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zitting van 25 november 2019  
bekendgemaakt ingevolge artikel 285 van het decreet lokaal bestuur 

Goedkeuren notulen 

1. Goedkeuren notulen van de zitting van 18 november 2019 
Vanden Bussche Marc, burgemeester  

openbare werken  

toewijzingen technische diensten  

toewijzing aan de laagste inschrijver  

2. Gunning en lastvoorwaarden van de overheidsopdracht: aanstellen ontwerper voor het dringend vervangen 
riolering in de Kluislaan 

nutsmaatschappijen  

3. Vergunnen van de aanvraag van IWVA voor het uitvoeren van een gestuurde boring in de Roelsstraat 2 te Koksijde 

4. Vergunnen van de aanvraag van Proximus JMS 445004 voor telecommunicatiewerken IJslandplein 20 te 
Oostduinkerke 

5. Vergunnen van de aanvraag van Fluvius voor het vervangen/verplaatsen installatie E en OV in de Kluislaan. 

6. Vergunnen van de aanvraag van Fluvius voor het vervangen van de gasleiding in de Zeedijk tussen Zavelplein en 
Albertplein. 

7. Vergunnen van het aanleggen van een ondergrondse kabel door Fluvius voor de kerstverlichting in de Dewittelaan- 

hoek Albert I laan. 
PV openbare werken  

verrekeningen + verhoging raming  

8. Goedkeuring verrekening 1 van de overheidsopdracht: ter beschikking stellen van een ijsbaan 2019 + eventuele 
herhaling voor drie opeenvolgende jaren 

PV vooruitgang 

9. Goedkeuring vorderingsstaat 6W van de overheidsopdracht: heraanleg Biedenkopflaan 

10. Goedkeuring vorderingsstaat 6R van de overheidsopdracht: heraanleg Biedenkopflaan 
diversen  

11. Herbevestigen van subsidiedossiers riolering VMM via AWIS 

12. Verlengen van een vergunning met badge voor toegang tot de zeedijk van Koksijde, Oostduinkerke en Sint-
Idesbald (M1911 402) 

13. Goedkeuren rapportage aan Westtoer voor dossier uitkijktoren Hoge Blekker in Koksijde 

14. Afleveren van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk van Koksijde (M1911 547) 
mobiliteit 

15. Toekenning doorlopende machtiging aan Proximus voor het jaar 2020 
veiligheid & preventie 

subsidies 

16. Toekenning premie voor beveiliging van fietsen en bromfietsen tegen diefstal 2019/36 

17. Toekennen van een subsidie voor buurtfeesten aan Viviane Debruyne - Serafine 
financiën  

belastingen: vaststellen en uitvoerbaarklaar kohier  

18. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het 1ste kohier belasting op bouwmaterialen aanslagjaar 2019 

19. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het 4de kohier belasting op tweede verblijven en milieu aanslagjaar 2019 

20. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het 4de kohier belasting op de toeristische verblijfplaatsen en milieu 
aanslagjaar 2019 

viseren en uitvoerbaar verklaren  

21. Viseren en uitvoerbaar verklaren kosten niet/laattijdig terugbrengen van uitgeleende materialen bibliotheek 
patrimonium 

algemeen  

22. Opdracht tot vaststellen van een canon door landmeter-expert Johan Vandewalle voor het afsluiten van een 
erfpachtovereenkomst met IWVA voor de aanleg van een wilgenveld op het voormalige munitiedepot 
Langeleedstraat 

verhuur/ter beschikking stelling 

23. Goedkeuren gebruiksovereenkomst voor de uitbating van de sanitaire installatie openluchtzwembad Oostduinkerke 
voor het jaar 2020 

24. Goedkeuren gebruiksovereenkomst houdende de uitbating van de sanitaire installatie dienstencentrum te Sint-
Idesbald voor het jaar 2020 

25. Goedkeuren gebruiksovereenkomst houdende de uitbating van de sanitaire installatie te Koksijde voor het jaar 
2020 

26. Goedkeuren van de gebruiksovereenkomsten met de verenigingen die gebruik maken van lokalen in de 
Noordduinen 

Anseeuw Stéphanie, schep en  

burgerzaken  

grafconcessies  

27. Goedkeuren concessie op de gemeentelijke begraafplaats Koksijde U3/51- urnenkelder 2p 

28. Goedkeuren concessie op de gemeentelijke begraafplaats Koksijde K1/1A- kelder 2p 

29. Goedkeuren concessie op de gemeentelijke begraafplaats Koksijde, U3/50- Urnenkelder 2p 

30. Goedkeuren concessie op de gemeentelijke begraafplaats Koksijde, U3/52- Urnenkelder 2p 

31. Goedkeuren concessie op de gemeentelijke begraafplaats Koksijde, T8/11- Kelder 2p 
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32. Goedkeuren concessie op de gemeentelijke begraafplaats Koksijde, U3/53- Urnenkelder 2p 
cultuur 

