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zitting van 28 oktober 2019  
bekendgemaakt ingevolge artikel 285 van het decreet lokaal bestuur 

 
Goedkeuren notulen 

1. Goedkeuren notulen van de zitting van 21 oktober 2019 
Vanden Bussche Marc, burgemeester  

openbare werken  

lastenboeken (technische diensten) 

vvwg - schepencollege 

2. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: leveren handgeleide schrobzuigmachine voor het 
NAVIGO-museum 

toewijzingen andere diensten  

toewijzing aan de laagste inschrijver  

3. Gunning 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 

nutsmaatschappijen  

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

5. Vergunnen van de aanvraag van Proximus JMS 453252 voor telecommunicatiewerken in de Kerkepanneweg 

6. Vergunnen van de aanvraag van IWVA voor het plaatsen van een wachtkoker in de Abdijstraat 34 

7. Vergunnen van de aanvraag van Proximus JMS 453992 voor telecommunicatiewerken in de Koninklijke baan 129 
PV openbare werken  

PV vooruitgang 

8. Goedkeuring vorderingsstaat 5 - eindstaat van de overheidsopdracht: omgevingswerken sportpark Koksijde-dorp 

9. Goedkeuring vorderingsstaat 7R van de overheidsopdracht: heraanleg Parnassiusstraat - Lusthuisjesstraat 

10. Goedkeuring vorderingsstaat 7W van de overheidsopdracht: heraanleg Parnassiusstraat - Lusthuisjesstraat 
PV opleveringen  

11. Goedkeuring voorlopige oplevering van de overheidsopdracht: diverse riolerings- en wegeniswerken: herinrichting 
van de Hoge Weg, Polderstraat, e.a. 

diversen  

12. Afleveren van een vergunning met badge voor toegang tot het Europaplein (M1910 703) 
politie 

tijdelijke politiereglementen  

13. Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van North Sea trophy op maandag 11 
november 2019 

veiligheid & preventie 

14. Toekenning vergunningen strandvisserij 2019-2020 
financiën  

financiële rapportage 

15. Aktename rapport over de liquiditeitstoestand en stand van de werkingskredieten op 30 september 2019 
Anseeuw Stéphanie, schep en  

burgerzaken  

ambtshalve schrapping 

16. Ambtshalve schrapping niet Belg 2019/0017 
cultuur 

casino 

17. Goedkeuring onder voorwaarden voor het plaatsen van 2 foodtrucks op het Casinoplein op 23 november 2019 ter 

gelegenheid van feest "Voulez Vous" 

18. Goedkeuring overeenkomst cc CasinoKoksijde seizoen 19-20 voor de familievoorstelling Snow 
Decorte Guido, schepen  

openbare werken  

mobiliteit 

19. Goedkeuring van tarieven voor gebruik van 60 deelfietsen voor de gemeenten De Panne, Koksijde en stad Veurne 
personeelszaken  

vacantverklaring  

20. Vacantverklaring, bij wijze van heraanstelling ingevolge de herwaardering van functies van het niveau E naar 
niveau D, van 1 plaats van voltijds contractueel werkman groen D1-D3. 

aanstelling  

21. Openverklaring bij wijze van aanwerving van twee halftijds contractueel schoonmaker E1-E3 met een contract voor 
onbepaalde duur uit wervingsreserve 

op pensioenstelling 

22. Aanvraag tot pensionering van een schoonmaker 
milieu & duurzame ontwikkeling  

23. Verzoek schrappen perceel uit gemeentelijke inventaris risicogronden 
geluid 

24. Toelating verhoogd geluidsniveau elektronisch versterkte muziek Saturday Night Follies 2020 
IGS Wonen  

leegstand  

25. Beroep tegen de opname van een woning gelegen te Albert Fastenaekelslaan 6, 8670 Koksijde in het 
leegstandsregister 

Geersens Dorine, schep en  

lokale econo mie 

26. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Nieuwe Economische Kaart 
Dawyndt Dirk, schep en 

omgevingsvergunningen  

adviezen  

27. Toepassen van de administratieve lus bij de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2019077355 aan Rovanco 
B.V.B.A. voor het slopen van bestaande bebouwing en het oprichten van een meergezinswoning met bijhorend 
restaurant gelegen Koninklijke Baan 326/Strandlaan, 8670 Koksijde. 

