
BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 26 FEBRUARI 2015 

RAADZAAL – 19u30 

1. BIJDRAGE STAD NIEUWPOORT AAN DE POLITIEZONE 

Aan de raad wordt gevraagd het bedrag van € 2.638.239 als bijdrage van de stad Nieuwpoort 

voor het jaar 2015 aan de zonale politiezone Westkust te willen goedkeuren en de 

voorgestelde bijdragen  in het beleidsplan voor de jaren 2016, 2017  2018 en 2019 te willen 

bepalen. 

2. LENING FINANCIERING UITGAVEN 

Aan de raad wordt voorgesteld een bestek tot het aangaan van een lening te willen 

vaststellen; het betreft een lening voor een bedrag van € 5.000.000 met een looptijd van 4 

jaar. De opdracht zou gegund worden bij openbare aanbesteding. 

3. AKTENAME DAGORDE OCMW-RAAD DD. 28 JANUARI 2015 

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

Nieuwpoort dd. 28 januari 2015. 

4. TOEKOMSTVISIE PAROCHIEKERKEN 

In het kader van het proefproject inzake parochiekerken van de Westhoek werd door het 

Centraal Kerkbestuur een uitgebreide inventaris voor de 4 parochiekerken van Nieuwpoort 

opgesteld, met een beschrijving van de ruimtelijke samenstelling van het gebouw in zijn 

ruimtelijke omgeving, het huidig gebruik en de functie van het gebouw (zowel voor 

liturgische als niet-liturgische activiteiten), het gemeentelijk beleid en noden op vlak van 

publieke dienstverlening en gebouwenpatrimonium en mogelijke interesse van andere 

actoren. 

Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen van dit opgemaakte kerkenplan en als 

opmerking te formuleren dat de pastorie in Nieuwpoort-Bad zal heringericht worden als 

dienst toerisme. 

Verder worden in deze toekomstvisie ook intenties mbt verantwoordelijkheden en traject 

tussen de stad en het Centraal Kerkbestuur, de intenties m.b.t. huidig en toekomstig 

multifunctioneel gebruik van kerken, en m.b.t. neven- of herbestemming vastgelegd. 

5. MAAIEN VAN VOETBALVELDEN 2015-2016-2017 

Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde bestek inzake het maaien van voetbalvelden in 

2015-2016-2017 te willen aanvaarden en goed te keuren. De kostprijs wordt geraamd op 

€ 65.000 (BTW incl.). De nodige kredieten dienen te worden voorzien. De opdracht zou 

gegund worden bij open aanbesteding. 

6. BEBLOEMING VAN HANGSCHALEN 2015-2016-2017 

Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde bestek inzake het bebloemen van hangschalen 

in 2015-2016-2017 te willen aanvaarden en goed te keuren.  De kostprijs wordt geraamd op 

€ 150.000 (BTW incl.). De nodige kredieten dienen te worden voorzien.  De opdracht zou 

gegund worden bij open aanbesteding. 

7. SCHEREN VAN HAGEN GRONDGEBIED 2015-2016-2017 

Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde bestek inzake het scheren van hagen 

grondgebied in 2015-2016-2017 te willen aanvaarden en goed te keuren.  De kostprijs wordt 

geraamd op € 55.000 (BTW incl.). De nodige kredieten dienen te worden voorzien. De 

opdracht zou gegund worden bij open aanbesteding. 

8. KLEPELMAAIEN GRONDGEBIED 2015-2016-2017 

Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde bestek inzake het klepelmaaien grondgebied 

2015-2016-2017 te willen aanvaarden en goed te keuren. De kostprijs wordt geraamd op 



€ 65.000 (BTW incl.). De nodige kredieten dienen te worden voorzien. De opdracht zou 

gegund worden bij open aanbesteding. 

9. VERNIEUWEN VAN DE OPENBARE VERLICHTING IN DE EUGENE DEMOLDERLAAN/GUIDO 

GEZELLEPLEIN – LEVEREN, PLAATSEN EN AANSLUITEN VAN 18 VERLICHTINGSMASTEN EN –

ARMATUREN 

Het college van burgemeester en schepenen keurde dd. 20 januari 2015 de offerte goed van 

Eandis voor het leveren, plaatsen en aansluiten van 18 verlichtingsmasten en –armaturen in 

de E. Demolderlaan en het G. Gezelleplein (noordkant) goed voor een ramingsbedrag van 

€ 19.974,22 (BTW  incl.). De nodige kredieten zijn voorzien. 

De raad wordt gevraagd dit voorstel te willen goedkeuren. 

