 

43. Kennisname verslag verkeerscommissie 4 juli 2019 en goedkeuring voorgestelde maatregelen 

44. Goedkeuren huishoudelijk reglement verkeerscommissie 
politie 

tijdelijke politiereglementen  

45. Goedkeuren tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van het Helmgrasfestival op vrijdag 30 
augustus 2019 en zaterdag 31 augustus 2019 

46. Goedkeuren tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van filmopnames op woensdag 7 augustus 
2019 

47. Goedkeuren tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de rommelmarkt te Oostduinkerke op 
zondag 11 augustus 2019 

48. Goedkeuren tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van buurtfeest op zondag 15 september 2019 

49. Goedkeuren tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van Lotto's muziekshow op donderdag 8 
augustus 2019 

50. Goedkeuren tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van een wielerwedstrijd te Wulpen op zondag 
25 augustus 2019 

51. Goedkeuren tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van Sint-Idesbald zingt op zaterdag 17 
augustus 2019 

52. Goedkeuren tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van Plechtigheid Canadese soldaat op 
zaterdag 31 augustus 2019 

53. Goedkeuren tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van Flanders Ladies Trophy 2019 van 3 tot en 
met 11 augustus 2019 

veiligheid & preventie 

subsidies 

54. Toekenning premie voor beveiliging van fietsen en bromfietsen tegen diefstal 2019/15 

55. Toekenning premie voor beveiliging van fietsen en bromfietsen tegen diefstal 2019/16 
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56. Toekenning premie voor beveiliging van fietsen en bromfietsen tegen diefstal 2019/17 

57. Toekenning premie voor beveiliging van fietsen en bromfietsen tegen diefstal 2019/18 

58. Toekenning premie voor beveiliging van fietsen en bromfietsen tegen diefstal 2019/19 

59. Toekenning premie voor beveiliging van fietsen en bromfietsen tegen diefstal 2019/20 
financiën  

algemeen  

60. Goedkeuren bestelaanvragen 

61. Vaststellen staat van onwaarden dienstjaarrekening 2019 
subsidies en toelagen  

62. Goedkeuring schuldvordering 2019 - toelage project gemeenschapswachten bijkomend contingent 
patrimonium 

algemeen  

63. Goedkeuren overname contract aankoop software openbaar domein door Merkator 
milieu & duurzame ontwikkeling  

subsidies 

64. Toekennen premie voor individuele zuiveringsinstallatie voor afvalwater 
Anseeuw Stéphanie, schep en  

burgerzaken  

algemeen  

65. Toekennen machtigingen bevolkingsadministratie en burgerlijke stand aan personeelslid (2019/002) 
ambtshalve schrapping 

66. Ambtshalve schrapping dossier 2019/0012 

67. Ambtshalve schrapping dossier 2019/0013 

68. Ambtshalve schrapping dossier 2019/0014 

69. Ambtshalve schrapping dossier 2019/0015 

70. Ambtshalve schrapping dossier 2019/0016 

71. Ambtshalve schrapping dossier 2019/0017 

72. Ambtshalve schrapping dossier 2019/0018 

73. Ambtshalve schrapping dossier NB/2019/0008 
cultuur 

74. Goedkeuring evenementen in kader van cultuurparticipatie Camping Cultuur + budget 
musea 

algemeen  

75. Goedkeuring structurele samenwerking met museumPASSmusées 
navigo 

76. Goedkeuring lid borgingscomité Garnaalvisserij te paard 
erfgoed  

77. Overeenkomst met Westtoer voor het herwerken van de bestaande erfgoedwandelroute in Sint-Idesbald 
erfgoedpremies  

78. Definitieve goedkeuring gemeentelijke restauratiepremie villa La Pergola 
Decorte Guido, schepen  

openbare werken  

mobiliteit 

79. Vaststellen waarde virtuele munten fietsbeloningssysteem 
personeelszaken  

aanstelling  

80. Aanstelling van twee voltijds contractueel schoonmaker zwembaden E1-E3 met een contract voor onbepaalde duur 
uit wervingsreserve 

81. Aanstelling op proef bij wijze van aanwerving voor de statutaire functie van voltijds teamverantwoordelijke 
logistiek D4-D5 

