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zitting van 2 december 2019  
bekendgemaakt ingevolge artikel 285 van het decreet lokaal bestuur 

Goedkeuren notulen 

1. Goedkeuren notulen van de zitting van 25 november 2019 
Vanden Bussche Marc, burgemeester  

openbare werken  

lastenboeken (technische diensten) 

vvwg - schepencollege 

2. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: CTE-sanering perceel hockey - Hazebeekstraat 
Oostduinkerke 

toewijzingen technische diensten  

toewijzing aan de laagste inschrijver  

3. Gunning en lastvoorwaarden van de overheidsopdracht: Strandlaan Sint-Idesbald: opmaak sloopopvolgingsplan 

4. Gunning van de overheidsopdracht: leveren handgeleide schrobzuigmachine voor het NAVIGO-museum 

5. Gunning en lastvoorwaarden van de overheidsopdracht: Duinbergenstraat te Koksijde: opmaak 
sloopopvolgingsplan 

6. Gunning van de overheidsopdracht: verwijderen bomen en boomstronken en - wortels n.a.v. storm 14/10/2019 
toewijzingen andere diensten  

toewijzing aan de laagste inschrijver  

7. Goedkeuring gunning van de overheidsopdracht: raamcontract ICT stad Brugge: annex oud-gemeentehuis Koksijde 
- aansluiting op eigen glasvezelnetwerk 

toewijzing volgens gunningscriteria 

8. Gunning van de overheidsopdracht: ontwerpen en drukken van het personeelsmagazine "Rocks!" - editie 2020 
nutsmaatschappijen  

9. Vergunnen van de aanvraag van Fluvius voor het uitbreiden van het LS net 400V  in de Zuidenwindhelling te 
Oostduinkerke. 

10. Vergunnen van de aanvraag van Fluvius voor het vervangen/verplaatsen van een distributiecabine in Groendijk 
Oostduinkerke. 

11. Vergunnen van de aanvraag van Telenet voor het vervangen van een defecte ondergrondse kabel in de 
Houtsaegerlaan 101 te Koksijde 

12. Vergunnen van de aanvraag van Fluvius voor het vervangen/verplaatsen van OV installatie in de Jacquetlaan te 
Oostduinkerke. 

13. Vergunnen van de aanvraag van Telenet voor het vervangen van een ondergrondse kabel in de Tamarixstraat 1 
PV openbare werken  

PV vooruitgang 

14. Goedkeuring vorderingsstaat 1 van de overheidsopdracht: sanering gemeentelijk depot Koksijde 

15. Goedkeuring vorderingsstaat 2 van de overheidsopdracht: sanering gemeentelijk depot Koksijde 

16. Goedkeuren vorderingsstaat 8W van de overheidsopdracht: heraanleg Parnassiusstraat - Lusthuisjesstraat 

17. Goedkeuren vorderingsstaat 8R van de overheidsopdracht: heraanleg Parnassiusstraat - Lusthuisjesstraat 
diversen  

18. Afleveren van een vergunning met afstandsbediening voor toegang tot de Koningstraat te Oostduinkerke (M1911 
571) 

19. Afleveren van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk van Koksijde (M1911 615) 

20. Afleveren van een vergunning met badge voor toegang tot het Europaplein (M1911 628) 

21. Verlengen van een vergunning met badge voor toegang tot de Zeedijk van Koksijde, St Idesbald en Oostduinkerke 
(M1909 647) 

mobiliteit 

22. Toekenning doorlopende machtiging aan Aquafin voor het jaar 2020 
politie 

tijdelijke politiereglementen  

23. Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van Filmopnames - Zorro van dinsdag 
10 december 2019 t.e.m. donderdag 12 december 2019 

veiligheid & preventie 

24. Goedkeuren van de aankoop van 2 tablets in het kader van de ICT-uitrusting van gemeenschapswachten en 
gesubsidieerd door ministerie van Binnenlandse zaken. 

financiën  

algemeen  

25. Verzoek tot ambtshalve ontheffing van de belasting op leegstand van woningen, aanslagjaar 2019, kohierartikel 34 
patrimonium 

aankoop 

26. Aanstellen landmeter-expert voor waardebepaling woning Tulpenlaan 50 Koksijde 
verhuur/ter beschikking stelling 

27. Goedkeuren van de gebruiksovereenkomst met de vereniging AM Blaaskapelle voor het gebruik van de zaal in de 
Noordduinen 

