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zitting van 23 september 2019  
bekendgemaakt ingevolge artikel 285 van het decreet lokaal bestuur 

 
Goedkeuren notulen 

1. Goedkeuren notulen van de zitting van 16 september 2019 
Vanden Bussche Marc, burgemeester  

openbare werken  

lastenboeken (andere diensten) 

vvwg schepencolleg e 

2. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: aanstellen van atelier voor de productie van een 
nieuw glasraam met recuperatie van historische stukken glasraam uit het oud gemeentehuis van Koksijde 

toewijzingen technische diensten  

toewijziging volgens gunningscriteria  

3. Gunning van de overheidsopdracht: ter beschikking stellen van een ijsbaan 2019 + eventuele herhaling voor drie 
opeenvolgende jaren 

nutsmaatschappijen  

4. Vergunnen aanvraag van Telenet voor het vervangen van een ondergrondse kabel in de Nieuwpoortsteenweg 382 
te Oostduinkerke 

5. Vergunnen van de aanvraag van Telenet voor het vervangen van een ondergrondse kabel in de 
Nieuwpoortsteenweg 382 te Oostduinkerke 

6. Vergunnen van de aanvraag van Fluvius voor het aanleggen van een nieuw distributienet in de Kerkepanneweg. 

7. Vergunnen van de aanvraag van Fluvius voor het leggen van een nieuw distributienet in de Tulpendreef te 
Oostduinkerke. 

8. Vergunnen van de aanvraag van Telenet voor het plaatsen van een ondergrondse kabel in de Duinparklaan 1 te 

Oostduinkerke 
PV openbare werken  

verrekeningen + verhoging raming  

9. Goedkeuring verrekening 1 - renovatie Strandlaan: opmaak passende beoordeling  van de overheidsopdracht: 
raamcontract aanstellen ontwerper voor weg- en rioleringswerken tot eind 2018 - Perceel 2 (Deelgebied Koksijde - 
Sint-Idesbald) 

PV vooruitgang 

10. Goedkeuring vorderingsstaat 19R van de overheidsopdracht: diverse riolerings- en wegeniswerken: herinrichting 
van de Hoge Weg, Polderstraat, e.a. 

11. Goedkeuring vorderingsstaat 19w van de overheidsopdracht: diverse riolerings- en wegeniswerken: herinrichting 
van de Hoge Weg, Polderstraat, e.a. 

12. Goedkeuring vorderingsstaat 1 van de overheidsopdracht: opgraven potvis Valentijn 

13. Goedkeuring verrekening 1 van de overheidsopdracht: opgraven potvis Valentijn 

14. Goedkeuring vorderingsstaat 4 van de overheidsopdracht: aanleg publieke ruimte - Wijk: wooninbreidingsproject 
Wulpen 

diversen  

15. Goedkeuren deelname aan Bal van de vriendenkring van het agentschap wegen en verkeer West-Vlaanderen 

16. Verlengen van een vergunning met badge voor toegang tot het Europaplein (M1909 044) 

17. Verlengen van een vergunning met badge voor toegang tot de zeedijk van Oostduinkerke (M1909 320) 

18. Afleveren van een vergunning met badge voor toegang tot de zeedijk van Koksijde, Sint Idesbald en Oostduinkerke 
(M1906 230) 

19. Verlengen van een vergunning met badge voor toegang tot de zeedijk van Koksijde, Sint Idesbald en 
Oostduinkerke (M1909 727) 

20. Verlengen van een vergunning met badge voor toegang tot de zeedijk van Koksijde, Sint Idesbald en 
Oostduinkerke (M1909 645) 

politie 

tijdelijke politiereglementen  

21. Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van Sint-Hubertusviering op zondag 
17 november 2019 

22. Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van Italiaanse avond  op zaterdag 12 
oktober 2019 

23. Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van Camping cultuur van vrijdag 4 
oktober 2019 tot en met zondag 6 oktober 2019 

patrimonium 

aankoop 

24. Aanstellen notaris voor de eigendomsoverdracht doorsteek Nieuwpoortsteenweg t.h.v. huisnummer 123 
Anseeuw Stéphanie, schep en  

cultuur 

Ten Bogaerd e 

25. Goedkeuring vrijstelling retributie voor zaalverhuur Abtskapel Ten Bogaerde door Westtoer op 30 september 2019 

26. Goedkeuring gebruik Abtskapel Ten Bogaerde jaarfeest Dialectgenootschap Bachten de Kupe (27 oktober 2020) 
casino 

27. Goedkeuring overeenkomst cc CasinoKoksijde seizoen 19-20 voor een klassiek concert van Sofie Vanden Eynde en 
Benjamin Glorieux 
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28. Goedkeuring overeenkomst cc CasinoKoksijde seizoen 19-20 voor een schoolvoorstelling van Theater De Spiegel 

29. Goedkeuring overeenkomst cc CasinoKoksijde seizoen 19-20 voor twee schoolvoorstellingen van Villanella 

30. Goedkeuring overeenkomst cc CasinoKoksijde seizoen 19-20 voor een optreden van Ladysmith Black Mambazo 
Decorte Guido, schepen  

personeelszaken  

aanstelling  

31. Aanstelling van twee halftijdse contractueel schoonmaker E1-E3 met een contract voor onbepaalde duur uit 
wervingsreserve 

32. Aanstelling van twee voltijdse contractueel schoonmaker E1-E3 op de team schoonmaak met een contract van 
bepaalde duur. 

33. Aanstelling van een deeltijdse contractueel schoonmaker E1-E3 op de team schoonmaak met een contract van 
bepaalde duur. 

34. Aanstelling van een deeltijdse contractueel schoonmaker E1-E3 op de team schoonmaak met een contract van 
bepaalde duur. 

35. Vacantverklaring en aanstelling van een voltijds contractueel werkman openbare werken E1-E3 (polyvalent) met 
een contract van onbepaalde duur uit wervingsreserve. 

36. Vervanging van een voltijds chauffeur openbare netheid D1-D3 op het team openbare netheid wegens 
arbeidsongeschiktheid 

37. Vervanging van een voltijds contractueel operator machine/voertuig E1-E3 van het team openbare netheid wegens 
opnemen andere functie als contractueel chauffeur openbare netheid D1-D3 

38. Vervanging van een voltijds contractueel werkman groen D1-D3 van de groendienst wegens arbeidsongeval en 
arbeidsongeschiktheid. 

39. Vervanging van een voltijds contractueel werkman groen D1-D3 van de groendienst wegens 
arbeidsongeschiktheid. 

beëindiging 

40. Beëindiging arbeidsovereenkomst in onderling akkoord van een contractueel administratief medewerker financiële 
dienst 

op pensioenstelling 

41. Aanvraag tot pensionering van een administratief bediende toerisme 

42. Aanvraag tot pensionering van een werkman groen D1-D3 
omgevingsvergunningen  

meldingen  

43. Omgeving aktename IIOA klasse 3 - propaangastank - Conterdijk 12 

44. Omgeving aktename IIOA klasse 3 - akkerbouwbedrijf - Torrelestraat 4 
milieu & duurzame ontwikkeling  

45. Goedkeuren voorstel doven van klemtoonverlichting en deel openbare verlichting n.a.v. de Nacht van de Duisternis 

46. Aanvragen subsidie lokaal klimaatproject bij de Provincie West-Vlaanderen 

47. Voorstel van BluePlanet Belgium tot deelname aan het 'Blauwe Vlag'-programma 
IGS Wonen  

leegstand  

48. Schrappen van een woning gelegen Fezantestraat 21 uit het leegstandsregister 

49. Schrappen van een woning gelegen Albert I laan 109 bus 402 uit het leegstandsregister 

50. Schrappen van een woning gelegen Smalle Weg 2 uit het leegstandsregister 
Van Hove Lander, schepen  

onderwijs 

51. Vervanging leermeester niet-confessionele zedenleer - schooljaar 2019-2020 

52. Vervanging leermeester lichamelijke opvoeding - schooljaar 2019-2020 
communicatie, onthaal & protocol 

53. Goedkeuring aanvraag fotoshoot en maken van een vuurput op strand St.André 
Geersens Dorine, schep en  

toerisme 

54. Toelating medewerking voor het concert tvv MUG Heli in de O.L.Vrouw Ter Duinenkerk 
lokale econo mie 

55. Toelating tot verkoop van chrysanten door Dequeker op het kerkhof van Koksijde van dinsdag 22 oktober t.e.m. 

zaterdag 2 november 2019 
Dawyndt Dirk, schep en 

omgevingsvergunningen  

gebouwen 

56. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019066278 onder voorwaarden en/of lasten aan Di Maria Pino 
Calogero voor het inrichten van een dakterras Westendestraat in de Koninklijke Baan 109 – Westendestraat. 