82. Aanstelling op proef bij wijze van aanwerving voor de statutaire functie van voltijds teamverantwoordelijke 
openbare netheid D4-D5 

83. Aanstelling van een halftijds contractueel intergemeentelijk expert armoedebestrijding onderwijs B4-B5 met een 
contract van bepaalde duur. 

omgevingsvergunningen  

meldingen  

84. Omgeving aktename IIOA klasse 3 - bronbemaling - Blauwe Reigerstraat 24 C 

85. Omgeving aktename IIOA klasse 3 - bronbemaling - Abdijstraat 34 
stedenbouw 

diverse 

86. Engagementsverklaring door de gemeente Koksijde in kader van reconversie militaire basis Koksijde 
milieu & duurzame ontwikkeling  

geluid 

87. Toelating verhoogd geluidsniveau elektronisch versterkte muziek tentenkamp Vierdaagse van de Ijzer 
subsidies 

88. Aanvraag premie herbruikbare luiers 
Van Hove Lander, schepen  

onderwijs 

beleid 

89. Beslissing standpunt beheerscomité Strand en Polder omtrent personeelsdossier 
communicatie, onthaal & protocol 

90. Sponsoring internationaal festival van Jeugdkoren 
algemeen  

91. Opnames "Juillet 96" goedkeuren opnames en logistieke steun 
sociale zaken en welzijn  

92. Herziening bruikleenovereenkomsten strandjutters 
Geersens Dorine, schep en  

toerisme 
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93. Toelating en medewerking logistieke steun voor de organisatie strandspelen met fortenbouw 

94. Toelating gebruik parking Tepelhoornstraat door "Motorhomevrienden" van 7 tot 10 februari 2020 

95. Toelating medewerking logistieke steun en organisatie Culinaire Mode Promenade door Hartje Koksijde op 28 
september 

96. Toelating aan Muziekkapel van de Gidsen om hun opbrengsten van hun concert te schenken aan een goed doel. 

97. Toelating organisatie Night of the Proms Summer Edition 2020. 

98. Toelating plaatsen van een stand "Signal" tijdens de Ravotdag op 24 augustus 

99. Toelating gratis bezoek tot het NAVIGO museum op 1ste wandeldag Vierdaagse op 20 augustus 
evenementen  

100. Toelating organisatie buurtfeest Seraphin Declerckstraat op 15 september 2019 en verlenen logistieke steun 
lokale econo mie 

101. Toekenning occasionele standplaats voor verkoopacties zonder commercieel karakter – Vrienden der Blinden 

102. Goedkeuring intentieovereenkomst bizLocator 
Dawyndt Dirk, schep en 

patrimonium 

verhuur/ter beschikking stelling 

103. Goedkeuring gebruiksovereenkomst tussen gemeentebestuur Koksijde en vzw fitness- cardio & bodytraining 
Koksijde voor het gebruik van de Powerzaal 

omgevingsvergunningen  

104. Toepassen van de administratieve lus bij de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2019047728  aan JPB 
Invest Building voor het verkavelen van een terrein gelegen Houtsaegerlaan 37. 

gebouwen 

105. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019064142 onder voorwaarden aan Emmanuelle Verdoolaege voor 
het bouwen van een alleenstaande woning in de Groene Spechtstraat. 

106. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019037579 onder voorwaarden en/of lasten aan KYC Beach Club 
voor het regulariseren van de KYC beach club in de Dumontlaan 8 

107. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019050496 onder voorwaarden en/of lasten aan Lut Vorsselmans 
voor het verbouwen en uitbreiden van een halfopen bebouwing in de Middenlaan 27. 

108. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019074858 onder voorwaarden en/of lasten aan Kine Ellen Rabaye 
voor aanbouwen van yogaruimte aan eengezinswoning met kinepraktijk in de Zeelaan nr. 66. 

109. Aktename van stilzwijgende weigering dd 20 juli 2019 aan Betrabouw voor het bouwen van een koppelwoning met 
afzonderlijke garages in de Polderstraat nr. 9A. 

beperkte omvang  

110. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019066223 onder voorwaarden en/of lasten aan David Hallut voor 
het aanleggen van 2 autostandplaatsen in de Lejeunelaan 53A. 

111. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019046718 onder voorwaarden en/of lasten aan Alfred Verelst 
voor het aanleggen van een bijkomende autostandplaats in de Kruisdistelstraat nr.8, 8670 Koksijde. 

112. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019074724 onder voorwaarden en/of lasten aan Linda Arschoot 
voor ontbossingsaanvraag in een eerder vergund dossier (regularisatie) in de Visserstraat (afdeling 2, sectie H, 
perceel 566p2) 

113. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019067961 aan Dirck Defever voor het oprichten van een veranda 
in de Bichottestraat 7 

bomen  

114. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019077613 aan Gemeentebestuur Koksijde voor vellen van bomen 
langs de Leeuwerikenweg. 

115. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019079035  aan Gemeentebestuur Koksijde voor het vellen van 
een olm in de hoek Maurice Blieckstraat (thv nr. 19) – Westendestraat. 

116. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019077630 aan Gemeentebestuur Koksijde voor het vellen van 1 
hoogstammige zwarte els in de Pastoor Pypestraat Oostduinkerke (thv huisnr. 13, gekad. afd.5, sectie A, nr 906). 

117. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019068514 aan Gemeentebestuur Koksijde voor het rooien van 
een boom (Witte Burg Oostduinkerke) in de Witte Burg (Oostduinkerke). 

118. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019079001 aan Gemeentebestuur Koksijde voor het vellen van 5 
essen, Hazebeekstraat (thv nr. 13). 

119. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019079025 aan Gemeentebestuur Koksijde voor vellen van 1 
schietwilg, Liefjeselaan (thv huisnr. 3). 

120. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019068554 onder voorwaarden en/of lasten aan Gemeentebestuur 
Koksijde voor het rooien van een boom langs de Ganzestraat (thv Koksijdesteenweg 31) te Koksijde. 

121. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019079040 onder voorwaarden en/of lasten aan Gemeentebestuur 
Koksijde voor vellen schietwilg Middenlaan, Vanneuvillehuis in de Middenlaan 103, 8670 Koksijde. 

stedenbouw 
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122. Gunstig advies op aanvraag tot ontheffing bouwverbod in Duinendecreet 
inname openbaar domein voor bouwwerven (langer d an 1 week)  

123. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Guy Herregat gelegen Helvetiastraat 15 
inname openbaar domein (diverse) 

124. Goedkeuren inname openbaar domein voor het plaatsen van een publibord t.h.v. Zeedijk 486 

125. Goedkeuren regularisatie van bestaande vergunning G62 inname openbaar domein met gevelterras t.h.v. Leopold 
II laan 30 en kant Vrijheidsstraat andere uitbater 

126. Goedkeuren inname openbaar domein voor het plaatsen van een publibord t.h.v. Vrijheidsstraat en/of Leopold II 
laan 

bouwmisdrijven  

127. Uitnodiging van de gewestelijke afdeling Handhaving voor een overleg 
diverse 

128. Vergunning tot plaatsen van tijdelijke publiciteit naar aanleiding van het Helmgras Festival dat plaatsvindt op 30 en 
31 augustus 

129. Uitkijktoren Hoge Blekker: voorstel boscompensatie naar aanleiding van ministerieel besluit d.d. 4 juli 2019 tot 
verkrijgen van de ontheffing van het verbod op ontbossing 

130. Vergunning tot het plaatsen van tijdelijke wegwijzers voor de jaarlijkse rommelmarkt op 1 september 2019 
splitsingsaanvragen  

131. Goedkeuren splitsingsaanvraag van een perceel gelegen Pelikaanhoek 

132. Goedkeuren splitsingsaanvraag van een perceel gelegen Arthurlaan 
sport 

wielerwedstrijden  

133. Toelating organisatie wielertoeristenwedstrijd WTC De Meeuw op maandag 9 september 2019 
huur infrastructuur 

134. Goedkeuring gebruik sportinfrastructuur door KFC Sparta Petegem voor organiseren van zomervoetbalstage in 
2020 

Vancayseele Ivan, schepen  

sociale zaken en welzijn  

135. Kennisname verslag overleg samenstelling voorlopige zorgraad van de Eerstelijnszone Westkust & Polder. 
 

Bekendgemaakt via de webtoepassing op 13 augustus 2019. 

De burgemeester, 
Marc Vanden Bussche 