Anseeuw Stéphanie, schep en  

burgerzaken  

algemeen  

28. Goedkeuring ten lastenneming kosten vernietiging van de erkenningsakte voor de geboorte door administratieve 
fout 2019/01 

ambtshalve schrapping 

29. Ambtshalve schrapping 2019/0027 

30. Ambtshalve schrapping 2019/0026 
cultuur 

casino 
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31. Goedkeuren reductie aan toerisme Nieuwpoort voor gebruik c.c. CasinoKoksijde op 9 februari 2020. 
bibliotheek 

32. Goedkeuring van de tarieven toegepast tijdens boekenverkopen in de bibliotheek 
Decorte Guido, schepen  

openbare werken  

mobiliteit 

33. Toekenning van de vergunning voor de exploitatie van een taxidienst - Flanders taxi BVBA 

34. Aanpassing van de vergunning voor de exploitatie van een taxidienst - Bart Verhaeghe 
personeelszaken  

aanstelling  

35. Vacantverklaring en aanstelling van een voltijds contractueel werkman openbare netheid E1-E3 (polyvalent) met 

een contract van onbepaalde duur uit wervingsreserve. 
beëindiging 

36. Beëindiging arbeidsovereenkomst in onderling akkoord van een halftijds contractueel begeleider kinderopvang C1-
C2. 

op pensioenstelling 

37. Aanvraag tot pensionering van een technieker electriciteit 
milieu & duurzame ontwikkeling  

algemeen  

38. Omgeving weigering IIOA klasse 3 - Noordduinen 10A 
IGS Wonen  

leegstand  

39. Schrappen van een woning gelegen Strandlaan 239 A401 uit het leegstandsregister 
Van Hove Lander, schepen  

onderwijs 

40. Inrichten instaplestijden gemeentelijke basisschool Koksijde vanaf herfstvakantie 2019 
vervangingen  

41. Vervanging kleuteronderwijzer gemeentelijke basisschool Oostduinkerke in ziekteverlof 

42. Vervanging kinderverzorgster gemeentelijke basisschool Koksijde in ziekteverlof 
Geersens Dorine, schep en  

toerisme 

43. Toelating fondsenwerving Oxfam 2020 

44. Goedkeuren gratis schaatsbeurten alle Koksijdse scholen 

45. Toelating fondsenwerving Rode Kruis 2020 
publiciteit openbare weg 

46. Toelating voor fondsenwerving Greenpeace 2020 
Dawyndt Dirk, schep en 

omgevingsvergunningen  

gebouwen 

47. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019107573 onder voorwaarden en/of lasten aan Davy Vanexem 
voor het herbouwen van een woning in de Nieuwpoortsteenweg 93. 

48. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019120696 onder voorwaarden en/of lasten aan Jan Geeraerts 
voor het samenvoegen van een studio en appartement in de Europaplein 27. 

49. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019120641 onder voorwaarden en/of lasten aan B.V.B.A. MOBIL 
ONE voor het wijzigen van de indeling in een reeds vergunde meergezinswoning in de Burgondiestraat 17. 

50. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019104927 onder voorwaarden en/of lasten aan Frank Opsomer 
voor het verbouwen en renoveren van een bestaande woning in de Lalouxlaan 42. 

beperkte omvang  

51. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019108330 onder voorwaarden en/of lasten aan N.V. SUNPARKS 
LEISURE voor het oprichten van een technisch lokaal bij een subtropisch zwembad in de Kinderlaan 79. 

52. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019126357 onder voorwaarden en/of lasten aan Dieter Pauwels 
voor bestemmingswijziging van woonhuis naar vakantiewoning in de Albert I Laan 140. 

bomen  

53. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019128185 onder voorwaarden en/of lasten aan Camille Deman 
voor het vellen van bomen in de Pylyserlaan 67. 

54. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019129059 onder voorwaarden en/of lasten aan Franky Delaey 
voor het rooien van bomen in de Zouterweg 7. 

meldingen  

55. Aktename van een melding voor het verbouwen van een woning eigendom van Patrick Louwagie - Mia Maes in de 
Paardenbloemstraat 8 (OMV_2019137939). 

stedenbouw 

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

56. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Lemahieu BVBA gelegen Sparrelaan 10. 
splitsingsaanvragen  

57. Goedkeuren splitsingsaanvraag van een perceel gelegen Vreugdestraat (2 H 241D2) 

58. Goedkeuren splitsingsaanvraag van een perceel gelegen Zouavenpad 4 

59. Goedkeuren splitsingsaanvraag van een perceel gelegen Oostlaan 
sport 

60. Goedkeuring toekenning beleids- en impulssubsidies sportverenigingen 
 

Bekendgemaakt via de webtoepassing op 10 december 2019. 

De burgemeester, 

Marc Vanden Bussche 