57. Weigering van een aanvraag van een omgevingsvergunning OMV_2019065028 onder voorwaarden en/of lasten 
aan Sander Vanderheyde voor het slopen en bouwen van een eengezinswoning in de Vissersstraat 4. 

58. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019071301 onder voorwaarden en/of lasten aan MARGRé N.V. 
voor het bouwen van een woning na sloop bestaande woning in de Jan Vanlooylaan 84. 

59. Weigering van een aanvraag van een omgevingsvergunning OMV_2019068138 aan Johnny Arnoys voor het 
verbouwen en uitbreiden van een appartement in de Middenlaan 25, 8670 Koksijde. 
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60. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019091186 onder voorwaarden en/of lasten aan Ana De Sousa 
voor het verbouwen van een eengezinswoning type hoevewoning in de Dijk 1. 

61. Toepassen van de administratieve lus bij de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2019080530 aan Pinson 
Anthony, NOVA CASA N.V. voor het bouwen van een meergezinswoning. 

beperkte omvang  

62. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019065792  aan Jean Pierre Dejonghe voor het plaatsen van een 
veranda in de Polderstraat 89, 8670 Koksijde. 

63. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019092348 aan Frieda Van Harck voor het plaatsen van een 
tuinhek en tuinpoortje in de Vogelzangstraat 2. 

64. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019092404 aan Hera Van Sande voor het bouwen van een tuinhuis 
in de Dwarsstraat 16B. 

bomen  

65. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019095681 onder voorwaarden en/of lasten aan Veerle 
Breemersch voor het beperkt vellen van bomen en/of reliëfwijzigingen in de Weststraat 15A. 

stedenbouw 

inname openbaar domein voor bouwwerven (korter dan 1 week)  

66. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Aluform nv gelegen Zeedijk 261. 
inname openbaar domein voor bouwwerven (langer d an 1 week) 

67. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Coussee Bostoen gelegen Schoolstraat. 

68. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Eddie De Ridder gelegen Zeedijk 19. 

69. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door BVBA KMC gelegen Guido Gezelleplein 4. 
diverse 

70. Voorstel tot het verzaken aan de gemeentelijke verkaveling (ref VK 891/1), gelegen Hagedoornstraat - 
Viooltjesstraat. 

juridische zaken  

71. Aanstellen raadsman voor voeren van verweer naar aanleiding van het ingediend beroep tegen de beslissing inzake 
het ingediend bezwaar op belasting tweede verblijf AJ 2019 met kohierartikel 069006447 

72. Aanstellen raadsman voor voeren van verweer naar aanleiding van het ingediend beroep tegen de beslissing inzake 
het ingediend bezwaar op belasting tweede verblijf AJ 2019 met kohierartikel 6448 

Vancayseele Ivan, schepen  

sociale zaken en welzijn  

73. Terugbetaling lidgeld basketclub - aanvraag nr 14 

74. Terugbetaling lidgeld basketclub - aanvraag nr 15 

75. Terugbetaling lidgeld basketclub - aanvraag nr 16 

76. Terugbetaling lidgeld basketclub - aanvraag nr 17 

77. Terugbetaling lidgeld voetbalclub - aanvraag nr 18 

78. Terugbetaling lidgeld fitness - aanvraag nr 19 

79. Terugbetaling lidgeld judoclub - aanvraag nr 20 

80. Terugbetaling lidgeld judoclub - aanvraag nr 21 
 

Bekendgemaakt via de webtoepassing op 1 oktober 2019. 

De burgemeester, 
Marc Vanden Bussche 


