
 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN  

 
 

zitting van 18 november 2019  
bekendgemaakt ingevolge artikel 285 van het decreet lokaal bestuur 

 
Goedkeuren notulen 

1. Goedkeuren notulen van de zitting van 4 november 2019 
Vanden Bussche Marc, burgemeester  

openbare werken  

lastenboeken (technische diensten) 

vvwg - schepencollege 

2. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: leveren van een CNG-bestelwagen voor de dienst 
logistiek 

toewijzingen technische diensten  

toewijzing aan de laagste inschrijver  

3. Gunning en lastvoorwaarden van de overheidsopdracht: Nieuwpoortsteenweg: verplicht uit te voeren 
bemalingsstudie 

4. Gunning van de overheidsopdracht: uitvoeren nivelleringswerken op het strand Koksijde 2020 

5. Gunning van de overheidsopdracht: aankoop afvalzakken ondergrondse vuilnisbakken 2019 

6. Gunning van de overheidsopdracht: wiellader klein model: aankoop zoutstrooier, aankoop onkruidborstel, 
aanpassing veegborstel + ombouw toestel 

7. Gunning van de overheidsopdracht: leveren van bovengrondse afvalbakken 2019 

8. Gunning van de overheidsopdracht: leveren en installeren inrichting laadruim bestelwagen schrijnwerkerij 

9. Gunning van de overheidsopdracht: vernieuwen ketels Westhoekacademie en feestzaal Witte Burg 
toewijzingen andere diensten  

toewijzing aan de laagste inschrijver  

10. Gunning van de overheidsopdracht: leveren en opdienen van een feestmaal voor de brandweer Koksijde op 
zaterdag 07 december 2019 

toewijzing volgens gunningscriteria 

11. Gunning van de overheidsopdracht: audit en optimalisatie van Office 365 Gemeente Koksijde 
nutsmaatschappijen  

12. Vergunnen van de aanvraag van Fluvius voor het aanleggen van een nieuw distributienet in een verkaveling in de 
Plevierweg. 

13. Vergunnen van de aanvraag van Proximus JMS 445012 voor telecommunicatiewerken in de Robert 
Vandammestraat 46 

14. Goedkeuring van de offerte Fluvius/301698/Off van Fluvius voor het ondergronds brengen van bovengronds net en 
nieuwe OV plaatsen gelegen te Tamarixstraat 

PV openbare werken  

PV vooruitgang 

15. Goedkeuring vorderingsstaat 5 - nihilstaat van de overheidsopdracht: project ter valorisatie van het 
Vanneuvillehuis te Koksijde 

16. Goedkeuring vorderingsstaat 6 - nihilstaat van de overheidsopdracht: project ter valorisatie van het 
Vanneuvillehuis te Koksijde 

17. Goedkeuring vorderingsstaat 7 van de overheidsopdracht: project ter valorisatie van het Vanneuvillehuis te 
Koksijde 

18. Goedkeuring vorderingsstaat 5 - nihilstaat van de overheidsopdracht: verbouwen van varkensstallen op de site 
'Ten Bogaerde' tot brouwerij 

19. Goedkeuring vorderingsstaat 6 van de overheidsopdracht: verbouwen van varkensstallen op de site 'Ten Bogaerde' 
tot brouwerij 

20. Goedkeuring vorderingsstaat 7 van de overheidsopdracht: verbouwen van varkensstallen op de site 'Ten Bogaerde' 
tot brouwerij 

andere 

21. Goedkeuring PV gebrekkige uitvoering van de overheidsopdracht: schoonmaken diverse gemeentegebouwen en 
ruiten van gemeentegebouwen - dienstjaar 2019 - Perceel 7 (Schoonmaken ruiten diverse gemeentegebouwen) 

diversen  

22. Afleveren van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk Koksijde (M1911 004) als andersvalide 

23. Afleveren van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk Koksijde (M1911 003) als aannemer 

24. Verlengen van een vergunning met badge voor toegang tot de het Europaplein (M1911 306) 

25. Afleveren van een vergunning met badge voor toegang tot de het Europaplein (M1909 537) 

26. Verlengen van een vergunning met badge voor toegang tot het Europaplein (M1910 703) 
mobiliteit 

27. Toekenning doorlopende machtiging aan Jacobs NV voor het jaar 2020 
politie 

tijdelijke politiereglementen  

28. Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van internationale cyclocross op 
zondag 24 november 2019 

veiligheid & preventie 
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29. Toekennen van een subsidie voor buurtfeesten aan Siegline Driesse - Wulpse avond 
subsidies 

30. Toekenning premie voor beveiliging van fietsen en bromfietsen tegen diefstal 2019/35 
financiën  

belastingen: vaststellen en uitvoerbaarklaar kohier  

31. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het 1ste kohier belasting op kampeerterreinen aanslagjaar 2019 

32. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het 1ste kohier belasting verhuur voertuigen met bestuurder aanslagjaar 
2019 

financiële rapportage 

33. Aktename rapport over de liquiditeitstoestand en stand van de werkingskredieten op 31 oktober 2019 
patrimonium 

algemeen  

34. Aanstellen landmeter-expert voor opmaak verwervingsplan Langgeleedstraat - Aquafin - IWVA 
milieu & duurzame ontwikkeling  

subsidies 

35. Toekennen premie voor individuele zuiveringsinstallatie voor afvalwater 
Anseeuw Stéphanie, schep en  

cultuur 

36. Goedkeuren voorwaarden in depotneming en verkoop boeken Adrien Tirtiaux voor shop Kunstencentrum Ten 
Bogaerde 

37. Goedkeuren voorwaarden in depotneming en verkoop boeken Claude Cattelain voor shop Kunstencentrum Ten 
Bogaerde 

musea 

navigo 

38. Goedkeuring verlenging bruikleen van het scheepsmodel van een haringbuis aan het MAS 
erfgoed  

archeologienota's 

39. Aktename archeologienota Koksijde Oostduinkerke Hockeyveld (ID 12976) 
beschermd erfgoed 

40. Toelating handelingen in beschermd onroerend erfgoed voor dakwerken in de Bauwenslaan 7 
Decorte Guido, schepen  

personeelszaken  

41. Vastleggen brugdagen 2020 
algemeen  

42. Aanleg wervingsreserve van een contractueel jeugdmedewerker C1-C3 

43. Definitieve beslissing naar aanleiding van de aanvraag tot schadeloosstelling wegens beroepsziekte die voorkomt 
op de Belgische lijst der erkende beroepsziekten : team schoonmaak – schoonmaker 

vacantverklaring  

44. Vacantverklaring en aanstelling van een voltijds contractueel chauffeur openbare netheid D1-D3 met een contract 
van onbepaalde duur. 

45. Vacantverklaring, bij wijze van heraanstelling ingevolge de herwaardering van functies van het niveau E naar 
niveau D, van 1 plaats van voltijds contractueel operator machine/voertuig openbare netheid D1-D3. 

aanstelling  

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

47. Verlenging aanstelling van een startbaner verkeersveiligheid met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 
1 jaar 

48. Aanstelling van een voltijds contractueel evenementenmanager A1a-A2a  met een contract van onbepaalde duur. 

49. Vervanging van een voltijds contractueel werkman openbare netheid E1-E3 wegens arbeidsongeschiktheid. 
beëindiging 

50. Goedkeuring beëindiging arbeidsovereenkomst wegens overmacht omwille van definitieve medische 
arbeidsongeschiktheid 

op pensioenstelling 

51. Aanvraag tot pensionering van een schoonmaker 
arbeidsongevallen  

52. Afsluiten arbeidsongeval van 15 mei 2018 van een chauffeur groendienst D1-D3 – groendienst. 

53. Afsluiten arbeidsongeval van 29 januari 2014 van een technieker schilderwerken – dienst technieken. 
voorwaard en aanwerving, bevordering en interne mobiliteit 

54. Goedkeuren aanvullende aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden en voorwaarden voor interne 
personeelsmobiliteit voor de functie jeugdmedewerker 

omgevingsvergunningen  

meldingen  

55. Omgeving aktename IIOA klasse 3 - tijdelijke ijsschaatspiste 2019 - Zeelaan 303 
milieu & duurzame ontwikkeling  

56. Verzoek schrappen perceel uit gemeentelijke inventaris risicogronden 
IGS Wonen  

leegstand  

57. Schrappen van een woning gelegen A. Degreeflaan 8 101, 8670 Koksijde uit het leegstandsregister 

58. Schrappen van een woning gelegen Pierre Sorellaan 55 GV01, 8670 Koksijde uit het leegstandsregister 

59. Schrappen van een woning gelegen Zonnekruidstraat 4, 8670 Koksijde uit het leegstandsregister 
subsidies 

60. Toekenning huisvestingspremie voor de woning Robert Vandammestraat 50 

61. Toekenning huisvestingspremie voor de woning Goudenboomstraat 8/GVO1 

62. Toekenning huisvestingspremie voor de woning Ter Duinenwijk 31A 
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63. Toekenning huisvestingspremie voor de woning Albert Nazylaan 19 
verwaarlozing 