casino 

33. Goedkeuring overeenkomst cc CasinoKoksijde seizoen 19-20 voor een voorstelling van Berlin 

34. Goedkeuren reductie aan organisatie fototentoonstelling CoxyPics voor gebruik c.c. CasinoKoksijde 
Decorte Guido, schepen  

openbare werken  

mobiliteit 

35. Uitvoering provinciaal bewegwijzeringsplan 
personeelszaken  

algemeen  

36. Vergoeding wegens begrafeniskosten van het overleden personeelslid 
beoordeling kandidaturen  

37. Beoordeling geldigheid kandidaturen voor de aanwerving van een schoonmaker E1-E3 voor onbepaalde  duur. 
aanstelling  

38. Aanstelling van een halftijds onthaalbediende toerisme C1-C3 met een contract van bepaalde duur. 

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

beëindiging 

40. Beëindiging arbeidsovereenkomst door werknemer van een voltijds contractueel technieker schilderwerken en 
decoratie D1-D3. 

milieu & duurzame ontwikkeling  

geluid 

41. Toelating verhoogd geluidsniveau elektronisch versterkte muziek Schlager on Ice 2019 
subsidies 

42. Goedkeuren subsidieaanvragen nesten huiszwaluw 2019 
Van Hove Lander, schepen  

onderwijs 

vervangingen  

43. Vervanging kleuteronderwijzer gemeentelijke basisschool Koksijde in ziekteverlof 

44. Vervanging kleuteronderwijzer gemeentelijke basisschool Koksijde in ziekteverlof 

45. Vervanging leermeester niet-confessionele zedenleer - schooljaar 2019-2020 
jeugd 

fuiven  

46. Goedkeuring organisatie fuif Soirée in CC Casino Koksijde op 31 december 2019 door de oud-leiding van scouts 
Zeedustra 

Geersens Dorine, schep en  

toerisme 

47. Toelating organisatie en logistieke steun Levensloop Koksijde 

48. Toelating voor het uitdelen van flyers SPAR 
internationale samenwerking  

49. Toekennen van subsidies in kader van internationale samenwerking voor verenigingen voor het jaar 2019 
Dawyndt Dirk, schep en 

omgevingsvergunningen  

gebouwen 

50. Toekennen van omgevingsvergunning OMV_2019092358 onder voorwaarden en/of lasten aan N.V. AEDIMAR voor 
het bouwen van een meergezinswoning met handelsgelijkvloers in de Zeelaan 260. 

51. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019101436 onder voorwaarden en/of lasten aan Jan Dewulf voor 
het afbreken en bouwen van een ééngezinswoning in de Jan Van Looylaan 80. 

52. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019113808 onder voorwaarden en/of lasten aan Nathalie Pittery 
voor het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning in de Nieuwpoortsteenweg. 

53. Weigering van een aanvraag van een omgevingsvergunning OMV_2019103559 aan Geeroms Rosette voor het 
bouwen van een vrijstaand bijgebouw/hobbystal aan open woning + afsluiting voortuinstrook in de Ter Duinenlaan 
55. 

54. Weigering van een aanvraag van een omgevingsvergunning OMV_2019093310 aan Nico Vermeire voor het bouwen 
van een kleine molen Vermeire in de Pelikaanstraat 3. 

beperkte omvang  

55. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019119645 aan Mathieu Leiba voor het plaatsen van gevelreclame 
in de Boulognestraat 7. 

bomen  

56. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019117999 onder voorwaarden en/of lasten aan Francis Devlies 
voor het vellen van één hoogstammige spar in de Fred Wallecanlaan 40. 

57. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019114837 onder voorwaarden en/of lasten aan V.V.Z.R.L. 
WESTHINDER tijdelijke handelsvennootschap voor het rooien van een aantal bomen in de Westhinderstraat 13. 

58. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019129191 onder voorwaarden en/of lasten aan Stefaan Vermast 
voor het beperkt vellen van bomen en/of reliëfwijzigingen in de Prinses Charlottestraat 27. 

sport 

sportevenementen  

59. Goedkeuren aanvraag organisatie van Boksgala 2020 op zaterdag 9 mei 2020 te sporthal Koksijde 
Verslag en  

60. Verslag vergadering raad van bestuur IWVA van 2 oktober 2019 
 

Bekendgemaakt via de webtoepassing op 3 december 2019. 

De burgemeester, 
Marc Vanden Bussche 


