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zitting van 12 augustus 2019  
bekendgemaakt ingevolge artikel 285 van het decreet lokaal bestuur 

 
Goedkeuren notulen 

1. Goedkeuren notulen van de zitting van 29 juli 2019 
Vanden Bussche Marc, burgemeester  

openbare werken  

lastenboeken (technische diensten) 

vvwg - schepencollege 

2. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: rooien van hoogstammige parkbomen - sportpark 
Hazebeek Oostduinkerke (atletiekpiste) 

3. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: leveren van kerstbomen eindejaarsperiode 2019-
2020 

4. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: leveren en plaatsen van fitnesstoestellen op het 
openbaar domein gemeente Koksijde 

nutsmaatschappijen  

5. Goedkeuring van de offerte 327323/Off van Fluvius voor het vervangen van bestaande verlichting gelegen te 
Lauwersstraat en Begonialaan 

6. Goedkeuring van de offerte 307393/Off van Fluvius voor het ondergronds brengen van het net en vervangen 
verlichting gelegen te Karthuizerstraat 

7. Goedkeuren vergunningsaanvraag van Fluvius voor het saneren van een verouderde cabine-uitrusting in de 
Roelstraat te Oostduinkerke. 

8. Goedkeuring vergunningsaanvraag van Telenet voor het vervangen van een defecte ondergrondse kabel in de 
Ammanswallestraat 42 te Oostduinkerke 

9. Goedkeuring vergunningsaanvraag van IWVA voor het uitvoeren van een gestuurde boring in de Pastoor 
Pypestraat 13 

PV openbare werken  

andere 

10. Goedkeuring gebrekkige uitvoering van de overheidsopdracht: restauratie voormalige kinderhome Edouard Pecher 
- fase 1: restauratie zolder en daken 

diversen  

11. Verlengen van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk van Oostduinkerke (M1908 104) 

12. Afleveren van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk van Koksijde en Sint Idesbald (niet voor 
Oostduinkerke) (M1908 137) 

13. Afleveren van een vergunning met badges voor toegang tot het Europaplein (M1908 139) 

14. Afleveren van een vergunning met badge voor toegang tot de zeedijk van Sint Idesbald (M1908 176) 

15. Afleveren van een vergunning met 2 badges voor toegang tot de Zeedijk van Koksijde, Sint Idesbald en 
Oostduinkerke (M1908 182) 

16. Verlengen van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk van Koksijde, Sint Idesbald en 
Oostduinkerke (M1706 504) 

politie 

tijdelijke politiereglementen  

17. Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van filmopnames op maandag 19 
augustus 2019 t.e.m. donderdag 29 augustus 2019 

18. Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van hondenwedstrijd in de 
Guldenzandstraat op zaterdag 17 augustus 2019 

19. Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van push&surf op 17, 18, 24 en 25 
augustus 2019 

20. Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van Filmopnames op van maandag 19 
augustus 2019 t.e.m. maandag 2 september 2019 

21. Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van wielerwedstrijd op donderdag 12 
september 2019 

22. Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de wielerwedstrijd WTC De 
Meeuw op maandag 9 september 2019 

veiligheid & preventie 

23. Toekennen van een subsidie voor buurtfeesten aan Stefaan Vandenbroucke - Fiesta Meridiana 
subsidies 

24. Toekenning premie voor beveiliging van fietsen en bromfietsen tegen diefstal 2019/21 

25. Toekenning premie voor beveiliging van fietsen en bromfietsen tegen diefstal 2019/22 
brandweer 

26. Keuze terbeschikkingstelling brandweerkazerne Oostduinkerke en Koksijde aan brandweer Westhoek 
financiën  

belastingen: bezwaren 
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27. Beoordeling 484.06/17911 inzake het bezwaarschrift tegen aanslagbiljet tweede verblijven en milieu betreffende 
aanslagjaar 2019 kohierartikel 9869 

28. Beoordeling 484.06/17919 inzake het bezwaarschrift tegen aanslagbiljet tweede verblijven en milieu betreffende 
aanslagjaar 2019 kohierartikel 9868 

