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zitting van 7 oktober 2019  
bekendgemaakt ingevolge artikel 285 van het decreet lokaal bestuur 

 
Goedkeuren notulen 

1. Goedkeuren notulen van de zitting van 30 september 2019 
Vanden Bussche Marc, burgemeester  

algemeen beleid  

2. Toekennen van een parkeerkaart voor zorgverleners 2019/LV 
openbare werken  

toewijzingen technische diensten  

toewijzing aan de laagste inschrijver  

3. Gunning en lastvoorwaarden van de overheidsopdracht: diverse straten Koksijde 2019 - aanstellen 
bodemsaneringsdeskundige 

4. Gunning van de overheidsopdracht: restauratie van het Vanneuvillehuis: technieken - CV + sanitair + ventilatie 
toewijzingen andere diensten  

toewijzing aan de laagste inschrijver  

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

6. Goedkeuring gunning van de overheidsopdracht: raamcontract ICT stad Brugge: Aankoop Access Points voor het 
draadloos netwerk in de annex oud-gemeentehuis Koksijde 

nutsmaatschappijen  

7. Vergunnen van de aanvraag van Fluvius voor het aansluiten van een netgebruiker in de A. Boudrystraat te 
Oostduinkerke. 

8. Vergunnen van de aanvraag van Proximus JMS 404726 voor telecommunicatiewerken in de Houtsaegerlaan - 
Zeelaan 

9. Vergunnen van de aanvraag van Buro Nova i.o.v. VME garagecomplex Yslandplein voor het uitvoeren van een 
studie mbt de waterdichtheidsproblemen van het parkeerdak en de remediëring ervan aan het Yslandplein 
Oostduinkerke. 

PV openbare werken  

verrekeningen + verhoging raming  

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

PV vooruitgang 

11. Goedkeuring vorderingsstaat 3 - eindstaat van de overheidsopdracht: renovatie polyvalente zaal Witte Burg - 
ruwbouw 

diversen  

12. Afbraak Oude Pelikaanbrug t.h.v. Veurnevaartstraat - standpunt CBS m.b.t. vernieuwen van deze brug door de 
gemeente 

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

14. Kennisname verslag verkeerscommissie 19 september 2019 en goedkeuring voorgestelde maatregelen 
politie 

tijdelijke politiereglementen  

15. Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van Sint-Hubertusviering op zaterdag 
2 november 2019 

16. Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van sledehondenshow op vrijdag 17 
januari 2020 t.e.m. zondag 19 januari 2020 

17. Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van Opnames 'Beau Séjour 2' van 
dinsdag 8 oktober 2019 t.e.m. woensdag 30 oktober 2019 

18. Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van Ziltfeest op zaterdag 2 november 
2019 

financiën  

financiële rapportage 

19. Aktename rapport over de liquiditeitstoestand en stand van de werkingskredieten op 30 augustus 2019 
patrimonium 

aankoop 

20. Opdracht tot huurwaardebepaling pand Zeelaan 268 Koksijde 
Anseeuw Stéphanie, schep en  

burgerzaken  

21. Toelating tot het bekomen van bevolkingsgegevens I.W.V.A. 
ambtshalve schrapping 

22. Ambtshalve schrapping niet Belg 2019/0013 

23. Ambtshalve schrapping niet Belg 2019/0014 

24. Ambtshalve schrapping niet Belg 2019/0015 

25. Ambtshalve schrapping niet Belg 2019/0016 
grafconcessies  

26. Goedkeuren concessie op de gemeentelijke begraafplaats Koksijde U3/46- Urnenkelder 2personen 

27. Goedkeuren concessie op de gemeentelijke begraafplaats Koksijde, U3/48- Urnenkelder 2personen 

28. Goedkeuren concessie op de gemeentelijke begraafplaats Koksijde, U3/49- Urnenkelder 2personen 

29. Goedkeuren concessie op de gemeentelijke begraafplaats Oostduinkerke, H5/30- kelder 2 personen 
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30. Goedkeuren concessie op de gemeentelijke begraafplaats Oostduinkerke, H5/31- Kelder 2 personen 