64. Opname van het pand, gelegen te Kluislaan 11, in het register van verwaarloosde woningen en of gebouwen. 

65. Opname van het pand, gelegen te Duinenkranslaan 48, in het register van verwaarloosde woningen en of 
gebouwen. 

Van Hove Lander, schepen  

patrimonium 

verhuur/ter beschikking stelling 

66. Gebruiksovereenkomst tussen het gemeentebestuur Koksijde en Rode Kruis Vlaanderen afdeling Koksijde voor het 
gebruik van enkele lokalen boven sporthal Koksijde 

onderwijs 

67. Gemeentelijke basisschool Koksijde - schooljaar 2019-2020 - goedkeuren organisatie en financiële tussenkomst in 
de sportklassen, bosklassen en boerderijklassen leerlingen 3e, 5de en 6de leerjaar 

68. Vastleggen vakantieregeling schooljaar 2019-2020 administratieve medewerkers gemeenteschool Oostduinkerke 

69. Vastleggen vakantieregeling schooljaar 2019-2020 administratieve medewerkers gemeenteschool Koksijde 

70. Vastleggen vakantieregeling schooljaar 2019-2020 administratieve medewerkers Westhoek Academie Koksijde 

71. Gemeentelijke basisschool Oostduinkerke - schooljaar 2019/2020 - goedkeuren organisatie en financiële 
tussenkomst in de schoolreizen en sport/ bosklassen voor de leerlingen van het 2e, 4e en 6e leerjaar 

72. Vaststellen retributiereglement van vaste en vrijblijvende kosten gemeentelijke basisscholen Koksijde en 
Oostduinkerke schooljaar 2019-2020 

vervangingen  

73. Vervanging onderwijzer gemeentelijke basisschool Oostduinkerke in ziekteverlof 

74. Vervanging onderwijzer gemeentelijke basisschool Oostduinkerke in ziekteverlof 

75. Vervanging onderwijzer gemeentelijke basisschool Oostduinkerke in ziekteverlof 

76. Vervanging onderwijzer gemeentelijke basisschool Oostduinkerke in ziekteverlof 

77. Vervanging onderwijzer gemeentelijke basisschool Oostduinkerke in ziekteverlof 
Geersens Dorine, schep en  

toerisme 

78. Toelating voor het uitzenden van EK 2020 in de evenementenput 

79. Toelating organisatie "Christmas drink" voor opening nieuw kantoor 
lokale econo mie 

80. Toekenning van vestigingsvergunning voor inrichting waar producten op basis van cannabis of derivaten verkocht 
worden aan CBD ODK 

Dawyndt Dirk, schep en 

omgevingsvergunningen  

gebouwen 

81. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019110582 onder voorwaarden en/of lasten aan B.V.B.A. 
Betrabouw voor het bouwen van een koppelwoning in de Polderstraat 9A. 

82. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019112499 onder voorwaarden en/of lasten aan B.V.B.A. BEHEER 
EN CONSULTING MAATSCHAPPIJ voor het bouwen van een ééngezinswoning in het Japans Paviljoen lot 8. 

83. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019112498 onder voorwaarden en/of lasten aan B.V.B.A. BEHEER 
EN CONSULTING MAATSCHAPPIJ voor het bouwen van een ééngezinswoning (HOB), lot 7 in het Japans Paviljoen. 

84. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019112495 onder voorwaarden en/of lasten aan B.V.B.A. BEHEER 
EN CONSULTING MAATSCHAPPIJ voor het bouwen van een ééngezinswoning (HOB), lot 6 in het Japans Paviljoen. 

85. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019112494 onder voorwaarden en/of lasten aan B.V.B.A. BEHEER 
EN CONSULTING MAATSCHAPPIJ voor het bouwen van een gekoppelde ééngezinswoning - lot 5 in de Albert 
Fastenaekelslaan - Casimirstraat (lot 5). 

86. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019112492 onder voorwaarden en/of lasten aan B.V.B.A. BEHEER 
EN CONSULTING MAATSCHAPPIJ voor het bouwen van een ééngezinswoning (HOB), lot 4 in het Japans Paviljoen. 

87. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019112489 onder voorwaarden en/of lasten aan B.V.B.A. BEHEER 
EN CONSULTING MAATSCHAPPIJ voor het bouwen van een woning (HOB), lot 3 in de Albert Fastenaekelslaan. 

88. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019112486 onder voorwaarden en/of lasten aan B.V.B.A. BEHEER 
EN CONSULTING MAATSCHAPPIJ voor het oprichten van een woning (HOB), lot 2 in de Albert Fastenaekelslaan. 

89. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019112484 onder voorwaarden en/of lasten aan B.V.B.A. BEHEER 
EN CONSULTING MAATSCHAPPIJ voor het bouwen van een ééngezinswoning, lot 1 in het Japans Paviljoen. 

90. Weigering van een aanvraag van een omgevingsvergunning OMV_2019047728 onder voorwaarden en/of lasten 
aan B.V.B.A. JPB Invest Building voor het verkavelen van een terrein in de Houtsaegerlaan 37. 

