
BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DONDERDAG 25 JUNI 2015 - 19U30 – RAADZAAL 

1. GOEDKEURING BNIP ‘POP-UP LIVE’ OP 29 JULI 2015. 

Op 29 juli 2015 wordt in Nieuwpoort het evenement Pop-Up Live van televisiezender Eén 

georganiseerd.  Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegd Bijzonder Nood- en 

Interventieplan te willen goedkeuren. 

2. GOEDKEURING BNIP ‘HEKSENFEESTEN’ OP 10, 11 en 12 JULI 2015. 

Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegd Bijzonder Nood- en Interventieplan te willen 

goedkeuren naar aanleiding van de Heksenfeesten op 10, 11 en 12 juli 2015. 

3. POLITIEVERORDENING TER BESTRIJDING VAN DE VERSTORING VAN RUST EN ORDE DOOR 

WERKEN. 

De raad stelde in zitting dd. 27 juli 2010 de politieverordening vast ter bestrijding van de 

verstoring van rust en orde door werken.  Aan de raad wordt voorgesteld om de zone waarin 

tussen 1 juli tot 1 september bouwverbod wordt opgelegd te willen hervaststellen en op 

datum van inwerkingtreding van dit nieuw besluit de politieverordening dd. 27 juli 2010 op 

te heven. 

4. ZEEDIJKCONCESSIE/CONCESSIE STRAND NIET GEDEKT DOOR STRANDCONCESSIE 

JAARGANG 2010-2014 – VERLENGING 2015. 

De raad wordt gevraagd de verlenging van de zeedijkconcessie/concessie strand niet gedekt 

door de strandconcessie van de Vlaamse Overheid, Agentschap Maritieme Dienstverlening 

en Kust voor het jaar 2015 te willen aanvaarden. 

5. AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STADSONTWIKKELING: SAMENSTELLING RAAD VAN 

BESTUUR. 

De raad besloot in zitting dd. 29 januari 2015 het autonoom gemeentebedrijf 

Stadsontwikkeling op te richten en keurde de statuten goed. Thans wordt aan de raad 

gevraagd om de leden van de Raad van Bestuur te benoemen. 

6. VILLA HURLEBISE: BEPALING MINIMUM VERKOOPPRIJS EN VERKOOPPROCEDURE. 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgestelde verkoopprocedure voor de villa Hurlebise te 

willen goedkeuren en de voorgestelde minimale verkoopprijs van het pand vast te stellen op 

€ 1.430.000. 

7. KERKFABRIEK SINT-LAURENTIUS – JAARREKENING DIENSTJAAR 2014. 

De kerkraad van parochie St.-Laurentius stelde in zitting dd. 24 maart 2015 de rekening vast 

van de kerkfabriek voor het dienstjaar 2014.  De gemeentelijke toelage van € 27.308,49 werd 

niet overschreden.  De raad wordt gevraagd deze jaarrekening gunstig te willen adviseren. 

8. KERKFABRIEK SINT-GEORGIUS – JAARREKENING DIENSTJAAR 2014. 

De kerkraad van parochie St.-Georgius stelde in zitting dd. 24 februari 2015 de rekening vast 

van de kerkfabriek voor het dienstjaar 2014.  De gemeentelijke toelage van € 8.119 werd niet 

overschreden.  De raad wordt gevraagd deze jaarrekening gunstig te willen adviseren. 

9. KERKFABRIEK SINT-BERNARDUS – JAARREKENING DIENSTJAAR 2014. 

De kerkraad van parochie St.-Bernardus stelde in zitting dd. 25 februari 2015 de rekening 

vast van de kerkfabriek voor het dienstjaar 2014.  De gemeentelijke toelage van € 52.874,28 

waarvan 90 % ten laste van de stad, werd niet overschreden.  De raad wordt gevraagd deze 

jaarrekening gunstig te willen adviseren. 

10. KERKFABRIEK ONZE-LIEVE-VROUW – JAARREKENING DIENSTJAAR 2014. 

De kerkraad van parochie O.L.-Vrouw stelde in zitting dd. 2 maart 2015 de rekening vast van 

de kerkfabriek voor het dienstjaar 2015. De gemeentelijke toelage van € 133.694,44 werd 

niet overschreden. De raad wordt gevraagd deze jaarrekening gunstig te willen adviseren. 



