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zitting van 23 december 2019  
bekendgemaakt ingevolge artikel 285 van het decreet lokaal bestuur 

 
Goedkeuren notulen 

1. Goedkeuren notulen van de zitting van 16 december 2019 
Vanden Bussche Marc, burgemeester  

openbare werken  

lastenboeken (technische diensten) 

vvwg - schepencollege 

2. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: leveren van vier elektrische transportfietsen voor 
het gemeentelijk depot Koksijde 

toewijzingen technische diensten  

toewijzing aan de laagste inschrijver  

3. Gunning van de overheidsopdracht: leveren huisvuilzakken - dienstjaar 2020 
nutsmaatschappijen  

4. Vergunnen van de aanvraag van Telenet voor het plaatsen van een ondergrondse kabel in de Polderstraat 158 

5. Vergunnen van de aanvraag van IWVA voor het uitvoeren van 1 nieuwe aftakking in de Gilles Scottlaan 
PV openbare werken  

PV vooruitgang 

6. Goedkeuren afroep 1 - eindfactuur van de overheidsopdracht: reinigen riolering Zeedijk Oostduinkerke + 
Groenendijk 2019 

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

8. Goedkeuren vorderingsstaat 9W - eindstaat van de overheidsopdracht: heraanleg Parnassiusstraat - 
Lusthuisjesstraat 

9. Goedkeuring vorderingsstaat 1 van de overheidsopdracht: renovatie fontein De Poort (Design & Build) 
PV opleveringen  

10. Goedkeuren voorlopige oplevering van de overheidsopdracht: heraanleg Biedenkopflaan 

11. Goedkeuren voorlopige oplevering van de overheidsopdracht: diverse wegenis- en rioleringswerken - Lalouxlaan 
e.a. 

12. Goedkeuring definitieve oplevering van de overheidsopdracht: renovatie estaminet "Peerdevisscher" 
diversen  

13. Verlengen van een vergunning met badge voor toegang tot de zeedijk van Oostduinkerke (M1911 796) 

14. Verlengen van een vergunning met badge voor toegang tot de zeedijk van Koksijde, Sint Idesbald en 
Oostduinkerke (M1912 481) 

15. Goedkeuren om gratis materiaal ter beschikking te stellen van 4 april 2020 tot en met 20 april 2020 (M1912 560) 

16. Afleveren van een vergunning met badge voor toegang tot het Europaplein (M1912 525) 
politie 

tijdelijke politiereglementen  

17. Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van Belgian aerobatic championship 
op zaterdag 4 juli 2020 en zondag 5 juli 2020 

18. Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de Sylvestervuren op maandag 
30 december 2019 

financiën  

algemeen  

19. Vaststellen staat van onwaarden dienstjaarrekening 2019 - deel 2 
belastingen: vaststellen en uitvoerbaarklaar kohier  

20. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het eerste kohier op de additionele bouwbelasting op het ontbreken van 
parkeerplaatsen aanslagjaar 2019 

21. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het eerste kohier op de belasting op het bouwen en verbouwen 
aanslagjaar 2019 

patrimonium 

algemeen  

22. Huurovereenkomst pand Zeelaan 268 Koksijde voor inrichting Toerismekantoor 
aankoop 

23. Aanstellen landmeter-expert voor waardebepaling woning Massartstraat 2 Koksijde 

24. Aanstellen landmeter-expert voor waardebepaling woningen Zeelaan 38 en Zeelaan 40 Koksijde 
Anseeuw Stéphanie, schep en  

erfgoed  

archeologienota's 

25. Aktename met voorwaarden archeologienota Koksijde Westhinderstraat (ID 13310) 
erfgoedpremies  

26. Principiële goedkeuring restauratiepremie villa Zeehuis, Sperwerstraat 1 
Decorte Guido, schepen  

stedenbouw 

diverse 

27. Voorstel tot samenstelling van de gecoro op basis van de ingediende kandidaturen 
Van Hove Lander, schepen  

algemeen beleid  

28. Vaststellen lijst van erkende verenigingen Koksijde 2020 
veiligheid & preventie 

algemeen  

29. Voorstel tot reorganisatie strand en insteekzones vanaf 2020 
Geersens Dorine, schep en  

toerisme 

30. Toelating tot de volledige logistieke, technische, promotionele en administratieve medewerking voor de Nationale 
wandeldag "Vlaanderen Wandelt" 
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31. Toelating organisatie en medewerking Paasconcert Lions Club De Panne - Westkust 

