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zitting van 30 september 2019  
bekendgemaakt ingevolge artikel 285 van het decreet lokaal bestuur 

 
Goedkeuren notulen 

1. Goedkeuren notulen van de zitting van 23 september 2019 
Vanden Bussche Marc, burgemeester  

algemeen beleid  

2. Hulpverleningszone Westhoek - intentie uitstap en oprichting nieuwe zone 
informatieveililgheid 

3. Goedkeuren extracties bevolkingsregister i.k.v. het versturen van uitnodigingen voor de aanleg van het 
geboortebos 

4. Goedkeuren extracties bevolkingsregister i.k.v. onthaaldag nieuwe inwoners 
openbare werken  

lastenboeken (technische diensten) 

vvwg - schepencollege 

5. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: uitvoeren nivelleringswerken op het strand Koksijde 
2020 

6. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: aankoop afvalzakken ondergrondse vuilnisbakken 
2019 

7. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: leveren van bovengrondse afvalbakken 2019 

8. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: vernieuwen ketels Westhoekacademie en feestzaal 
Witte Burg 

lastenboeken (andere diensten) 

vvwg schepencolleg e 

9. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: leveren en opdienen van een feestmaal voor de 
brandweer Koksijde op zaterdag 07 december 2019 

nutsmaatschappijen  

10. Vergunnen van de aanvraag van Telenet voor het vervangen van een defecte ondergrondse kabel in Ter Weide 2 te 
Oostduinkerke 

11. Goedkeuren vergunningsaanvraag van Eurofiber voor het aanleggen van glasvezel in de Zeedijk 58 

12. Vergunnen van de aanvraag van Proximus JMS 438485 voor telecommunicatiewerken in de Burgondiëstraat 3 te 
Koksijde 

PV openbare werken  

PV vooruitgang 

13. Goedkeuring vorderingsstaat 8 riolen van de overheidsopdracht: herinrichten L. Hegerplein - Noordstraat - Zeelaan 

14. Goedkeuring vorderingsstaat 8 wegenis van de overheidsopdracht: herinrichten L. Hegerplein - Noordstraat - 
Zeelaan 

diversen  

15. Goedkeuring voor rit met gemeentebus voor dienst Toerisme naar Feestzaal Kerkepannezaal 

16. Afleveren van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk van Oostduinkerke (M1909 804) 

17. Verlgengen van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk van Koksijde, Sint Idesbald en 
Oostduinkerke (M1710 831) 

18. Afleveren van een vergunning met badge voor toegang tot de zeedijk van Koksijde (M1909 938) 

19. Afleveren van een vergunning met 2 badges voor toegang tot de zeedijk van Koksijde  (M1909 570) 
politie 

tijdelijke politiereglementen  

20. Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van scholenveldloop op dinsdag 1 
oktober 2019 

veiligheid & preventie 

21. Toekennen van een subsidie voor buurtfeesten - Blauwe Reiger 

22. Toekennen van een subsidie voor buurtfeesten - Monoblok 

23. Toekennen van een subsidie voor buurtfeesten  - Bitterzoetlaan 

24. Toekennen van een subsidie voor buurtfeesten - Jarnost Gause 
subsidies 

25. Toekenning premie voor beveiliging van fietsen en bromfietsen tegen diefstal 2019/30 

26. Toekenning premie voor beveiliging van fietsen en bromfietsen tegen diefstal 2019/31 

27. Toekenning premie voor beveiliging van fietsen en bromfietsen tegen diefstal 2019/32 
Anseeuw Stéphanie, schep en  

burgerzaken  

ambtshalve schrapping 

28. Ambtshalve schrapping niet Belg 2019/0012 

29. Ambtshalve schrapping 2019/0019 

30. Ambtshalve schrapping 2019/0020 

31. Ambtshalve schrapping 2019/0021 
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32. Ambtshalve schrapping 2019/0022 
cultuur 

Ten Bogaerd e 

33. Goedkeuren tentoonstelling "In de steigers" in Kunstencentrum Ten Bogaerde en randprogramma 
erfgoed  

erfgoedpremies  

34. Definitieve goedkeuring restauratiepremie villa Duinroosje 

35. Definitieve goedkeuring restauratiepremie villa Printania 
Decorte Guido, schepen  

personeelszaken  

aanstelling  

36. Verlenging aanstelling van een jeugdmedewerker C1-C3 met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 6 
maand. 

37. Aanstelling op proef bij wijze van bevordering voor de statutaire functie van voltijds diensthoofd technieken A1a-
A2a 

38. Aanstelling van een voltijds contractueel theatertechnicus-zaalverantwoordelijke met een contract van onbepaalde 
duur. 

