
BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 24 SEPTEMBER 2015 – 

19u30 

 

1. BUDGETWIJZIGING NR1 STADSBESTUUR NIEUWPOORT DIENSTJAAR 

2015. 

Aan de raad wordt gevraagd de budgetwijziging nr. 1 van het dienstjaar 2015 

te willen goedkeuren. 

 

2. BELASTING OP HET PLAATSEN VAN TERRASSEN, WINDSCHERMEN, 

KRAMEN, TAFELS EN STOELEN, ENZ. OP HET OPENBAAR DOMEIN – 

WIJZIGING. 

De raad stelde in zitting dd. 29 december 2014 een belasting vast op het 

plaatsen van terrassen, windschermen, kramen, tafels en stoelen enz. op het 

openbaar domein. Aan de raad wordt gevraagd enkele wijzigingen aan het 

reglement te willen aanvaarden en goed te keuren. 

 

3. BELASTING OP HET BOUWEN EN HERBOUWEN VAN GEBOUWEN – 

WIJZIGING. 

De raad stelde in zitting dd. 30 mei 2013 de belasting vast op het bouwen en 

herbouwen van gebouwen. Thans wordt voorgesteld om het moment waarop 

de belasting eisbaar wordt te wijzigen in ‘bij afgifte van de 

stedenbouwkundige vergunning’ naar ‘wanneer het gebouw onder dak staat’ 

of ‘bij ingebruikname van (delen van ) het gebouw. Er wordt tevens voorzien 

in een overgangsmaatregel voor dossier waarvan de belasting nog niet betaald 

is.  

 

4. BELASTING OP HET ONTBREKEN VAN PARKEERPLAATSEN – 

WIJZIGING. 

De raad stelde in zitting dd. 27 juni 2013 de belasting vast op het ontbreken 

van parkeerplaatsen. Thans wordt voorgesteld om het moment waarop de 

belasting eisbaar wordt te wijzigen in ‘bij afgifte van de stedenbouwkundige 

vergunning’ naar ‘wanneer het gebouw onder dak staat’ of ‘bij ingebruikname 

van (delen van ) het gebouw. Er wordt tevens voorzien in een 

overgangsmaatregel voor dossier waarvan de belasting nog niet betaald is.  

 

5. BELASTING OP HET TOT STAND BRENGEN VAN AANSLUITINGEN – 

WIJZIGING. 

De raad stelde in zitting dd. 26 december 2013 de belasting vast op het tot 

stand brengen van aansluitingen. Thans wordt voorgesteld om het moment 

waarop de belasting eisbaar wordt te wijzigen in ‘bij afgifte van de 

stedenbouwkundige vergunning’ naar ‘wanneer het gebouw onder dak staat’ 

of ‘bij ingebruikname van (delen van ) het gebouw. Er wordt tevens voorzien 

in een overgangsmaatregel voor dossier waarvan de belasting nog niet betaald 

is.  

 

6. WIJKRAAD SIMLI, AKTENAME ONTSLAG STEMGERECHTIGD LID. 



De raad wordt verzocht akte te nemen van het ontslag van dhr. Guido 

Mobouck als stemgerechtigd lid van de wijkraad Simli. 

 

7. AANVAARDING STRANDCONCESSIE DIENSTJAAR 2015. 

Aan de raad wordt gevraagd om de strandconcessie voor het jaar 2015 van 

het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust – afdeling Kust te willen 

aanvaarden. 

 

8. VERNIEUWEN VAN DE FRANSLAAN – FASE 5 TUSSEN ALBERT I-LAAN 

EN VLAANDERENSTRAAT (EXCL. BERNARDUSPLEIN) – 

ONTWERPDOSSIER. 

De raad stelde in zitting dd. 8 februari 2007 de aannemingsvoorwaarden en 

gunningswijze vast van de studieovereenkomst voor het vernieuwen van de 

Franslaan en zijstraten voor een ramingsbedrag van € 5.000.000 (BTW incl.). 