11. OCMW – AKTENAME DAGORDE OCMW-RAAD DD. 27 MEI 2014. 

De raad wordt verzocht akte te nemen van de voorgelegde dagorde van de OCMW-raad dd. 

27 mei 2015. 

12. VVSG – ALGEMENE LEDENVERGADERING DD. 11 JUNI 2015. 

De raad wordt gevraagd het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 26 

mei 2015 houdende aanduiding van de vertegenwoordigers en agenda van de algemene 

ledenvergadering van de VVSG op 11 juni 2015 te willen bekrachtigen. 

13. DE LIJN – GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DD. 26 MEI 2015. 

De raad wordt gevraagd het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 26 

mei 2015 houdende aanduiding van de vertegenwoordigers en agenda van de algemene 

vergadering van de Lijn op 26 mei 2015 te willen bekrachtigen. 

14. GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING – ALGEMENE VERGADERING 

AANDEELHOUDERS DD. 24 JUNI 2015. 

De raad wordt gevraagd het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 2 

juni 2015 houdende aanduiding van de afgevaardigde en goedkeuring van de agenda van de 

algemene vergadering van 24 juni 2015 van de Gemeentelijke Holding n.v. in vereffening, te 

willen bekrachtigen. 

15. WOONMAATSCHAPPIJ IJZER & ZEE. BUITENGEWONE- EN ALGEMENE VERGADERING DD. 5 

JUNI 2015. 

De raad wordt gevraagd het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 2 

juni 2015 houdende goedkeuring van de statuten van de buitengewone- en algemene 

vergadering dd. 5 juni 2015 van Woonmaatschappij IJzer & Zee te willen bekrachtigen. 

16. TMVW (FARYS) ALGEMENE JAARVERGADERING TMVW IC EN BAV TMVW DD. 29 JUNI 2015. 

De raad besloot in zitting dd. 23 oktober 2014 om toe te treden tot de intercommunale 

Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW) (FARYS) 

divisie Aanvullende Diensten en stelde burgemeester ir. R. Crabbe aan als vertegenwoordiger 

voor het Directiecomité voor Aanvullende Diensten. 

Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de agenda’s van de geplande 

algemene vergadering dd. 29 juni 2015 van IC TMVW, van de Buitengewone algemene 

vergadering ‘Statutenwijziging IC TMVW’, van de Buitengewone algemene vergadering 

‘Partiële splitsing IC TMVW’ en van de bijzondere algemene vergadering ‘TMCS ISV’. 

17. HERINRICHTING PRINS MAURITSPARK FASE 1. 

Aan de raad wordt ter goedkeuring het ontwerpdossier ‘Herinrichting Prins Mauritspark’ 

voorgelegd.  De kosten zijn geraamd op € 360.000 (BTW incl.).  De nodige kredieten zijn 

voorzien. Het dossier zou ingediend worden voor subsidie bij het Impulsfonds.  De opdracht 

zou gegund worden bij open aanbesteding. 

18. HERAANLEGGEN WANDELPADEN ELF JULIWIJK, HARINGHOEK, PEMENHOEK. 

Aan de raad wordt ter goedkeuring het ontwerpdossier ‘Heraanleggen wandelpaden Elf 

Juliwijk, Haringhoek, Pemenhoek’ voorgelegd.  De kosten zijn geraamd op € 450.000 (BTW 

incl.).  De nodige kredieten zijn voorzien.  De opdracht zou gegund worden bij open 

aanbesteding. 

19. WIEDEN EN OPSCHIK LEOPOLD II-PARK 2015-2016-2017 – GOEDKEURING. 

Aan de raad wordt ter goedkeuring het ontwerpdossier ‘Wieden en opschik Leopold II-park 

2015-2016-2017’ voorgelegd.  De kosten zijn geraamd op € 25.000 (BTW incl.)/per jaar, 

zijnde € 75.000 (BTW incl.) voor de drie jaren.  De nodige kredieten zijn voorzien.  De 

opdracht zou gegund worden bij open aanbesteding. 

20. MAAIEN LEOPOLD II-PARK 2015-2016-2017 – GOEDKEURING. 

Aan de raad wordt ter goedkeuring het ontwerpdossier “Maaien Leopold II-park” 2015-2016-



2017 voorgelegd.  De kosten zijn geraamd op € 8.000 (BTW incl.)/per jaar, zijnde € 24.000 

(BTW incl.) voor de drie jaren.  De nodige kredieten zijn voorzien.  De opdracht zou gegund 

worden bij open aanbesteding. 