39. Aanstelling van een voltijds administratief medewerker personeel & HR C1-C3 voor de duur van drie maanden 
op pensioenstelling 

40. Aanvraag eervol ontslag vastbenoemd diensthoofd zwembaden C4-C5 

41. Aanvraag tot pensionering van een werkman openbare netheid D1-D3 

42. Aanvraag tot 1 jaar werken na pensionering van een werkman openbare netheid D1-D3 
arbeidsongevallen  

43. Afsluiten arbeidsongeval van 27 januari 2017 van een coördinator BKO – dienst buitenschoolse kinderopvang. 
milieu & duurzame ontwikkeling  

44. Vaststellen sluitingsdagen Milieupark in 2020 

45. Openbaar onderzoek ontwerp uitvoeringsplan kunststoffen 2019-2024 
IGS Wonen  

subsidies 

46. Toekenning huisvestingspremie voor de woning Peerdehoek 44 

47. Toekenning huisvestingspremie voor de woning Ammanswallestraat 5 

48. Toekenning huisvestingspremie voor de woning Farasijnstraat 10 

49. Toekenning huisvestingspremie voor de woning Orchideestraat 23/GV03 
Van Hove Lander, schepen  

zalenbeheer 

50. Vrijstelling retributie voor huur van Witte Burg voor Italiaans festijn op 12 oktober 2019 ingericht door 
vriendenkring vrije basisschool De Ark 

Geersens Dorine, schep en  

toerisme 

51. Toelating samplingactie "Nesquik" op het G. Grardplein 

52. Weigering aanvraag standplaats circus Barones te Oostduinkerke van 19-26 juli 2020 (parking Hazebeek) 
Dawyndt Dirk, schep en 

omgevingsvergunningen  

gebouwen 

53. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019048152 onder voorwaarden en/of lasten aan Trulla Aurea 
B.V.B.A. voor het slopen van 2 woningen en het oprichten van een meergezinswoning in de Vandeveldelaan. 

54. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019088604 onder voorwaarden en/of lasten aan Dental labo 
Desomer B.V.B.A. voor het bouwen van een woning in de Emile Verhaerenlaan. 

beperkte omvang  

55. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019071481 aan Greta Cambier voor het bouwen van een 
poolhouse in de Houtsaegerlaan 33. 

56. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019069701 aan Luc Daels voor het supprimeren van de bestaande 
garage, de aanleg van een autostandplaats & het vergroten en verfraaien van een aangebouwd (hondenren) 
bijgebouw in de Viooltjesstraat 16. 

57. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019089780 aan Denis Ramelot voor het plaatsen van gevelreclame 
in de Koksijdesteenweg 76A. 

58. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019089967 aan Jan Lombré voor het plaatsen van een veranda en 
carport in de Oude Zeedijkstraat 2. 

stedenbouw 

59. Toelating aan Natuursteenbedrijf Bailleul tot het plaatsen van een grafzerk gelegen op het kerkhof Oostduinkerke 
op naam van Edoardo Volpi. 

inname openbaar domein voor bouwwerven (korter dan 1 week)  

60. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Tuinen Vereecke VOF gelegen Strandlaan 235. 
inname openbaar domein voor bouwwerven (langer d an 1 week)  

61. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door bvba Dakwerken Bruneel gelegen Biedenkopflaan 3. 

62. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Dakgroep Naessens gelegen Zeedijk 445. 

63. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door BVBA Bouwwerken Bulcke gelegen Koninklijke Baan 
109. 

64. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Dakgroep Naessens gelegen Trumelet Faberstraat 9. 
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65. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Oikos Advies bvba gelegen Zeedijk 454. 

66. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Aannemingen M&J Braet nv gelegen Barkenstraat. 

67. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Aannemingen M&J Braet nv gelegen Pieterlaan 2-4. 

68. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door VDPE Bvba gelegen Guido Gezelleplein 4. 
beroepen, uitspraken, externe ad viezen 

69. Advies aan de Deputatie in de beroepsprocedure tegen de weigering van omgevingsvergunning OMV_2019042338  
aan WSB_Holding voor het slopen van een bestaande bebouwing en bouwen van een meergezinswoning in Jaakpad 
6 

70. Advies aan de Deputatie in het kader van de beroepsprocedure tegen de omgevingsvergunning OMV_2019026101 
voor het bouwen van een meergezinswoning na slopen van bestaande gebouwen in de Zeemansdreef 4 en 6 aan 
Bouwbedrijf Furnibo N.V. 

diverse 

71. Aanbieding van het gemeentelijk voorkooprecht via de VLM 
 

Bekendgemaakt via de webtoepassing op 8 oktober 2019. 

De burgemeester, 
Marc Vanden Bussche 