Aan de raad wordt thans gevraagd goedkeuring te verlenen aan het 

ontwerpdossier en kostenraming voor de vernieuwing van de Franslaan – fase 

5 Franslaan tussen Albert I-laan en Vlaanderenstraat, ten bedrage van € 

5.784.171,87 (BTW incl.). Hiervan zijn € 1.962.930,37 (BTW incl.) ten laste 

van de stad Nieuwpoort en € 3.253.746,50 (BTW incl.) ten laste van de 

I.W.V.A. De opdracht zou gegund worden door middel van een open 

aanbesteding. De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

9. SNOEIEN EN ROOIEN NAJAAR 2015. 

Aan de raad wordt ter goedkeuring het bestek voorgelegd ‘snoeien en rooien 

najaar 2015’. De kosten zijn geraamd op € 35.000 (BTW incl.). De opdracht 

zou gegund worden door middel van een open aanbesteding. De nodige 

kredieten zijn voorzien. 

 

10. HERINRICHTING MARITIEM PARK FASE 2. 

Aan de raad wordt ter goedkeuring het bestek voorgelegd ‘herinrichting 

Maritiem Park fase 2’. De kosten zijn geraamd op € 350.000 (BTW incl.). De 

opdracht zou gegund worden door middel van een open aanbesteding. De 

nodige kredieten zijn voorzien. 

 

11. VERVANGEN AFGESTORVEN STRAATBOMEN ALBERT I-LAAN. 

Aan de raad wordt ter goedkeuring het bestek voorgelegd ‘vervangen 

afgestorven straatbomen Albert I-laan’. De kosten zijn geraamd op € 25.000 

(BTW incl.). De opdracht zou gegund worden door middel van een open 

aanbesteding. De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

12. AANLEG EXTRA PETANQUEVELDEN SPORTPARK. 

Aan de raad wordt ter goedkeuring het bestek voorgelegd ‘aanleg extra 

petanquevelden Sportpark’. De kosten zijn geraamd op € 35.000 (BTW incl.). 

De opdracht zou gegund worden door middel van een open aanbesteding. De 

nodige kredieten dienen te worden voorzien. 

 

13. VERNIEUWEN VAN HET JAAGPAD LANGS DE IJZER TUSSEN 

SLUIZENCOMPLEX EN VVW WESTHOEK EN RIOLERINGSWERKEN 



LANGS DE BRUGSEVAART – LEVEREN, PLAATSEN EN AANSLUITEN VAN 

OPENBARE VERLICHTING (14 STUKS) EN HET ONDERGRONDS 

BRENGEN VAN DE KABELS IN HET JAAGPAD VAN DE IJZER TUSSEN 

SLUIZENCOMPLEX EN VVW WESTHOEK. 

Aan de raad wordt voorgesteld om, n.a.v. het vernieuwen van het Jaagpad 

langs de IJzer tussen Sluizencomplex en VVW Westhoek en rioleringswerken 

langs de Brugsevaart, de bovengrondse kabelnetten ondergronds te brengen 

en 14 nieuwe masten en armaturen te plaatsen voor de openbare verlichting. 

De kosten worden geraamd op € 46.721,68 (BTW incl.). Aan de raad wordt 

gevraagd dit voorstel te willen goedkeuren. De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

14. DOSS. 15/74: WEG- EN RIOLERINGSWERKEN IN DE ALBERT I-LAAN 

TUSSEN LOUISWEG – JOZEF CARDIJNLAAN: VASTSTELLING TRACÉ, 

PROFIEL, DE BREEDTE EN VERHARDING VAN DE NIEUWE WEGEN, 

AANHORIGHEDEN EN OPENBARE NUTSVOORZIENINGEN. 

Aan de raad wordt gevraagd om het tracé, het profiel, de breedte en de 

verharding van de nieuwe wegen, aanhorigheden en openbare 

nutsvoorzieningen zoals voorzien in de aanvraag van het stadsbestuur m.b.t. 

het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de Albert I-laan tussen de 

Louisweg en de Jozef Cardijnlaan (bouwdossier 15/74) te willen goedkeuren. 

 