32. Toelating organisatie Pop-Up event Rotary 
lokale econo mie 

33. Toekenning van vestigingsvergunning voor inrichting waar producten op basis van cannabis of derivaten verkocht 
worden aan Mamut Vapes By Movie Fun 

Dawyndt Dirk, schep en 

omgevingsvergunningen  

adviezen  

34. Voorwaardelijk gunstig advies aan de Deputatie in het kader van aanvraag tot omgevingsvergunning 
OMV_2019131302 op naam van Goderis Gino en Jeffrey voor het plaatsen van een elektriciteitscabine 

35. Voorwaardelijk gunstig advies aan de POVC in het kader van de aanvraag tot omgevingsvergunning 
OMV_2019091025 op naam van Ghyselen voor het bouwen van twee loodsen en het wijzigen van zijn IIOA, 
Pannekalsijde 4 

36. Aanvaarden van een wijzigingsverzoek bij de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2019120443 aan B.V.B.A. 
HOPROM CONSTRUCT voor het bouwen van een meergezinswoning op een braakliggend terrein gelegen Zeedijk 
104, 8670 Koksijde. 

gebouwen 

37. Toekennen van een omgevingsvergunning OMV_2019108264 onder voorwaarden en/of lasten aan N.V. RIETVELD 
BOUWPROJECTEN voor het bouwen van een meergezinswoning in de Cesar Gezellestraat 2. 

38. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019053572 onder voorwaarden en/of lasten aan B.V.B.A. LOUISA-
MARIALEI 2 voor het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning in de Zeeraketstraat. 

39. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019106365 onder voorwaarden en/of lasten aan Karel Ternier voor 
het bouwen van een carport + tuinhuis in de Oudstrijdersstraat 9. 

40. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019120062 onder voorwaarden en/of lasten aan N.V. CEYLAN voor 
het bouwen van een meergezinswoning in de Strandlaan 137. 

41. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019123325 aan V.Z.W. DE VLEUGELS voor 
geschiktmakingswerken tot wijziging van de bestemming van woning naar zorgwoning in de Duinparklaan 1. 

42. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019126642 onder voorwaarden en/of lasten aan familie Cherchye 
voor het creëren van één nieuw lot in de Jan Pootlaan 14. 

43. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019104138 onder voorwaarden en/of lasten aan Dieter Verschaeve 
voor het bouwen van ééngezinswoning in de Molenwal lot 3. 

44. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019127046 onder voorwaarden en/of lasten aan Gemeentebestuur 
Koksijde voor het oprichten van een personeellokaal milieupark Koksijde in de Veurnestraat 11. 

45. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019127523 onder voorwaarden en/of lasten aan N.V. HYBOMA 
voor het bouwen van een koppelwoning in de A. Verbouwelaan. 

beperkte omvang  

46. Weigering van een aanvraag van een omgevingsvergunning OMV_2019118850 aan Ivan Vanlerberghe voor het 
plaatsen van een omheining in de Goudenboomstraat 6. 

47. Afleveren van een omgevingsvergunning OMV_2019126501 onder voorwaarden en/of lasten aan Dieter Pauwels 
voor het slopen van een alleenstaande woning in verval in de Albert I Laan 136. 

stedenbouw 

inname openbaar domein voor bouwwerven (korter dan 1 week)  

48. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Energie Verbeke NV gelegen Abdijstraat 32. 
inname openbaar domein voor bouwwerven (langer d an 1 week) 

49. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Gevelrenovatie Geert Viane BVBA gelegen Joststraat 
23. 

50. Goedkeuren inname openbaar domein voor bouwwerven door Maes Constructie en Promotie gelegen Abdijstraat 
34. 

beroepen, uitspraken, externe ad viezen 

51. Kennisname van het arrest van de Raad voor Vergunningenbetwisting over de vordering tot schorsing van de 
omgevingsvergunning OMV_2018048626 

diverse 

52. Aanbieding van het gemeentelijk voorkooprecht via de VLM. 
voorontwerpen  

53. Verlenen van gunstig advies voor een stedenbouwkundig attest tot het bouwen van een vrijstaande woning 
gelegen Tennislaan te Koksijde 

54. Het realiseren van een project van groepswoningbouw in woonuitbreidingsgebied, gelegen Dorpsplaats 26, 26A en 
56 te Wulpen. 

Vancayseele Ivan, schepen  

sociale zaken en welzijn  

55. Goedkeuring Regierol Sociale Economie Westhoek 2020-2025 
 

Bekendgemaakt via de webtoepassing op 6 januari 2020. 

De burgemeester, 
Marc Vanden Bussche 