29. Beoordeling 484.06/17933 inzake het bezwaarschrift de aanslagbiljetten tweede verblijven en milieu betreffende 
aanslagjaar 2018 kohierartikel 068000453 en aanslagjaar 2019 kohierartikel 069000441 

30. Beoordeling 484.06/17939 inzake het bezwaarschrift tegen aanslagbiljet tweede verblijven en milieu betreffende 
aanslagjaar 2019 kohierartikel 8400 

31. Beoordeling 484.06/17941 inzake het bezwaarschrift tegen aanslagbiljet tweede verblijven en milieu betreffende 
aanslagjaar 2019 kohierartikel 8401 

financiële rapportage 

32. Aktename rapport over de liquiditeitstoestand en stand van de werkingskredieten op 31 juli 2019 
Anseeuw Stéphanie, schep en  

burgerzaken  

grafconcessies  

33. Goedkeuren concessie op de gemeentelijke begraafplaats Koksijde G1/470- Columbarium 1p 

34. Goedkeuren concessie op de gemeentelijke begraafplaats Koksijde T1/4- Kelder 1p niet-inwoner 

35. Goedkeuren concessie op de gemeentelijke begraafplaats Koksijde T8/10- Kelder 2p 

36. Goedkeuren concessie op de gemeentelijke begraafplaats Oostduinkerke H5/28- Kelder 2p 

37. Goedkeuren concessie op de gemeentelijke begraafplaats Oostduinkerke U6/126- Kelder 2p 

38. Goedkeuren concessie op de gemeentelijke begraafplaats Oostduinkerke U6/125- Urnenkelder 2p 

39. Goedkeuren concessie op de gemeentelijke begraafplaats Oostduinkerke Nis 202- columbarium 2p 

40. Goedkeuren concessie op de gemeentelijke begraafplaats Oostduinkerke E23a/15- Kelder 1p 

41. Goedkeuren concessie op de gemeentelijke begraafplaats Oostduinkerke H5/29- Kelder 2p 
cultuur 

casino 

42. Goedkeuring overeenkomst cc CasinoKoksijde seizoen 19-20 voor een optreden van Bent Van Looy 

43. Goedkeuring overeenkomst cc CasinoKoksijde seizoen 19-20 voor een voorstelling van Arsenaal en Lazarus 
erfgoed  

44. Opmerking- en adviesvraag voorlopige bescherming graf en grafteken Louis Artan 
Decorte Guido, schepen  

personeelszaken  

vacantverklaring  

45. Vacantverklaring en aanleg van een werfreserve van een voltijds contractueel evenementenmanager A1a/A2a met 
een contract van onbepaalde duur. 

aanstelling  

46. Organisatie jobstudenten tussentijdse vakanties 2019-2020 
beëindiging 

47. Beëindiging arbeidsovereenkomst in onderling akkoord van een contractueel teamverantwoordelijke groen. 
arbeidsongevallen  

48. Afsluiten arbeidsongeval van 14 augustus 2018 van een monitor speelpleinwerking – jeugddienst. 
milieu & duurzame ontwikkeling  

algemeen  

49. Fair Trade Dag voor personeel gemeente, OCMW en onderwijs op vrijdag 4 oktober 2019 

50. Bekrachtigen politiebesluit burgemeester - blauwalgen 
IGS Wonen  

leegstand  

51. Schrappen van een woning gelegen Jan Pootlaan 8 GV01 uit het leegstandsregister 
Van Hove Lander, schepen  

zalenbeheer 

52. Vrijstelling retributie voor huur van zaal Witte Burg voor fuif op 7 maart 2020 ingericht door scouts Zeedustra 
Dawyndt Dirk, schep en 

omgevingsvergunningen  

gebouwen 

53. Intrekking van omgevingsvergunning OMV2019074858 van Kine Ellen Rabaey 

54. Toepassen van de administratieve lus bij de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2019027815  aan 
ServimoBuilding voor het renoveren van residentie Duinpark gelegen Blightbankhelling-Huldelaan-Fairybankhelling. 

55. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019084764 onder voorwaarden en/of lasten aan Virginie 
Vanpeperstraete voor het verbouwen en uitbreiden van een bestaande woning in de Abdijstraat 74, 8670 Koksijde. 

56. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019090917 aan Jan Andries voor het renoveren van een 
vrijstaande woning in de Vissersstraat 35, 8670 Koksijde. 

57. 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. 

beperkte omvang  

58. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019077475 onder voorwaarden en/of lasten aan De Cuyper Sonja 
Osilia voor het wijzigen van detailhandel naar detailhandel met verbruikzaal (functiewijziging) in de Leopold II Laan 

6, 8670 Koksijde. 

59. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019081770  aan Fernand De Buck voor het vervangen van de 
dakbedekking stro naar tegelpannen + isolatie in de Karthuizerduinweg 21. 
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60. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019084707 aan Michele Bellocchi Giulio voor het plaatsen van een 
veranda in de Roodkapjeslaan 1, 8670 Koksijde. 

bomen  

61. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019077649 onder voorwaarden en/of lasten aan Gemeentebestuur 
Koksijde voor het vellen van schietwilgen in de Hazebeekstraat (gekad: afdeling 4, sectie D, 89A). 

stedenbouw 

inname openbaar domein voor bouwwerven (korter dan 1 week)  

62. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Joke Decoopman gelegen Joststraat 30. 
inname openbaar domein voor bouwwerven (langer d an 1 week) 

63. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Fxt-Interieur gelegen A. Degreeflaan 5. 

64. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Bernard Gheysen gelegen Jacob Jordaensstraat 8. 

65. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Sigrid De Meester gelegen Strandlaan 241. 
inname openbaar domein (diverse) 

66. Onrechtmatige inname openbaar domein op de Zeedijk door Domino's Pizza 

67. Goedkeuren inname openbaar domein met terrasmeubilair t.h.v. Koninklijke Baan 107 

68. Goedkeuren inname openbaar domein met kustrijwieltuigen t.h.v. Zeedijk 451-452 Speedy kustrijwieltuigen voor 

bvba Vanneuvelo 
diverse 

69. Niet ingaan op vraag tot tussenkomst in vernietigingsprocedure voor de Raad voor vergunningenbetwisting van de 
omgevingsvergunning OMV2018072881 verleend door de Deputatie aan Rietveld Bouwprojecten in de Mooi 
Verblijflaan 4 

70. Niet ingaan op vraag tot tussenkomst in vernietigingsprocedure voor de Raad voor vergunningenbetwisting van de 
stedenbouwkundige vergunning 2012/15242 verleend door de Deputatie aan Centrimo in de Cottagelaan-
Kwinteweg 

71. Aangeboden voorkooprecht via VLM 
sport 

algemeen  

72. Huldiging sportkampioenen 2018-2019 
wielerwedstrijden  

73. Toelating organisatie wielerwedstrijd "Wulpen" op zondag 29 september 2019. 

74. Toelating internationale cyclocross 'Vlaamse Duinencross' op 24 november 2019 
sportevenementen  

75. Ontlenen van verkeerskegels voor de stratenloop van 'Laat Mie Moar Lopen' te Veurne op vrijdag 13 september 
2019 

juridische zaken  

76. Aanstellen raadsman voor voeren van verweer naar aanleiding van het ingediend beroep tegen de beslissing inzake 
het ingediend bezwaar op belasting op leegstand AJ 2018 met kohierartikel 422 

77. Aanstellen van advocaat voor advisering en voeren van eventuele procedure in kader van gevaarlijke staat duin 
Narcissenlaan 

Vancayseele Ivan, schepen  

sociale zaken en welzijn  

78. Eerstelijnszone Westkust&Polder: voorstel afvaardiging cluster Lokaal Bestuur en cluster Welzijn 
 

Bekendgemaakt via de webtoepassing op 21 augustus 2019. 

De burgemeester, 
Marc Vanden Bussche 


