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TOELICHTING BIJ DE AGENDAPUNTEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING 
D.D. 26 JULI 2018 - 19.30 U - RAADZAAL 

 

OPENBARE ZITTING 

1. POLITIEVERORDENING INZAKE HET VERBOD OP HET PLAATSEN VAN 
VERKIEZINGSBORDEN. 
 
Sedert de vorige gemeenteraadsverkiezingen (2012) is een politieverordening van kracht waarbij het 
aanbrengen van verkiezingspropaganda gereglementeerd wordt teneinde een wildgroei van borden in 
het straatbeeld te vermijden. Enkel de officiële borden geplaatst door de stadsdiensten mogen worden 
gebruikt voor het aanbrengen van affiches. Daarnaast mogen affiches ook worden aangebracht achter 
het glas van gebouwen of voertuigen. Thans wordt met het nieuwe reglement voorzien dat 
verkiezingspropaganda ook mag aangebracht worden op de achterruit van voertuigen.
 
 
2. POLITIEVERORDENING HOUDENDE VERBOD TOT HET BEKLIMMEN, BESCHADIGEN, 
BEKRASSEN EN BESMEUREN VAN KUNSTWERKEN EN MONUMENTEN. 
 
Het politiereglement werd aangepast daar het kunstwerk ‘searching for utopia’ verplaatst werd van 
locatie en het reglement enkel van toepassing was op de Zeedijk. 
Het reglement werd uitgebreid naar kunstwerken en monumenten in het algemeen omdat er anders 
niet kan worden gesanctioneerd op andere monumenten zoals het vissersmonument en op het 
volledige grondgebied van Nieuwpoort. 
 
3. KERKFABRIEK SINT NIKLAAS BUDGET 2019. 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akte te nemen van het budget 2019 van kerkfabriek Sint 
Niklaas met een exploitatietoelage ten bedrag van 56.941,21 EUR waarvan 1,40 % voor het 
stadsbestuur nl. 797,18 EUR. De exploitatietoelage valt binnen het voorziene budget van het 
meerjarenplan 2014-2019 goedgekeurd in de gemeenteraad van 30 april 2014. 
 
4. VERNIEUWEN VAN DE FRANSLAAN – FASE 5 FRANSLAAN TUSSEN ALBERT I-LAAN EN 
VLAANDERENSTRAAT (EXCL. ZONE ST. BERNARDUSPLEIN) – VAK LEFEBVRESTRAAT/ST. 
BERNARDUSPLEIN (F3) – LEVEREN, PLAATSEN EN AANSLUITEN VAN OPENBARE 
VERLICHTING EN KERSTVERLICHTINGSKABEL 
 
In navolging van de vak Albert I laan /Lefebvrestraat wordt voorgesteld om ook tijdens de vernieuwing 
van de Franslaan fase 3 vak Lefebvrestraat/St. Bernardusplein de openbare verlichting mee te 
vernieuwen en een kerstverlichtingskabel + aansluitpaaltjes ter hoogte van de bomen te voorzien. 

De kosten voor het leveren, plaatsen en aansluiten van nieuwe openbare verlichting en 
kerstverlichtingskabel in de Franslaan fase 3 vak Lefebvrestraat/St. Bernardusplein kunnen geraamd 
worden op 90.825,99 EUR (BTW excl.) + 12.429,28 EUR (BTW). 

 
5. PRIJSVRAAG 2 STAANDE WIPPEN 
 
Nav. de grove gebreken in de bijna vervallen keuringsattesten van de 2 staande wippen wenst de stad 
over te gaan tot de aankoop van 2 nieuwe staande wippen voor de ramingsprijs van 58.000 EUR (incl. 
BTW). In het verleden heeft de club deze zelf al hersteld, alsook werd in 2009 een renovatie door de 
stad Nieuwpoort uitgevoerd.  
 
6. OPMAAK BOUWHISTORISCHE NOTA EN BEHEERSPLAN VOOR STADHUIS – STADSHALLE 
– PASTORIJ. 
 
In het kader van de oprichting van een nieuw administratief centrum in het hart van Nieuwpoort Stad 
moet een bouwhistorische studie en beheersplan opgesteld worden van de te integreren gebouwen. 
nl. het stadhuis, de stadshallen met belfort en de pastorij. Deze werken zijn gedeeltelijk 
subsidieerbaar.  
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7. GEMEENTELIJK RUP NIEUWPOORT POLDERFRONT: OPMAAK ONTWERPEND 
ONDERZOEK / TRAJECTBEGELEIDING I.F.V. DE ONTWIKKELING SITE SWARTES FABRIEK. 
 
De WVI, Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge is aangesteld als urbanist tot opmaak Gemeentelijk RUP 
Polderfront door de gemeenteraad dd. 26 mei 2016. 
Voorgesteld wordt om de WVI bijkomend aan te stellen tot de opmaak ontwerpend onderzoek / 
trajectbegeleiding i.f.v. de ontwikkeling site Swartes Fabriek. 
 
8. VOORONTWERP GEMEENTELIJK RUP NOORD DE NOORDVAART - 2DE UITBREIDING: 
VOORLOPIGE AANVAARDING. 
 
De gemeenteraad heeft op 27 mei 2010 de W.V.I. Baron Ruzettelaan 35 8310 Brugge aangesteld als 
urbanist tot het opmaken van het Gemeentelijk RUP bedrijventerrein Noord de Noordvaart - 2de 
uitbreiding. Het Gemeentelijk RUP bedrijventerrein Noord de Noordvaart - 2de uitbreiding dd. juni 2018 
ligt voor ter voorlopige aanvaarding. 
 
9. VACANTVERKLARING BETREKKING FINANCIEEL DIRECTEUR – INTREKKING BESLUIT.   
 
De functie van financieel directeur werd door de raad in zitting op 22 maart 2018 vacant verklaard 
aangezien de titularis van het ambt van financieel beheerder te kennen had gegeven niet te willen 
ingaan op het verzoek van het bestuur om de functie van financieel directeur te vervullen. 
Na het voltooien van de aanwervingsprocedure diende vastgesteld te worden dat geen enkele 
kandidaat slaagde in de selectieprocedure. De titularis van het ambt van financieel beheerder gaf te 
kennen alsnog te willen ingaan op het verzoek om aangesteld te worden als financieel directeur.  
Het besluit inzake de vacantverklaring dient bijgevolg ingetrokken te worden.
 
10. AKTENAME AANSTELLING VAN RECHTSWEGE VAN DHR. PHILIP PIETERS ALS 
FINANCIEEL DIRECTEUR. 
 
De raad wordt verzocht kennis te nemen van de aanstelling van rechtswege van dhr. Philip Pieters als 
financieel directeur.  Tevens wordt de raad verzocht de bijhorende wedde vast te stellen. 
 
 