10. VERNIEUWEN VAN DE FRANSLAAN – FASE 6 LEFEBVRESTRAAT TUSSEN ALBERT I LAAN EN 

ELISALAAN – LEVEREN, PLAATSEN EN AANSLUITEN VAN OPENBARE VERLICHTING (8 STUKS) 

EN KERSTVERLICHTINGSKABEL 

De raad keurde in zitting dd. 27 november 2014 het definitief ontwerpdossier goed voor de 

vernieuwing van de Lefebvrestraat tussen de Albert I laan en Elisalaan voor een 

ramingsbedrag van € 1.032.299,92 (BTW incl.), waarvan € 632.329,67 (BTW incl.) ten laste 

van de stad. Aan de raad wordt voorgesteld om tijdens deze werken ook de openbare 

verlichting van de Lefebvrestraat mee te vernieuwen en een kerstverlichtingskabel te 

voorzien. 

De kosten voor het leveren, plaatsen en aansluiten van nieuwe openbare verlichting en 

kerstverlichtingskabel worden geraamd op € 17.886,73 (BTW incl.). De nodige kredieten zijn 

voorzien. 

Aan de raad wordt gevraagd dit voorstel te willen goedkeuren. 

11. HERSTELLINGS- EN VERBETERINGSWERKEN AAN DE ST.-BERNARDUSKERK TE 

NIEUWPOORT-BAD - EINDAFREKENING VAN DE WERKEN 

De raad keurde in zitting dd. 19 mei 2011 het definitief ontwerp goed van het dossier 

‘Herstellings- en verbeteringswerken aan de St.-Bernarduskerk’ voor een ramingsbedrag van 

€ 1.170.384,13 (BTW incl.).   

Het college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 juni 2011 gunde de opdracht 

aan de n.v. Aannemersbedrijf Woudenberg voor een bedrag van € 1.300.459,47 (BTW incl.). 

Aan de raad wordt gevraagd de eindafrekening van deze werken, ten bedrage van 

€ 1.705.293,39 (BTW incl.) te willen goedkeuren vermits het gunningsbedrag met meer dan 

15 % werd overschreden. De nodige kredieten zijn voorzien. 

12. AANKOOP THIN CLIENT COMPUTERS MET BIJHORENDE INFRASTRUCTUUR 

De raad besloot in zitting dd. 5 juli 2012 toe te treden tot het IT raamcontract van de stad 

Kortrijk. Teneinde de kosten te drukken voor het beheer van de 200 computers die onder de 

dienst informatica vallen wordt aan de raad voorgesteld om over te gaan tot de aankoop van 

Thin Client computers met bijhorende infrastructuur; dit systeem biedt naast de besparing in 

de kosten ook een aantal praktische voordelen en garandeert een langere levensduur van de 

computers. Aan de raad wordt een berekening voorgelegd waarbij de vergelijking wordt 

gemaakt tussen de totale kost over 10 jaar voor thin clients, en die voor de huidige fat 

clients. 

Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde bestek ten bedrage van € 140.000 (BTW incl.) 

voor de aankoop van 75 thin clients met bijhorende licenties en opslag te willen goedkeuren 

en de kosten voor de aankoop van 26 thin clients computers door te rekenen aan het OCMW 

Nieuwpoort. De nodige kredieten zijn voorzien. 

13. AANLEGGEN VAN VLOTTENDE STEIGERS TER HOOGTE VAN DE VISMIJN FASE 2 – 

GOEDKEURING 



Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde bestek inzake het aanleggen van vlottende 

steigers ter hoogte van de vismijn – fase 2, te willen aanvaarden en goed te keuren. De 

lengte van de vlottende steigers bedraagt 36 meter. De kostprijs wordt geraamd op € 75.000 

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

onderhandelingsprocedure. 

14. LEVEREN EN PLAATSEN VAN EEN UNIT VOOR HET PROJECT ‘ZON, ZEE, ZORGELOOS,… EEN 

TOEGANKELIJK STRAND VOOR  IEDEREEN’ – GOEDKEURING 

Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde bestek inzake het leveren en plaatsen van een 

unit voor het project ‘Zon, Zee, Zorgeloos,… een toegankelijk strand voor iedereen’ te willen 

aanvaarden en goed te keuren. De kostprijs wordt geraamd op € 25.000 (BTW incl.). De 

nodige kredieten dienen te worden voorzien bij budgetwijziging. De opdracht zou gegund 

worden bij open aanbesteding. 

