
BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 24 MAART 2016 – 19U30 – RAADZAAL 

1. INSTALLATIE EN EEDAFLEGGING OPVOLGER 

Naar aanleiding van het overlijden van de heer Roland Crabbe, Burgemeester dient 

overgegaan te worden tot nazicht van de geloofsbrieven van het plaatsvervangend raadslid 

dat op de geschikte plaats komt op de lijst nr. 7 CD&V van de 14 oktober 2012 gekozenen.  

Vermits de eerste in aanmerking komende plaatsvervanger van deze lijst mevr. Patricia De 

Coninck is, wordt aan de raad voorgesteld de geloofsbrieven van betrokkene te willen 

goedkeuren en haar als gemeenteraadslid te installeren. 

 

2. VOORDRACHT KANDIDAAT WERKEND LID EN OPVOLGER OCMW-RAAD N.A.V. ONTSLAG 

JULIEN ALLEWERELT.  

Het mandaat van OCMW-raadslid Julien Allewerelt vervalt op 30 maart 2016. Vermits echter 

zijn opvolger, mevrouw Kathy Jacobs, reeds is aangesteld als werkend lid van de OCMW-raad 

in opvolging van de heer Bill Vermeylen, en er geen verdere opvolgers zijn, moeten alle 

gemeenteraadsleden die nog in functie zijn en die de voordracht van het te vervangen lid 

hadden ondertekend, gezamenlijk een kandidaat-werkend lid en een of meerdere kandidaat-

opvolgers voordragen. 

 

3. VOORDRACHT KANDIDAAT WERKEND LID EN OPVOLGER OCMW-RAAD N.A.V. ONTSLAG 

PATRICIA MARKEY 

Het mandaat van OCMW-raadslid Patricia Markey vervalt op 31 maart 2016.  Vermits er geen 

verdere opvolgers zijn, moeten alle gemeenteraadsleden die nog in functie zijn en die de 

voordracht van het te vervangen lid hadden ondertekend, gezamenlijk een kandidaat-

werkend lid en een of meerdere kandidaat-opvolgers voordragen. 

 

4. AKTENAME BESLUIT VAN DE GOUVERNEUR VAN WEST-VLAANDEREN BETREFFENDE DE 

DEFINITEIVE VASTSTTELLING VAN DE JAARREKENING 2014 VAN DE GEMEENTE 

NIEUWPOORT 

De Gouverneur van W.-Vlaanderen besloot dd. 14 december 2015 de jaarrekening 2014 van 

de gemeente Nieuwpoort definitief vast te stellen; de raad wordt verzocht hiervan akte te 

nemen. 

 

5. MEERJARENPLANNING 2016-2019 VAN HET AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF 

STADSONTWIKKELING 

De Raad besloot in zitting dd. 29 januari 2016 het autonoom gemeentebedrijf 

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

goedkeuring het meerjarenplan voor de jaren 2016-2019 van het AGB Stadsontwikkeling 

voorgelegd zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur dd. 24 maart 2016. 

 

6. BUDGET 2016 VAN HET AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STADSONTWIKKELING 

De Raad besloot in zitting dd. 29 januari 2016 het autonoom gemeentebedrijf 

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

goedkeuring het budget 2016 voorgelegd, zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur van 

AGB Stadsontwikkeling in zitting dd. 24 maart 2016. 

 

7. ERKENNING ORTHODOXE GELOOFSGEMEENSCHAP “HEILIGE JOHANNES DE THEOLOOG” TE 

OOSTENDE BIJ MINISTERIEEL BESLUIT DD. 17 FEBRUARI 2016 



Aan de raad wordt gevraagd akte te nemen van het ministerieel besluit dd. 17 februari 2016 

inzake de goedkeuring van de orthodoxe geloofsgemeenschap “Heilige Johannes de 

Theoloog” te Oostende door het Agentschap Binnenlands Bestuur afdeling lokale organisatie 

en werking. 