21. AANKOOP VAN EEN ELEKTRISCHE STRAATAFVALZUIGER + FILTERREINIGER VOOR DE CEL 

NETHEID EN GROENONDERHOUD. 

Aan de raad wordt voorgesteld om een bijkomende elektrische straatafvalzuiger aan te 

kopen.  Momenteel worden in Nieuwpoort-Bad reeds 2 en in Nieuwpoort-stad 1 dergelijk 

toestel ingezet voor het proper houden van straten en pleinen.  Er wordt voorgesteld om 

eveneens een filterreiniger aan te kopen die de stoffilters van de afvalzuigers efficiënt 

reinigt. 

De kosten voor de aankoop van de straatafvalzuiger + de filterreiniger zijn geraamd op 

€ 21.500 (BTW incl.).  De nodige kredieten moeten worden voorzien.  De opdracht zou 

gegund worden bij onderhandelingsprocedure. 

22. N355 DIKSMUIDE – NIEUWPOORT – STUDIE AANLEG FIETSPADEN – GOEDKEURING. 

De raad keurde in zitting dd. 23 oktober 2014 de samenwerkingsovereenkomst goed tussen 

het Vlaamse Gewest, de stad Diksmuide en de stad Nieuwpoort voor de studie inzake de 

aanleg van fietspaden langs de N355 Diksmuidse weg.  

Thans wordt aan de raad gevraagd het voorgelegde bestek ‘Aanstelling van een studiebureau 

inzake fietspad N355 Diksmuide – Nieuwpoort’, opgemaakt door de technische dienst van de 

stad Diksmuide te willen aanvaarden en goed te keuren.  De kosten van de studieopdracht 

zijn geraamd op € 82.350 (BTW incl.), waarvan € 35.010 (BTW incl.) ten laste van de stad 

Nieuwpoort en € 47.340 (BTW incl.) ten laste van de stad Diksmuide. 

De nodige kredieten moeten worden voorzien.  De opdracht zou gegund worden bij open 

offerteaanvraag. 

23. GEMEENTELIJK RUP NIEUWLANDPLEIN: DEFINITIEVE AANVAARDING. 

De raad stelde in zitting dd. 24 november 2011 de b.v.b.a. Geomex uit Staden aan als 

urbanist voor het opmaken van het Gemeentelijk RUP Nieuwlandplein.  Dit plan werd door 

de urbanist aangepast aan het verslag van de plenaire vergadering van 18 september 2014 

en werd door de gemeenteraad in zitting dd. 29 december 2014 voorlopig aanvaard. 

Thans wordt aan de raad voorgesteld het gemeentelijk RUP Nieuwlandplein, inclusief de 

aanpassingen geformuleerd in het advies van de GECORO dd. 21 mei 2015, definitief te 

aanvaarden. 

24. GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING OP HET PLAATSEN VAN 

TERRASSEN OP HET OPENBAAR DOMEIN – HERVASTSTELLING: AANPASSEN VERORDENING 

Aan de raad wordt voorgesteld artikel 8.-8, artikel 11 en artikel 9.-4. van de gemeentelijke 

stedenbouwkundige verordening op het plaatsen van terrassen op het openbaar domein – 

hervastgesteld op 27 december 2007, aan te passen.  De voorgestelde aanpassingen zijn 

inclusief het advies van de GECORO dd. 21 mei 2015. 

25. DOSS. V125-1: AANVRAAG TOT VERKAVELEN PERCEEL IN 2 LOTEN GELEGEN 

KASTEELSTRAAT 3, KADASTRAAL GEKEND NIEUWPOORT 3° AFD./SINT-JORIS SECTIE B NR 

0399B2: KOSTELOZE OVERDRACHT WEGBEDDING AAN STAD NIEUWPOORT 

De erfgenamen Devooght dienen een aanvraag in tot het verkavelen van een perceel gelegen 

Kasteelstraat 3 in 2 loten.  Deze aanvraag bevat een kosteloze overdracht van de wegbedding 

aan stad Nieuwpoort met een opp. van 57,60 ca.  Aan de raad wordt voorgesteld om deze 

overdracht te aanvaarden mits de voorwaarden inzake de aansluiting op openbare riolering 

worden vervuld.  Het is de intentie van het stadsbestuur om op termijn de volledige bedding 

van de Kasteelstraat op te nemen in het openbaar domein. 


