
BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING 13 AUGUSTUS 2014 

RAADZAAL 19u30 

 

1.  WIJKRAAD NIEUWPOORT-BAD. AANSTELLING LID 

De raad stelde in zitting dd. 25 september 2013 de samenstelling van de wijkraad Nieuwpoort-Bad 

vast.  Thans wordt voorgesteld om de heer Jan Linters, als bijkomende stemgerechtigd lid in deze 

wijkraad aan te stellen. 

 

2. GOEDKEURING BNIP ’25 JAAR VTM’ OP 20 AUGUSTUS 2014 

Naar aanleiding van het grootschalig evenement ’25 jaar VTM’ dat op 20 augustus in Nieuwpoort-Bad 

wordt georganiseerd, werd door de ambtenaar noodplanning, samen met de organisatie, een 

Bijzonder Nood- en Interventieplan opgemaakt.  Aan de raad wordt gevraagd dit voorgelegde plan te 

willen goedkeuren. 

3. GOEDKEURING BNIP ‘SINT-BERNARDUSFEESTEN’ op 22, 23 en 24 AUGUSTUS 2014 

Naar aanleiding van  de geplande Sint-Bernardusfeesten op 22, 23 en 24 augustus in Nieuwpoort-Bad 

werd door de ambtenaar noodplanning, samen met de organisatie, een Bijzonder Nood- en 

Interventieplan opgemaakt.  Aan de raad wordt gevraagd dit voorgelegde plan te willen goedkeuren. 

4. OCMW-ADVIES JAARREKENING 2013 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelde in zitting dd. 25 juni 2014 de jaarrekening 2013 van het 

OCMW goed.  Aan de raad wordt gevraagd deze jaarrekening gunstig te willen adviseren. 

5. ENGAGEMENTSVERKLARING ‘MASTERPLAN POV’ 

Het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (POV) vraagt aan de 64 West-Vlaamse 

gemeentebesturen een engagementsverklaring goed te keuren tussen de Provincie, de 19 West-

Vlaamse politiezones, de 4 West-Vlaamse hulpverleningszones, de vzw West-Vlaams Facilitair 

Instituut voor Veiligheidsdiensten en de leden, de Brandweervereniging West-Vlaanderen, het 

Instituut voor Medische en Dringende Hulpverlening, het West-Vlaams Opleidingscentrum voor 

Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten en de West-Vlaamse Politieschool. 

Met deze verklaring engageren de gemeenten en steden zich het POV te erkennen als het centraal 

opleidingscentrum van West-Vlaanderen voor de veiligheids- en reddingsdiensten, en staan mede in 

voor het beheer van het POV. 

De raad wordt gevraagd principieel in te stemmen met deze engagementsverklaring. 

 

6. AKTENAME DAGORDE OCMW – RAAD DD. 25 JUNI 2014 

Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen van de dagorde van de OCMW-raad dd. 25 juni 

2014. 

7. AKTENAME DAGORDE OCMW-RAAD DD. 30 JULI 2014 

Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen van de dagorde van de OCMW-raad dd. 30 juli 

2014. 

8. LEVEREN VAN EEN ZITMAAIER MET OPVANG VOOR DE GROENDIENST 

Aan de raad wordt ter goedkeuring het bestek voorgelegd voor het leveren van een zitmaaier met 

opvang voor de groendienst.  Het ramingsbedrag is vastgelegd op € 25.000 (BTW incl.).  De nodige 

kredieten moeten worden voorzien bij budgetwijziging. 

 



9. RESTAURATIE BOMMENVRIJ – FASE 2A – BOUWKUNDIGE RESTAURATIEWERKEN (DAK) – 

VERREKENING NR 1. 

De raad keurde in zitting dd. 25 september 2013 de overheidsopdracht ‘Restauratie Bommenvrij – 

fase 2A Bouwkundige restauratiewerken (dak)’ goed voor een geraamd bedrag van € 146.246,55 

(BTW incl.). 

Bij het opruimen van de beplantingen en het afnemen van de dakpannen, bleek er een grote 

hoeveelheid grond aanwezig te zijn; in het aanbestedingsbestek was geen post voorzien voor het 

verwijderen en afvoeren van grond.   De raad wordt gevraagd het verrekeningsvoorstel 1 voor het 

uitvoeren van deze werken, geraamd op € 25626,28 (BTW incl.) te willen goedkeuren.  De nodige 

kredieten zijn voorzien.    

