
BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 11 SEPTEMBER 2014 

Raadzaal – 19u30 

1. WIJKRAAD SIMLI – AANSTELLING LEDEN. 

De raad stelde in zitting dd. 25 september 2013 de leden van de wijkraad SIMLI aan. Thans 

wordt aan de raad gevraagd de heren P. Donck en S. Coucke toe te voegen als 

stemgerechtigde leden. 

 

2. BNIP ‘LICHTFRONT’ OP 17 OKTOBER 2014. 

Door de ambtenaar noodplanning werd, met het oog op de organisatie van Lichtfront op 17 

oktober 2014 een Bijzonder Nood- en Interventieplan opgemaakt. Aan de raad wordt 

gevraagd dit plan te willen goedkeuren. 

 

3. LENING INVESTERINGEN 2014. 

Bij raadsbesluit dd. 27 mei 2014 werd het bestek voor het aangaan van een  lening ter 

financiering van investeringsuitgaven voor het jaar 2014 goedgekeurd. 

Door een administratieve misslag werden de voorwaarden van het bestek door de Raad 

vastgesteld om te gunnen bij openbare aanbesteding terwijl  het bestek werd opgemaakt om 

te gunnen bij open offertevraag. Aan de raad wordt voorgesteld om een nieuwe procedure 

uit te schrijven waarbij gegund wordt bij openbare aanbesteding. 

 

4. POLITIEVERORDENING INZAKE HET PRIVATIEF GEBRUIK VAN HET OPENBAAR DOMEIN. 

De raad stelde in zitting dd. 27 december 2007 een politieverordening vast inzake het 

privatief gebruik van het openbaar domein. Thans wordt aan de raad voorgesteld om deze 

verordening op te heffen en te vervangen door een nieuwe verordening waarin de 

voorwaarden zijn opgenomen waartegen op de zeedijk voedingswaren, textiel, sierteelt en 

allerhande koopwaar mogen worden uitgestald. 

 

5. VERKOOP PERCEEL HOEK BENJAMINSTRAAT – ALBERT I LAAN AAN RENVEST CVA. 

Aan de raad wordt goedkeuring gevraagd tot de verkoop van een perceel openbaar domein 

met een opp. van 2,16 m² gelegen hoek Benjaminstraat en Albert I laan aan Renvest CVA, 

aan de prijs van € 15.044,40, te vermeerderen met € 250 kosten. 

 

6. AKTENAME DAGORDE OCMW-RAAD DD. 26 AUGUSTUS 2014. 

De raad wordt verzocht te willen akte nemen van de dagorde van de OCMW-raad in zitting 

dd. 26 augustus 2014. 

 

7. INTREKKING RAADSBESLUIT DD. 10 APRIL 2014 HOUDENDE OPRICHTING AUTONOOM 

GEMEENTEBEDRIJF STADSONTWIKKELING. 

De raad besloot in zitting dd. 10 april 2014 over te gaan tot de oprichting van een autonoom 

gemeentebedrijf en keurde tevens de statuten goed. Vermits het noodzakelijk is om de 

statuten van dit autonoom gemeentebedrijf aan te passen voor wat betreft de bepaling van 

het maatschappelijk doel, dat de activiteiten waarvoor het autonoom gemeentebedrijf wordt 

opgericht verder werden geëxpliciteerd en uitgebreid; dat tevens enkele tekstuele 

aanpassingen werden aangebracht om de statuten van het AGB stadsontwikkeling in 

overeenstemming te brengen met de statuten van het reeds bestaande AGB (o.a. aantal 

leden directiecomité, benaming leden directiecomité, wijze van samenstelling 



directiecomité). Thans wordt voorgesteld dit raadsbesluit te willen intrekken. 

 

8. OPRICHTING AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STADSONTWIKKELING. 

Het college van burgemeester en schepenen keurde dd. 17 maart 2014 het verslag goed 

waarbij de voor- en nadelen van externe verzelfstandiging tegen elkaar worden afgewogen. 

Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen van dit verslag en wordt voorgesteld om 

een autonoom gemeentebedrijf ‘stadsontwikkeling’ op te richten voor de uitvoering van 

taken op het vlak van stadsontwikkeling en stadskernvernieuwing. De raad wordt tevens 

gevraagd de statuten ervan te willen vaststellen. 

 

9. GEBRUIKSOVEREENKOMST TUSSEN DE STAD EN HET AGB NIEUWPOORT BETREFFENDE 

WESTFRONT NIEUWPOORT. 

Aan de raad wordt gevraagd een ontwerpovereenkomst te willen goedkeuren waarbij de 

stad Nieuwpoort een gebruiksrecht verleent aan het AGB Nieuwpoort van het 

bezoekerscentrum Westfront. De akte tot vruchtgebruik ten gunste van het AGB kan nog niet 

worden goedgekeurd omdat de eindafrekening van het gebouw nog niet voorhanden is en 

het exacte bedrag van de kostprijs dus nog niet gekend is. 