 

8. TMVW (FARYS) ALGEMENE VERGADERING TMVW (IC) 11 APRIL 2016 

De raad wordt gevraagd de agenda van de algemene vergadering TMVW (IC) dd. 11 april 

2016 te willen goedkeuren. 

 

9. W.V.I. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 26 MEI 2016 

De raad wordt gevraagd de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de 

W.V.I. dd. 26 mei 2016 te willen goedkeuren. 

 

10. INFRAX WEST – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 7 JUNI 2016 

De raad wordt gevraagd de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Infrax 

West van 7 juni 2016, zoals opgenomen in de uitnodiging van 29 februari 2016. 

 

11. ZEEDIJKCONCESSIE CONCESSIE STRAND NIET GEDEKT DOOR DE STRANDCONCESSIE 

JAARGANG 2010 – 2014 – VERLENGING 2016 

Bij schrijven dd. 26 februari 2016 van de Vlaamse Overheid, Agentschap voor Maritieme 

Dienstverlening en Kust, wordt meegedeeld dat het stadsbestuur in het kader van de 

lopende studie van de Afdeling Kust, de zeedijkconcessie/concessie strand niet gedekt door 

de strandconcessie, met 1 jaar verlengd wordt.  

Aan de raad wordt gevraagd de verlenging van de zeedijkconcessie/concessie strand niet 

gedekt door de strandconcessie 2016 goed te keuren. 

 

12. AANVAARDING STRANDCONCESSIE VOOR HET JAAR 2016 

De raad wordt verzocht de strandconcessie voor het jaar 2016 van het Agentschap voor 

Maritieme Dienstverlening en Kust voor het jaar 2016 te aanvaarden, zoals gemeld in hun 

schrijven dd. 26 februari 2016. 

 

13. AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF VRIJE TIJD: ONTSLAG BESTUURDER RAAD VAN BESTUUR 

De raad benoemde in zitting dd. 28 maart 2013 de bestuurders van de raad van bestuur van 

het autonoom gemeentebedrijf Nieuwpoort. Thans wordt aan de raad gevraagd kennis te 

willen nemen van het ontslag van de heer Benedikt Swennen. 

 

14. AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIEUWPOORT: BENOEMING BESTUURDER RAAD VAN 

BESTUUR 

Naar aanleiding van het ontslag van de heer Benedikt Swennen wordt voorgesteld om de 

heer Gaëtan Billiau als bestuurder aan te stellen zodat de gewaarborgde vertegenwoordiging 

van de NVA in de Raad van Bestuur niet in het gedrang komt. 

 

15. LEVEREN VAN VIJF DEMONTEERBARE REDDERSCABINES VOOR DE 

STRANDREDDINGSDIENST – HERAANBESTEDING – GOEDKEURING 

Aan de raad wordt ter goedkeuring het bestek ‘Leveren en plaatsen van vijf demonteerbare 

reddingscabines’ voorgelegd met een kostenraming van € 52.500 (incl. BTW).  De nodige 

kredieten worden voorzien. 

 



16. LEVEREN EN PLAATSEN VAN HOUTEN ZITBANKEN OP AFROEP VOOR DE DIENSTJAREN 2016 

– 2017 – 2018 

Aan de raad wordt ter goedkeuring het bestek ‘Leveren en plaatsen van houten zitbanken op 

afroep voor de dienstjaren 2016-2017-2018’ voorgelegd met een kostenraming van  

€ 12.500/jaar (incl. BTW).  De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

17. ONDERGRONDS BRENGEN LAAGSPANNINGS- EN OPENBAAR VERLICHTINGSNET OP HET 

KRUISPUNT RAMSKAPELLESTRAAT – TOEVLUCHTWEG 

Aan de raad wordt voorgesteld om in synergie met de wegen- en rioleringswerken in de 

Ramskapellestraat het laagspannings- en openbaar verlichtingsnet op het kruispunt 

Ramskapellestraat/Toevluchtweg ondergronds te brengen.  De kosten hiervoor zijn geraamd 

op € 12.921,20 (BTW verlegd) ten laste van de stad. De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

18. ONDERGRONDS BRENGEN VAN BOVENGRONDSE KABELS EN LEVEREN, PLAATSEN EN 

AANSLUITEN VAN 7 VERLICHTINGSMASTEN EN –ARMATUREN IN DE CONSTANT 

PERMEKELAAN. 