15. OMGEVINGSWERKEN JACHTHAVENWIJK DEEL FRANÇOIS VAN NIEUWENHOVENSTRAAT – 

KAREL LEMAHIEUSTRAAT – JAN TURPINPLEIN. ERELOON 

De woonmaatschappij IJzer & Zee start in 2015 met de bouw van 21 woningen in de F. Van 

Nieuwenhovenstraat – K. Lemahieustraat – J. Turpinplein (voorheen Dudenhofenlaan).  De 

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen heeft in het kader van de omgevingswerken 

Jachthavenwijk deel Haringhoek een overeenkomst afgesloten met het studiebureau Plantec 

.  De ereloonovereenkomst wordt door de VMSW aangesproken om de omgevingswerken uit 

te voeren in de volgende huidige fase, nl. Dudenhofenlaan deel F. Van Nieuwenhovenstraat – 

K. Lemahieustraat – J. Turpinplein. 

De stad stelt voor om meegaande met de omgevingswerken ook een trottoir aan te leggen in 

de Dudenhofenlaan (oostkant) tussen de F. Van Nieuwenhovenstraat en de rotonde ter 

hoogte van de verkaveling Europark.  Zowel de werken als de studiekosten hiervan zijn 

volledig ten laste van de stad; het ereloonpercentage op de werken bedraagt 7 %.  De 

studiekosten worden geraamd op € 23.000 x 7 % = € 1.610.  De nodige kredieten zijn 

voorzien.   

Aan de raad wordt gevraagd de studieopdracht voor de aanleg van een trottoir goed te 

keuren, en de uitbreiding van de overeenkomst inzake studie, leiding en toezicht van het 

Vlaamse gewest ‘omgevingswerken Jachthavenwijk VI deel Haringhoek’ voor de opdracht 

aanleg trottoir Dudenhofenlaan tussen de woningen nr 164 en 200/4 te aanvaarden. 

16. STUDIE – UITBREIDEN VAN HET JEUGDCENTRUM EN VERNIEUWEN VAN OMKLEEDCELLEN – 

GOEDKEURING 

Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde bestek voor de studie inzake de uitbreiding van 

het jeugdcentrum en het vernieuwen van omkleedcellen te willen aanvaarden en goed te 

keuren.  De uitvoering van de studieopdracht wordt geraamd op € 30.000 (BTW incl.).  De 

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

worden bij onderhandelingsprocedure. 

17. STUDIE – RIOLERINGS- EN WEGENISWERKEN ALBERT I-LAAN VAK ELISALAAN 

/LOMBARDSIJDESTRAAT – GOEDKEURING 

Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde bestek voor de studie inzake de uitvoering van 

riolerings- en wegeniswerken Albert I laan vak Elisalaan/Lombardsijdestraat te willen 

aanvaarden en goed te keuren. De uitvoering van de studieopdracht wordt geraamd op 

€ 50.000 (BTW incl.). De wegeniswerken worden geraamd op € 1.000.000 (BTW incl). De 

nodige kredieten zijn voorzien. 

18. STUDIEOVEREENKOMST – AANLEG VAN EEN FIETSPAD LANGS DE N356 

RAMSKAPELLESTRAAT – BIJAKTE NUMMER 2 

De raad stelde in zitting dd. 28 december 2006 de aannemingsvoorwaarden en 



gunningswijze vast voor de studieovereenkomst – aanleg van een fietspad langs de N356 

Ramskapellestraat. 

In zitting dd. 18 februari 2010 keurde de raad bijakte nr. 1 goed en in zitting dd. 26 december 

2013 keurde de raad de samenwerkingsovereenkomst nr. 2 (diensten) goed tussen het 

Vlaamse Gewest en de Stad voor de N356 Ramskapellestraat tsn kmp. 0,000 en 0,7000 en 

tussen kmp. 1,250 en 3,115. 

Thans wordt aan de raad bijakte nr 2 ter goedkeuring voorgelegd waarbij de overeenkomst 

en de bijakte nr 1 uitgebreid wordt met de studie van de wegeniswerken ‘structureel 

onderhoud van de rijweg van de N356 Ramskapelle, verbindingsweg naar de ambachtelijke 

zone Nieuwpoort met uitzondering van de doortocht, tussen de gewestwegen N467 en 

N355’ ten laste van de Vlaamse overheid. 

De nodige kredieten zijn voorzien. 