 

10. AANSTELLING ARCHITECT VOOR HET INRICHTEN VAN DE SACRISTIE, STOOKLOKALEN EN 

OPFRISSEN VAN LOKALEN IN DE ST.-LAURENTIUSKERK – GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN 

EN GUNNINGSWIJZE. 

Aan de raad wordt ter goedkeuring het bestek voorgelegd tot het aanstellen van een 

architect voor het inrichten sacristie, stooklokaal en het opfrissen van lokalen in de St.-

Laurentiuskerk te willen goedkeuren.  De raming bedraagt € 15.000 (BTW incl.). 

De nodige kredieten zijn voorzien; voor het ereloon dienen de kredieten te worden voorzien 

bij budgetwijziging. 

 

11. WEGEN-EN RIOLERINGSWERKEN ONZE-LIEVE-VROUWESTRAAT – ONTWERP. 

Aan de raad wordt ter goedkeuring het ontwerp voorgelegd voor wegen- en rioleringswerken 

in de O.L.-Vrouwstraat. Het ontwerp voorziet de herinrichting van de straat met een rijweg 

van 5,50 m breed met aan weerszijden een parking in mozaïekkeien; het trottoir wordt 

aangelegd in natuursteentegels. Er wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd. 

De kosten zijn geraamd op € 1.223.292,35 (BTW incl.) waarvan € 598.509,54 (BTW excl.) + 

€ 125.687,00 (BTW 21 %) ten laste van de stad. 

De nodige kredieten zijn beschikbaar. De werken worden gegund bij openbare aanbesteding. 

 

12. BUITENGEWOON ONDERHOUD- SNOEIEN VAN STRAATBOMEN IN DE J. CARDIJNLAAN EN HET 

AFVOEREN VAN HET HAKSELHOUT NAAR HET CONTAINERPARK VAN NIEUWPOORT. 

Aan de raad wordt ter goedkeuring het bestek voorgelegd ‘buitengewoon onderhoud – 

snoeien van straatbomen in de J. Cardijnlaan en het afvoeren van het hakselhout naar het 

containerpark van Nieuwpoort’. De kosten zijn geraamd op € 20.000 (BTW incl.). De nodige 

kredieten zijn voorzien. 

 

13. BUITENGEWOON ONDERHOUD- SNOEIEN VAN STRAATBOMEN IN DE DUDENHOFENLAAN EN 

HET AFVOEREN VAN HET HAKSELHOUT NAAR HET CONTAINERPARK VAN NIEUWPOORT. 

Aan de raad wordt ter goedkeuring het bestek voorgelegd ‘buitengewoon onderhoud – 

snoeien van straatbomen in de Dudenhofenlaan en het afvoeren van het hakselhout naar het 

containerpark van Nieuwpoort’. De kosten zijn geraamd op € 20.000 (BTW incl.). De nodige 



kredieten zijn voorzien. 

 

14. LEVEREN EN AANPLANTEN VAN STRAATBOMEN. 

Aan de raad wordt ter goedkeuring het bestek voorgelegd voor het leveren en aanplanten 

van straatbomen voor de F. Courtenslaan, de F. Gheeaertlaan en voor de bloembakken op 

het Leopoldplein. De kosten zijn geraamd op € 25.000 (BTW incl.). De opdracht wordt gegund 

bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Het gunningscriterium 

voor de onderhandelingsprocedure wordt vastgesteld op de laagste globale prijs. De nodige 

kredieten dienen te worden voorzien. 

 

15. SNOEIEN VAN HOOGSTAMMEN VERSPREID OP HET GRONDGEBIED NIEUWPOORT – 2014. 

Aan de raad wordt ter goedkeuring het bestek voorgelegd voor het snoeien van 

hoogstammen verspreid op het grondgebied Nieuwpoort. De kosten zijn geraamd op 

€ 35.000 (BTW incl.). De opdracht wordt gegund bij onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. Het gunningscriterium voor de onderhandelingsprocedure 

wordt vastgesteld op de laagste globale prijs. De nodige kredieten dienen te worden 

voorzien. 

 

16. ROOIEN VAN HOOGSTAMMEN VERSPREID OP HET GRONDGEBIED NIEUWPOORT – 2014. 

Aan de raad wordt ter goedkeuring het bestek voorgelegd voor het rooien van hoogstammen 

verspreid op het grondgebied Nieuwpoort. De kosten zijn geraamd op € 40.000 (BTW incl.).  

De opdracht wordt gegund bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking. Het gunningscriterium voor de onderhandelingsprocedure wordt vastgesteld 

op de laagste globale prijs. De nodige kredieten dienen te worden voorzien. 

 

17. VERNIEUWEN VAN DE ZEEDIJK FASE 5 VAK MEEUWENLAAN/LEOPOLDPLEIN – LEVEREN, 

PLAATSEN EN AANSLUITEN VAN OPENBARE VERLICHTING (12 STUKS). 

De raad keurde in zitting dd. 28 maart 2013 het definitief ontwerpdossier goed voor fase 5 

van de vernieuwing van de zeedijk, vak Meeuwenlaan/Leopoldplein, met bijhorend 

ramingsbedrag van € 1.490.386,64 (BTW incl.) waarvan € 875.705,69 ten laste van de stad. 