De raad wordt gevraagd om in te stemmen met het ondergronds brengen van bovengrondse 

kabels en met het leveren, plaatsen en aansluiten van 7 verlichtingsmasten en –armaturen in 

de Constant Permekelaan. Raming kostprijs: € 35.859,78 (BTW incl.).  De nodige kredieten 

zijn voorzien. 

 

19. ONDERGRONDS BRENGEN VAN BOVENGRONDSE KABELS EN LEVEREN, PLAATSEN EN 

AANSLUITEN VAN 5 VERLICHTINGSMASTEN EN –ARMATUREN IN DE DENNENWEG. 

De raad wordt gevraagd om in te stemmen met het ondergronds brengen van bovengrondse 

kabels en met het leveren, plaatsen en aansluiten van 5 verlichtingsmasten en –armaturen in 

de Dennenweg. Raming kostprijs: € 19.011,94 (BTW incl.).  De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

20. ONDERGRONDS BRENGEN VAN BOVENGRONDSE KABELS EN LEVEREN, PLAATSEN EN 

AANSLUITEN VAN 14 VERLICHTINGSMASTEN EN –ARMATUREN IN DE 

RODENBACH/EDMOND KAMPLAAN VAK NIEUWLANDPLEIN - J. ENSORLAAN. 

De raad wordt verzocht in te stemmen met het ondergronds brengen van bovengrondse 

kabels en met het leveren, plaatsen en aansluiten van 14 verlichtingsmasten en –armaturen 

in de Dennenweg. Raming kostprijs: € 54.337,24 (BTW incl.).  De nodige kredieten zijn 

voorzien. 

 

21. ONDERGRONDS BRENGEN VAN BOVENGRONDSE KABELS EN LEVEREN, PLAATSEN EN 

AANSLUITEN VAN 14 VERLICHTINGSMASTEN EN –ARMATUREN IN DE POPULIERENWEG 

VAK ZEELAAN/H.CROMBEZLAAN. De raad wordt verzocht in te stemmen met het 

ondergronds brengen van bovengrondse kabels en met het leveren, plaatsen en aansluiten 

van 14 verlichtingsmasten en –armaturen in de Populierenweg vak Zeelaan/H. Crombezlaan. 

Raming kostprijs: € 72.393,67 (BTW incl.).  De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

 

22. BEHOUD VAN DE VOORGEVELS MARKTPLEIN EN OMGEVING NIEUWPOORT-STAD 

De raad stelde in zitting dd. 29 november 2007 bvba Geomex uit Diksmuide aan als urbanist 

inzake de studieopdracht tot het opmaken van het Gemeentelijk R.U.P. Nieuwpoort-stad met 

deelzones Nieuwpoort – stadscentrum Nieuwpoort – Polderfront en Nieuwpoort – Omgeving 

Leopoldpark. 



Thans wordt aan de raad voorgesteld een reglement vast te stellen tot behoud van de 

voorgevels Marktplein en omgeving Nieuwpoort-stad en dit reglement op te nemen in het op 

te maken Gemeentelijk RUP Nieuwpoort Stadscentrum. 

 

23. GEMEENTELIJK RUP NIEUWPOORT NIEUWPOORT STADSCENTRUM: SAMENSTELLEN 

ADFVIESRAAD AD HOC ‘WAARDEVOLLE GEVELS NIEUWPOORT STADSCENTRUM’ 

Bij besluit dd. 27 augustus 2015 stelde de raad de samenstelling vast van het adviesorgaan ad 

hoc “Waardevolle gevels Nieuwpoort Stadscentrum”.  Thans wordt aan de raad gevraagd de 

voorgestelde samenstelling van dit adviesorgaan te willen aanvaarden. 

 