10. ONDERGRONDS BRENGEN OPENBARE VERLICHTING EN LAAGSPANNINGSNETTEN 

LANGESTRAAT TUSSEN ARSENAALSTRAAT – PIETER DESWARTELAAN 

Op initiatief van de IWVA wordt een nieuwe waterleiding aangelegd in de Langestraat tussen de 

Arsenaalstraat en de P. Deswartelaan.  

Alle nutsbedrijven worden uitgenodigd om in synergie werken uit te voeren.  Eandis zal de openbare 

verlichting en de laagspanningsnetten ondergronds brengen. 

De kosten van de infrastructuurwerken worden geraamd op € 12.7211,28 (BTW medecontractant) + 

€ 86,50 (BTW 21 %) ten laste van de stad.  De nodige kredieten zijn voorzien. 

Aan de raad wordt gevraagd  hieraan goedkeuring te willen verlenen. 

11. ONDERGRONDS BRENGEN OPENBARE VERLICHTING EN LAAGSPANNINGSNETTEN + AANLEG 

FEESTVERLICHTINGSKABEL VALKESTRAAT 

Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te willen verlenen tot het laten ondergronds brengen van 

het laagspanningsnet en openbaar verlichtingsnet in de Valkestraat door Eandis, in synergie met de 

ondergrondse infrastructuurwerken uit te voeren door de andere nutsbedrijven.  Tegelijk zou een 

kerstverlichtingsnet worden voorzien tot in de nieuwe verlichtingsmasten. 

Deze nieuwe openbare verlichtingsinstallatie zal identiek zijn als in de Kaaistraat, St.-Jacobsstraat en 

Ieperstraat; de openbare verlichting blijft eigendom van de stad. 

De kosten van deze werken worden geraamd op € 32.850,40 +€ 2.842,21 (BTW21 %) ten laste van de 

stad.  De nodige kredieten moeten worden voorzien bij budgetwijziging.  

12. VERNIEUWEN JAAGPAD LANGS DE IJZER TUSSEN SLUIZENCOMPLEX EN VVW WESTHOEK EN 

RIOLERINGSWERKEN LANGS DE BRUGSEVAART – SAMENWERKINGSOVEREENKOMST – 

GOEDKEURING 

De raad keurde in zitting dd. 8 april 2004 het studiecontract goed voor het vernieuwen van het 

jaagpad langs de IJzer tussen het Sluizencomplex en VVW Westhoek, en het uitvoeren van 

rioleringswerken in de Brugsevaart. 

In zitting dd. 30 juni 2014 aanvaardde het college van burgemeester en schepenen voor deze 

opdracht de samenwerkingsovereenkomst tussen Waterwegen en Zeekanaal NV, de stad 

Nieuwpoort en de IWVA.   Daarbij wordt de stad aangeduid om gezamenlijke naam van de 3 partijen 

als aanbestedende overheid op te treden.  De kosten voor de studie worden verdeeld tussen de 

partijen a rato van hun aandeel in de werken.  Met  uitzondering van de riolering, wordt Waterwegen 

en Zeekanaal NV bij de voorlopige oplevering eigenaar van de werken.   

De nodige kredieten zijn voorzien. 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgestelde samenwerkingsovereenkomst te willen goedkeuren. 

13. GEMEENTELIJK RUP GROENENDIJK NOORD –SIMLI: DEFINITIEVE AANVAARDING 

De raad ging in zitting dd. 26 december 2013 over tot de voorlopige aanvaarding van het ontwerp 

Gemeentelijk RUP Groenendijk Noord – Simli dd. 17 december 2013. 



Het openbaar onderzoek werd afgesloten op 14 maart 2014.  Aan de raad wordt voorgesteld om het 

gemeentelijk RUP Groenendijk Noord-Simli  definitief aan te passen aan de voorstellen van de 

Gecoro dd. 11 juni 2014 en het Rup definitief te aanvaarden. 

14. GOEDKEURING OVEREENKOMST PROJECT STUDIEONDERSTEUNING 

Het project studieondersteuning tussen de vzw Golfbreker en het stadsbestuur Nieuwpoort vervalt 

per 1 september 2014.  Dit project heeft als doelstelling kinderen met schoolse vertraging in hun 

gezinnen te begeleiden. 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgestelde verlenging van het project studieondersteuning tussen 

vzw Golfbreker en de stad Nieuwpoort voor de periode van 1 september 2014 t/m 31 augustus 2015 

te willen goedkeuren. 

 

BESLOTEN ZITTING 

15. GECORO: WIJZIGEN VASTE SECRETARIS 

 