19. SAMENSTELLING MILIEURAAD. WIJZIGING 

De raad keurde in zitting dd. 25 april 2013 de samenstelling van de milieuraad goed; thans 

wordt gevraagd om de heer Wim Bovens, Molenstraat 8 8620 Nieuwpoort toe te voegen als 

plaatsvervanger van mevr. Chris Dumon namens de natuurwerkgroep De Kerkuil vzw. 

20. OPMAKEN GEMEENTELIJK RUP BESTAANDE BEBOUWDE PERCELEN IN DE 

KARTUIZERDUINEN: AANSTELLEN URBANIST EN VASTSTELLING ZONERING 

De raad stelde in zitting dd. 29 december 2008 de b.v.b.a. Geomex aan als urbanist voor het 

opmaken van het BPA (RUP) Groenendijk Noord (Simli-Ysermonde). Hierin werden bij 

raadsbesluit dd. 16 april 2009 wijzigingen van de zonering aangebracht. De bebouwde 

percelen ten westen van de gemeentewegen G. Rodenbachlaan en E. Verhaerenlaan, liggen 

volgens het gewestplan in het natuurgebied genaamd Kartuizerduinen. Bijgevolg werden zij 

niet opgenomen in het RUP Simli. Thans wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om deze 

percelen op te nemen in een nieuw RUP met bijvoeging van de percelen gelegen langsheen 

de Louisweg vermits deze eveneens gelegen zijn in het natuurgebied Kartuizerduinen. 

Het college van burgemeester en schepenen stelde in zitting dd. 27 januari 2015 de b.v.b.a. 

Geomex aan als urbanist voor de studieopdracht tot opmaak van dit Gemeentelijk RUP voor 

een bedrag van € 16.068,80 (BTW incl.). 

Aan de raad wordt gevraagd deze aanstelling te willen aanvaarden en de voorgestelde 

zonering van het Gemeentelijk RUP te willen vaststellen. 

21. OPMAKEN GEMEENTELIJK RUP OUDE VEURNEVAART: UIITBREIDEN ZONERING 

De raad stelde in zitting dd. 27 november 2014 de zonering vast van het Gemeentelijk RUP 

Oude Veurnevaart en stelde de b.v.b.a. Geomex uit Staden aan als urbanist. Thans wordt aan 

de raad gevraagd om de vastgestelde zonering uit te breiden. 

22. PLANNENREGISTER: VASTSTELLING 

De raad wordt gevraagd het voorgelegde plannenregister, opgemaakt volgens de nieuwe 

richtlijnen voor de digitale uitwisseling van gegevens betreffende het plannenregister, versie 

2.0. zijnde een vectorieel bestand met plancontouren, te willen goedkeuren. 

Het plannenregister zal worden overgelegd aan de planologisch ambtenaar en de 

gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar, waarna na conformverklaring, de subsidie voor 

de opmaak van dit eerste plannenregister automatisch zal worden uitbetaald door de 

Vlaamse regering. 

23. GEMEENTELIJK RUP NIEUWPOORT STADSCENTRUM: SAMENSTELLEN ADVIESRAAD AD HOC 

‘WAARDEVOLLE GEVELS NIEUWPOORT STADSCENTRUM’ 

De raad besloot in zitting dd. 31 juli 2009 een adviesorgaan ‘Waardevolle gevels Nieuwpoort 

stadscentrum’ op te richten en stelde in zitting dd. 15 april 2010 de leden aan. 

Het college van burgemeester en schepenen stelde in zitting dd. 31 mei 2010 de 



stadsarchivaris Walter Lelièvre aan als secretaris van dit adviesorgaan. Vermits de 

samenstelling van dit adviesorgaan niet voldoet aan het gemeentedecreet met betrekking 

tot de 2/3 regel van hetzelfde geslacht. 

Aan de raad wordt gevraagd het adviesorgaan ad hoc ‘Waardevolle gevels Nieuwpoort 

stadscentrum’ samen te stellen en het raadsbesluit dd. 31 juli 2009 in te trekken. 

24. INZETTEN VRIJWILLIGERS – BEPALEN KOSTENVERGOEDING 

Aan de raad wordt voorgesteld om vanaf 1 maart 2015 de maximum forfaitaire 

vrijwilligersvergoeding te hanteren, bedrag welke terug te vinden is op de website van de 

provincie West-Vlaanderen.  De vergoeding wordt berekend per gepresteerd uur. 

Erkende gidsen zouden voor hun gidsbeurten in elk geval de maximum forfaitaire 

vrijwilligersvergoeding per dag krijgen; de vrijwilligers die instaan voor de bar van Ysara 

zouden een vrijwilligersvergoeding van € 25 per dag krijgen. 


