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zitting van 4 november 2019  
bekendgemaakt ingevolge artikel 285 van het decreet lokaal bestuur 

 
Goedkeuren notulen 

1. Goedkeuren notulen van de zitting van 28 oktober 2019 
Vanden Bussche Marc, burgemeester  

openbare werken  

nutsmaatschappijen  

2. Vergunnen van de aanvraag van Telenet voor het plaatsen van een ondergrondse kabel in de Hazebeekstraat 13 

3. Vergunnen van de aanvraag van Telenet voor het plaatsen van een ondergrondse kabel in de Zandzeggelaan 9 
PV openbare werken  

PV vooruitgang 

4. Goedkeuring vorderingsstaat 14 wegenis van de overheidsopdracht: diverse wegenis- en rioleringswerken - 
Lalouxlaan e.a. 

5. Goedkeuring vorderingsstaat 14 riolen van de overheidsopdracht: diverse wegenis- en rioleringswerken - 
Lalouxlaan e.a. 

6. Goedkeuring vorderingsstaat 14 tris wegenis van de overheidsopdracht: herinrichting Zeedijk tussen J. 
Jordaensstraat en Middelkerkestraat, heraanleg wandeldijk tussen Middelkerkestraat en G. Grardplein, vernieuwen 
leuning op de Zeedijk 

diversen  

7. Verlengen van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk van Koksijde, Oostduinkerke en St. Idesbald 
(M1910 112) 

politie 

tijdelijke politiereglementen  

8. Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van het plaatsen van kerstverlichting 
van maandag 18 november 2019 t.e.m. zondag 5 januari 2020 

veiligheid & preventie 

9. Toekennen van een subsidie voor buurtfeesten aan Peter Jonckheere - De Zouterse Feesten 

10. Toekennen van een subsidie voor buurtfeesten aan Heidi Coolsaet - Serafine 
subsidies 

11. Toekenning premie voor beveiliging van fietsen en bromfietsen tegen diefstal 2019/33 

12. Toekenning premie voor beveiliging van fietsen en bromfietsen tegen diefstal 2019/34 
financiën  

viseren en uitvoerbaar verklaren  

13. Viseren en uitvoerbaar verklaren vaste en vrijblijvende kosten van de gemeentelijke basisscholen (schoolfacturen) 

14. Viseren en uitvoerbaar verklaren ouderbijdrage voor opvang van kinderen in initiatieven voor buitenschoolse 
opvang (BKO) 

Anseeuw Stéphanie, waarnemend burgemeester  

burgerzaken  

ambtshal ve inschrijving  

15. Ambtshalve inschrijving meerdere personen 2019/0001 
ambtshalve schrapping 

16. Ambtshalve schrapping 2019/0023 

17. Ambtshalve schrapping meerdere personen 2019/0024 

18. Ambtshalve schrapping 2019/0025 
cultuur 

casino 

19. Toewijzen ontwerper magazine 20 jaar CasinoKoksijde 

20. Goedkeuring overeenkomst cc CasinoKoksijde seizoen 19-20 voor de dansvoorstelling CRIA en het kerstconcert 
van Sophia Ammann 

21. Goedkeuring onder voorwaarden voor het plaatsen van een foodtruck op het Casinoplein op 10 november 2019 ter 
gelegenheid van een verjaardagsfeest Guy Seru. 

erfgoed  

archeologienota's 

22. Weigeren aktename van archeologienota Westhinderstraat 2 (ID 12764) 
Decorte Guido, schepen  

stedenbouw 

diverse 

23. Reconversie militair domein - goedkeuring catering, logistiek en overnachtingen n.a.v. de organisatie van de 
ontwerpweek die doorgaat van 25 - 29 november 2019 

Van Hove Lander, schepen  

onderwijs 

24. Vacantverklaring en bekendmaking vacante betrekkingen in wervingsambt gemeentelijke basisscholen 

25. Vacantverklaring en bekendmaking vacante betrekkingen in wervingsambt Westhoek Academie Koksijde 
vervangingen  

26. Vervanging leermeester niet-confessionele zedenleer in AVP 
verloven  

27. Toekenning afwezigheid verminderde prestaties van een leermeester NCZ in de gemeentelijke basisschool te 
Oostduinkerke 

Geersens Dorine, schep en  

toerisme 

28. Toelating medewerking logistieke en financiële steun voor de organisatie Belgian Aerobatic Championship (BOAC) 
Koksijde 

evenementen  

29. Toelating organisatie Nieuwjaarsdrink Monoblok op 18 januari 2020 en verlenen logistieke steun 
Dawyndt Dirk, schep en 

omgevingsvergunningen  

gebouwen 
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30. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019105295 onder voorwaarden en/of lasten aan Magalie Munters 
voor het bouwen van een ééngezinswoning in de Golflaan 12. 

31. Weigering van een aanvraag van een omgevingsvergunning OMV_2019091165 aan Jan Florizoone voor het 
afbreken en nieuwbouw van een eengezinswoning in de Rozemarijnweg 10. 

32. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019101812 aan Gerda De Smet-Van Damme voor het verbouwen 
en uitbreiden van een bestaande woning in de Jan Pootlaan 10. 

33. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019090400 onder voorwaarden en/of lasten aan Ilse Van der 
Velpen voor het verkavelen van grond in de Vreugdelaan 6. 

beperkte omvang  

34. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019107836 aan Robin Verwee voor het aanleggen van een 
zwembad in de Lehoucklaan 37. 

35. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019086180 aan Luke Bremers voor het regulariseren van carport 
en tuinhuis in de Snipweg 7A. 

36. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019090282 onder voorwaarden en/of lasten aan Klaas Desaever 
voor het verkavelen van grond in de Tulpenlaan in de Hoek Tulpenlaan en Begonialaan. 

bomen  

37. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019100572 onder voorwaarden en/of lasten aan Johan Platteau 
voor het vellen van bomen in de Gevaertlaan 3. 

38. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019100552 onder voorwaarden en/of lasten aan Johan Platteau 
voor het vellen van bomen in de Blanchelaan 2. 

39. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019109021 onder voorwaarden en/of lasten aan Yves Vincent voor 
het vellen van een boom in de Piet Verhaertstraat 22. 

stedenbouw 

inname openbaar domein voor bouwwerven (korter dan 1 week)  

40. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Geldhof-Decoene, architecten bvba gelegen Zeelaan 
174. 

41. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door BKT Dakwerken gelegen Heiststraat. 
inname openbaar domein voor bouwwerven (langer d an 1 week)  

42. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door John Saey Renovatie gelegen Kinderlaan 3 / Zeedijk 
. 

43. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Van Severen NV gelegen Zeedijk 458. 

44. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Bouwaannemer Kevin Vermander gelegen 
Ranonkellaan . 

inname openbaar domein (diverse) 

45. Weigeren inname openbaar domein met afsluitbaar gevelterras t.h.v. Zeedijk 332 Resto Dali kant Jan Frans 
Willemsstraat 

diverse 

46. Niet ingaan op aanbod tot aankopen van perceel in de omgeving van Engelandstraat 

47. Aanbieding van het gemeentelijk voorkooprecht via de VLM 
 

Bekendgemaakt via de webtoepassing op 13 november 2019. 

De burgemeester, 
Marc Vanden Bussche 