Thans wordt aan de raad voorgesteld om tijdens deze werken ook de openbare verlichting 

tussen de Meeuwenlaan en het Leopoldplein te vernieuwen. De kosten voor het leveren, 

plaatsen en aansluiten van 12 verlichtingspalen worden geraamd op € 85.205,34 (BTW incl.).  

De opdracht te gunnen bij onderhandelingsprocedure zonder naleving van 

bekendmakingsregels bij aanvang van de procedure. De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

18. VERNIEUWEN VAN DE GOETHALSSTRAAT, LEFEBVRESTRAAT EN VLAANDERENSTRAAT 

TUSSEN DE ZEEDIJK EN DE ALBERT I LAAN – LEVEREN, PLAATSEN EN AANSLUITEN VAN 

OPENBARE VERLICHTING (6 STUKS) EN KERSTVERLICHTINGSKABEL. 

De raad keurde in zitting dd. 27 mei 2014 het ontwerpdossier goed voor het vernieuwen van 

de Goethalsstraat, Lefebvrestraat en Vlaanderenstraat tussen de Zeedijk en de Albert I laan 

voor een ramingsbedrag van € 551.215,46 (BTW incl.) waarvan € 367.146,62 (BTW incl) ten 

laste van de stad. 

Thans wordt aan de raad voorgesteld om tijdens deze werken ook de openbare verlichting 

mee te vernieuwen en ook een kerstverlichtingskabel te voorzien. De kosten voor het 

leveren, plaatsen en aansluiten van 6 verlichtingspalen en kerstverlichtingskabel worden 

geraamd op € 29.912,80 (BTW incl.). De opdracht te gunnen bij onderhandelingsprocedure 

zonder naleving van bekendmakingsregels bij aanvang van de procedure. De nodige 



kredieten zijn voorzien. 

 

19. VERNIEUWEN VAN DE P. BRAECKELAAN TUSSEN E. COPPIETERSSTRAAT EN J. VAN 

CLICHTHOVENSTRAAT – LEVEREN, PLAATSEN EN AANSLUITEN VAN OPENBARE VERLICHTING 

(8 STUKS). 

De raad stelde in zitting dd. 26 december 2013 de aannemingsvoorwaarden en 

gunningswijze vast voor het vernieuwen van de P. Braeckelaan tussen de E. Coppietersstraat 

en de J. Van Clichthovenstraat voor een geraamd bedrag van € 381.858,04 (BTW incl.), 

waarvan € 218.315,79 (BTW incl.) ten laste van de stad. 

Thans wordt aan de raad voorgesteld om tijdens deze werken ook de openbare verlichting 

mee te vernieuwen. De kosten voor het leveren, plaatsen en aansluiten van 8 

verlichtingspalen worden geraamd op € 8.350,33 (BTW incl.). De opdracht te gunnen bij 

onderhandelingsprocedure zonder naleving van bekendmakingsregels bij aanvang van de 

procedure. De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

20. AANVAARDING SCHENKING MARC AMERY. 

Aan de raad wordt gevraagd de schenking te willen aanvaarden van 3 schilderijen aan de 

stad Nieuwpoort door de heer Marc  Amery. Het betreft “Zicht op Nieuwpoort” van de hand 

van Auguste Oleffe en “Kerstgebeuren te Nieuwpoort” en “De uitvaart van Karel R. Berquin” 

van de hand van Georges Tahon. 

 

21. AANVAARDING SCHENKING CHRISTIAN BOUTE. 

Aan de raad wordt gevraagd de schenking te willen aanvaarden van de heer Christian Boute 

aan de stad Nieuwpoort, houdende een schilderij “Koning Albert I” van de hand van Gaston 

Geleyn, een borstbeeld van Koning Albert I van de hand van Thomas Vinçotte, en een 

borstbeeld van Koningin Elisabeth van de hand van Samuel Charles. Op het schilderij zou een 

naamplaatje worden aangebracht. 

 

22. VASTSTELLEN GRONDREGLEMENT BRANDWEER. 

De raad wordt gevraagd het grondreglement brandweer opnieuw te willen vaststellen. Het 

voorgelegde ontwerp van grondreglement werd opgesteld in overleg met de representatieve 

vakorganisaties en voorziet het optrekken van het aantal beroepsbrandweermannen van 3 

naar 4. 

 

23. WERVINGSEXAMEN ONDERLUITENANT – VRIJWILLIGER BRANDWEER – SAMENSTELLING 

SELECTIECOMMISSIE. 

De raad besloot in zitting dd. 27 mei 2014 één betrekking van onderluitenant vrijwilliger 

brandweer vacant te verklaren en beoordeelt in zitting dd. 11 september de geldigheid van 

de ontvangen kandidaturen. 

Thans wordt de raad verzocht de selectiecommissie voor de lichamelijke proeven, alsook 

voor de schriftelijke en mondelingen proeven samen te stellen. 

BESLOTEN ZITTING 

24. WERVINGSEXAMEN BRANDWEER ONDERLUITENANT – VRIJWILLIGER - BEOORDELING 

GELDIGHEID KANDIDATUREN. 