91. Weigering van een aanvraag van een omgevingsvergunning OMV_2019087900 onder voorwaarden en/of lasten 
aan B.V.B.A. Havenzijde voor het bouwen van een meergezinswoning in de Strandlaan 222. 

92. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019115981 onder voorwaarden en/of lasten aan Emilie Van 
Goidsenhoven voor het bouwen van een ééngezinswoning in de Marie-Joséstraat 59a. 
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93. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019091747 onder voorwaarden en/of lasten aan N.V. Damier 
Invest voor het renoveren van een vrijstaande woning in de Grasplantenstraat 1. 

94. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019087371 onder voorwaarden en/of lasten aan N.V. OMNIFLAT 
voor het wijzigen vergunde aanvraag in de Koninklijke Baan 368. 

95. Toekennen van omgevingsvergunning OMV_2019102957 onder voorwaarden en/of lasten aan Stefanie Rozé voor 
het bouwen van een halfopen woning in de Koksijdesteenweg 20. 

beperkte omvang  

96. Weigering van een aanvraag van een omgevingsvergunning OMV_2019092621 aan Noël Oyaert voor het ophogen 
terrein (Zuid) in de Veurnevaartstraat (Pelikaanhoek). 

97. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019113445 onder voorwaarden en/of lasten aan Axel Blomme voor 
het vervangen van de ramen door automatische schuifdeuren in de Strandlaan 323. 

bomen  

98. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019119803 onder voorwaarden en/of lasten aan Bruno Lemoine 
voor het beperkt vellen van bomen en/of reliëfwijzigingen in de Duinenkranslaan 33. 

stedenbouw 

inname openbaar domein voor bouwwerven (korter dan 1 week)  

99. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door KyNy Future + Dak Design bvba gelegen Zeedijk 
437. 

100. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Benoit Van Houte gelegen Konijnstraat 2. 

101. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Vandemeulebroeke JP bvba gelegen Koninklijke 
Prinslaan. 

102. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Macha Van Overmeire gelegen Kursaallaan 9. 
inname openbaar domein voor bouwwerven (langer d an 1 week) 

103. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Antiques & Design NV gelegen Strandlaan 323. 

104. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Vandaele Robbie bvba gelegen Koninginnelaan. 

105. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Bouwaannemer Kevin Vermander gelegen 
Ammanswallestraat. 

106. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Jan Welvaert gelegen Zeedijk 472. 

107. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door DM Construct gelegen Leopold II Laan 275. 

108. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Dakwerken Bruneel bvba gelegen Dwarsstraat. 

109. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Gedan bvba gelegen Strandlaan 260. 

110. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Cenes NV gelegen Kursaallaan 6A. 

111. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Desodt Bouwonderneming nv gelegen 
Oeverbankhelling. 

112. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Bouwbedrijf P & J Maes gelegen Bettystraat 29. 

113. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Gedan bvba gelegen Kerkepanneweg 2. 

114. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door FREBO bvbo gelegen Zandzeggelaan 24. 

115. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Delva Bouwbedrijf bvba gelegen Koninklijke Baan 
145. 

beroepen, uitspraken, externe ad viezen 

116. Niet ingaan op uitnodiging tot tussenkomst in de vordering tot vernietiging van de omgevingsvergunning 
OMV_2019006287, afgeleverd door de deputatie voor bestemmingswijziging van bakkerij naar horecazaak, 
Dewittelaan 87 

117. Vertegenwoordiging op hoorzitting bij deputatie in de beroepsprocedure tegen de omgevingsvergunning 
OMV2019037579 voor de regularisatie van de Kyc 

voorontwerpen  

118. Verlenen van een gunstig advies voor een stedenbouwkundig attest tot het bouwen van een vrijstaande woning 
gelegen Elzendreef te Koksijde (Oostduinkerke). 

splitsingsaanvragen  

119. Goedkeuren splitsingsaanvraag van een perceel gelegen Pelikaanhoek 
sport 

wielerwedstrijden  

120. Goedkeuren aanvraag passage van AG Driedaagse Brugge - De Panne  op 25 en 26 maart 2020 te Koksijde. 
sportevenementen  

121. Goedkeuren aanvraag passage van Mountainbiketoertocht Middelkerke op zaterdag 18 januari 2020 te 
Oostduinkerke. 

122. Goedkeuren aanvraag organisatie van Koksijde Urban Move  op zondag 5 april 2020 te Koksijde . 

123. Goedkeuren aanvraag organisatie van drankstand tijdens cyclocross op privéeigendom op 24 november 2019 te R. 
Vandammestraat 41a. 

Vancayseele Ivan, schepen  

sociale zaken en welzijn  
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124. Goedkeuren actieplan "warme gemeente" 
 

Bekendgemaakt via de webtoepassing op 28 november 2019. 

De burgemeester, 
Marc Vanden Bussche 