gebouwen 

28. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019080640 onder voorwaarden en/of lasten aan Brecht Dawyndt 
voor het plaatsen van leuning aan plat dak in de Zeelaan 195. 
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29. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019082776 onder voorwaarden en/of lasten aan Patrick Cecat voor 
het bouwen van woning met carport in de Salvialaan. 

30. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019088641 onder voorwaarden en/of lasten aan Jan Creupelandt 
voor het verbouwen van een woning in de Veurnelaan 37. 

31. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019090201 onder voorwaarden en/of lasten aan Anne-Marie Theys 
voor het uitbreiden van een woning in de Dirk Boutslaan 10. 

32. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019104535 onder voorwaarden en/of lasten aan Modulo Beton 
B.V.B.A. voor het bouwen van een eengezinswoning in de Dahlialaan. 

33. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019104447 onder voorwaarden en/of lasten aan Modulo Beton 
B.V.B.A. voor het bouwen van een eengezinswoning in de Dahlialaan. 

34. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019057562 onder voorwaarden en/of lasten aan Devan Holding 
B.V.B.A. voor het bouwen nieuwbouw woning + gedeeltelijke afbraak van een bestaande woning - Witte Burg 40 in 
de Witte Burg 40 te Koksijde (Oostduinkerke). 

35. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019027815 onder voorwaarden en/of lasten aan Servimo-Koksijde 
B.V.B.A. voor het renoveren van de Residentie Duinpark in de Blighbankhelling 8. 

36. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019046281 onder voorwaarden en/of lasten aan Servimo-Koksijde 
B.V.B.A. voor het aanleggen van brandweg en brandtrap in de Europaplein 21. 

37. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019094810 onder voorwaarden en/of lasten aan Havenzijde 
B.V.B.A. voor de bouw van een driewoonst met praktijk in de Oostlaan 1. 

beperkte omvang  

38. Weigering van een aanvraag van een omgevingsvergunning OMV_2019077843 aan Viviane De Moor voor het 
plaatsen van een omheining in de Noordduinen 25. 

39. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019105476 aan Jolien Holemans voor het wijzigen van bestaande 
voorgevel in de Schoonbergstraat 7. 

stedenbouw 

diverse 

40. Vergunning tot plaatsen van tijdelijke publiciteit naar aanleiding van een wegeniswerken Koksijde dorp die 
plaatsvinden gedurende de  winterperiode 

41. Aanbieding grond gelegen achter Engelandstraat 8A. 
sport 

wielerwedstrijden  

42. Goedkeuring tot crediteren van gekregen factuur met betrekking tot de organisatie van Wielertoeristenwedstrijd 
van maandag 9 september 2019. 

sportevenementen  

43. Goedkeuring tot crediteren van gekregen factuur met betrekking tot de organisatie van Dirty Flanders Gravelride 
van zondag 1 september 2019. 

44. Goedkeuren aanvraag organisatie van Paasvoetbaltornooi  op zaterdag 11 en zondag 12 april 2020 te 
Oostduinkerke. 

45. Goedkeuren aanvraag organisatie van Ednine Beachchallenge Koksijde op 15 december 2019 te Oostduinkerke. 
Vancayseele Ivan, schepen  

sociale zaken en welzijn  

46. Terugbetaling lidgeld voetbalclub 2019-2020 - aanvraag nr 26 

47. Terugbetaling lidgeld turnclub 2019-2020 - aanvraag nr 27 

48. Terugbetaling lidgeld voetbalclub 2019-2020 - aanvraag nr 28 
 

Bekendgemaakt via de webtoepassing op 5 november 2019. 

De burgemeester, 
Marc Vanden Bussche 