31. Goedkeuren concessie op de gemeentelijke begraafplaats Oostduinkerke, U6/127 

32. Goedkeuren concessie op de gemeentelijke begraafplaats Oostduinkerke, U6/128- Urnenkelder 2 personen 
zalenbeheer 

33. Goedkeuren reductie aan vzw Dialectgenootschap Bachtn de Kuupe voor gebruik c.c. CasinoKoksijde 
cultuur 

casino 

34. Goedkeuring overeenkomst cc CasinoKoksijde seizoen 19-20 voor een voorstelling van Chantal Acda en Lotte 
Dodion 

musea 

algemeen  

35. Hernieuwen lidmaatschap Koepel van Attracties en Musea voor werkjaar 2020 
Decorte Guido, schepen  

openbare werken  

mobiliteit 

36. Goedkeuren voorstel te nemen maatregelen omtrent de veiligheid op het kruispunt Brialmontlaan - Koninklijke 
Prinslaan 

personeelszaken  

aanstelling  

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

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

39. Aanstelling van een voltijds contractueel werkman logistiek D1-D3 met een contract voor onbepaalde duur uit 
wervingsreserve. 

40. Aanstelling als voltijds contractueel administratief medewerker visserijmuseum C1-C3 

41. Vervanging van een voltijds contractueel onthaalbediende musea C1-C3 op de Abdijmuseum Ten Duinen 1138 
wegens arbeidsongeschiktheid. 

42. Vervanging van een voltijds contractueel werkman logistiek E1-E3 op de team logistiek wegens onbetaald verlof. 
heraanstelling, -benoeming en -plaatsing 

43. Herplaatsing in de functie van een werkman openbare netheid E1-E3 
bevordering  

44. Aanstelling bij wijze van bevordering van een voltijds contractueel publieksmedewerker c.c. Casino Koksijde B1-B3 
met ingang vanaf 1 november 2019 

beëindiging 

45. Beëindiging arbeidsovereenkomst in onderling akkoord van een voltijds contractueel jeugdmedewerker C1-C3 
arbeidsongevallen  

46. Afsluiten arbeidsongeval van 4 januari 2017 van een chauffeur openbare netheid - team openbare netheid 

47. Afsluiten arbeidsongeval van 26 april 2017 van een begeleider kinderopvang - dienst kinderopvang 

48. Afsluiten arbeidsongeval van 29 mei 2017 van een technieker electriciteit - dienst technieken 

49. Afsluiten arbeidsongeval van 1 juni 2017 van een schoonmaker - team schoonmaak 

50. Afsluiten arbeidsongeval van 4 december 2017 van een schoonmaker - team schoonmaak 

51. Afsluiten arbeidsongeval van 22 februari 2018 van een begeleider kinderopvang - dienst kinderopvang 

52. Afsluiten arbeidsongeval van 30 juli 2018 van een werkman openbare netheid - team openbare netheid 

53. Afsluiten arbeidsongeval van 16 oktober 2018 van een werkman openbare netheid - team openbare netheid 
Van Hove Lander, schepen  

onderwijs 

54. WAK - Aanstelling leraar kunstvakken ontdubbeling Nieuwpoort 

55. WAK - Aanstelling leraar kunstvakken Kunstkuur 

56. WAK - Aanstelling leraar kunstvakken Kunstkriebels 

57. WAK - Aanstelling leraar kunstvakken 

58. WAK - Vervanging administratief bediende in ziekteverlof 

59. WAK - Vervanging administratief bediende in ziekteverlof 
Geersens Dorine, schep en  

toerisme 

60. Toelating voor het plaatsen van een oliebollenkraam tijdens de herfstvakantie op de Zeedijk van Sint-Idesbald 

61. Toelating samplingactie "Leonidas" Zeelaan Koksijde op 20 december 2019 

62. Toelating samplingactie "Cecemel" Zeelaan-Zeedijk te Koksijde op 26 oktober 2019 
lokale econo mie 

63. Toelating tot verkoop van chrysanten door Hoevewinkel 't Dunehof op het kerkhof van Oostduinkerke van zaterdag 
26 oktober t.e.m. vrijdag 1 november 2019 

Dawyndt Dirk, schep en 

omgevingsvergunningen  

gebouwen 

64. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019087132 onder voorwaarden en/of lasten aan Jolien Louagie 
voor het verbouwen van eengezinswoning in de Hagedoornstraat 31. 
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65. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019091179 onder voorwaarden en/of lasten aan Johan Van 
Eesbeeck voor het voorzien van 2 terrassen in dakhelling bestaand appartementsgebouw in de Oeverbankhelling 9. 

66. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019092049 onder voorwaarden en/of lasten aan Kristof Verraes 
voor het verbouwen / restaureren van een hoeve in de Conterdijk 1. 

67. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019073559 onder voorwaarden en/of lasten aan FASTransform 
B.V.B.A. voor het uitbreiden en verbouwen van een eengezinswoning in de Ijslandvaardersstraat 25. 

beperkte omvang  

68. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019091632 onder voorwaarden en/of lasten aan Johan Heemeryck 
voor het renoveren van de voor- en achtergevel bestaand appartementsgebouw in de Zeedijk 313. 

69. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019094602 onder voorwaarden en/of lasten aan Yves Mahieu voor 
het vergroten van het terras in de Jan Pootlaan. 

70. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019093455 onder voorwaarden en/of lasten aan Filip Baes voor 
het verbouwen van een bestaande commerciële uitbouw in de Koninklijke baan 319. 

71. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019081930 onder voorwaarden en/of lasten aan Erwin Stas voor 
het verkavelen van een perceel tot de creatie van één bijkomend lot in de Pirsonlaan 9, 8670 Oostduinkerke. 

72. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019094444 onder voorwaarden en/of lasten aan Marc Desmet voor 
het creëren van één bouwlot in de Kerkplein 2. 

meldingen  

73. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019114183 aan Frank Heyvaert voor het plaatsen van een veranda 
in de Zonstraat 25. 

74. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019117581 aan Johnny De Blonde voor het verbouwen van een 
appartement in de Jacquetlaan 5. 

stedenbouw 

inname openbaar domein voor bouwwerven (langer d an 1 week)  

75. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Belconstruct bvba gelegen Albert I Laan 57. 

76. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Bouwonderneming Catteeu BVBA gelegen H. 
Christiaenlaan 72. 

beroepen, uitspraken, externe ad viezen 

77. Advies aan de Deputatie in het kader van de beroepsprocedure tegen de omgevingsvergunning OMV_2019039450 
aan Rietveld Bouwprojecten N.V. voor RRR-SLOEP in de Sloepenlaan 20. 

78. Advies aan de Deputatie in het kader van de beroepsprocedure tegen de omgevingsvergunning OMV_2019037579 
op naam van Cammaert Philippe aan KYC Beach Club voor regularisatie van de KYC beach club in de Dumontlaan 
8. 

diverse 

79. Aktename van aanvraag tot verzaking aan de gemeentelijke verkaveling VK891/1, gelegen Hagedoornstraat-
Viooltjesstraat. 

80. Toepassen van de administratieve lus bij de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2019083156  aan Jozef 
Rabaey voor Herinrichting bestaande manege in de Fluithoekweg 11a 

81. Aanbieding van het gemeentelijk voorkooprecht via de VLM 
splitsingsaanvragen  

82. Goedkeuren splitsingsaanvraag van een perceel gelegen Robert Vandammestraat 

83. Goedkeuren splitsingsaanvraag van een perceel gelegen Robert Vandammestraat 
sport 

wielerwedstrijden  

84. Openstaande factuur van wielerwedstrijd Bredene-Koksijde Classic. 
sportevenementen  

85. Goedkeuren aanvraag organisatie van 6de editie North C Trail en 2de editie North C Walk  op zondag 15 maart 
2020 te Koksijde. 

86. Aankoop VIP tafel Wereldbeker cyclocross 2019 
huur infrastructuur 

87. Toelating gebruik sportinfrastructuur door Topvakantie vzw voor organiseren van sportstages in 2020 
 

Bekendgemaakt via de webtoepassing op 15 oktober 2019. 

De burgemeester, 
Marc Vanden Bussche 


