
BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 APRIL 2016 –  

RAADZAAL 19U30 

1. TOEKENNING ONDERSCHEIDINGSTEKEN VOORZITTER GEMEENTERAAD. 

Aan de raad wordt gevraagd om aan het huishoudelijk reglement van de 

gemeenteraad, vastgesteld op 25 april 2013, het hoofdstuk 

‘Onderscheidingsteken en ambtskledij van de voorzitter van de gemeenteraad’ 

toe te voegen. In navolging hiervan wordt voorgesteld om aan de voorzitter van 

de gemeenteraad een sjerp toe te kennen met het wapenschild van de stad op 

een blauw-witte achtergrond. 

 

2. VOORDRACHT KANDIDAAT WERKEND LID EN OPVOLGER OCMW-RAAD 

N.A.V. ONTSLAG BIRGITTE D’HONDT. 

Op 1 april 2016 is het mandaat van OCMW-raadslid mevrouw Brigitte D’Hondt 

vervallen. De op de voordrachtakte vermelde opvolger - mevrouw Kathy Jacobs – 

is reeds als werkend lid van de OCMW-raad aangesteld in opvolging van de heer 

Bill Vermeylen. Vermits er geen verdere opvolgers meer zijn, wordt aan de 

gemeenteraadsleden die de voordracht van het te vervangen lid hadden 

ondertekend gevraagd een kandidaat-werkend lid en een of meerdere kandidaat-

opvolgers te willen voordragen. 

Thans wordt aan de raad gevraagd de ingediende voordrachtakte met de 

geloofsbrieven te willen goedkeuren van kandidaat werkend lid mevrouw Inge 

Breyne en van een kandidaat-opvolger Nick Lips. 

 

3. LASTENBOEK EXPLOITATIE CONCESSIE STRANDBAR. 

Aan de raad wordt ter goedkeuring het lastenboek voorgelegd voor de exploitatie 

van een strandbar gelegen op het stuk strand t.h.v. de Meeuwenlaan richting 

Koksijde. Deze concessie zou verleend worden voor zes uitbatingsjaren, nl. van 

2016 t/m 2021. De exploitatiezone van de strandbar zou 25 m (diepte, dwars 

aan de zeedijk) op 40 m (breedte, evenwijdig aan de zeedijk). De minimum 

biedingsprijs wordt vastgelegd op € 18.500/jaar. 

 

4. I.W.V.A. KAPITAALSVERHOGING. 

De raad keurde in zitting dd. 29 mei 2015 de jaarrekening 2014 goed. Per 

31/12/2015 bedraagt het saldo per dividend € 14.135.944,63. Bij besluit van de 

FOD Financien dd. 22 december 2015 zal de IWVA vanaf aanslagjaar 2016 

onderworpen zijn aan de Rechtspersonenbelasting, op voorwaarde dat er niet 

langer dividenden worden uitgekeerd. De beschikbare dividenden zullen in de 

plaats worden toegevoegd aan het kapitaal; hiervoor is een kapitaalverhoging 

nodig. 

Thans wordt aan de raad goedkeuring gevraagd om de voorgestelde 

kapitaalsverhoging van € 2.538.250 te onderschrijven waarvoor in ruil 10.153 D-

aandelen met een statutair vastgestelde nominale waarde van € 250 worden 

toegekend. 

 

5. I.W.V.A. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 27 MEI 2016 OM 

18U30. 

Aan de raad worden ter goedkeuring de agendapunten voorgelegd van de 

Buitengewone Algemene Vergadering van de IWVA op 27 mei 2016.  De heren 

Bert Gunst, Roland Woestijn en Frans Lefevre alsook  mevr. Karin Debruyne-

Vancoillie worden voorgesteld als afgevaardigden van de stad Nieuwpoort op 

deze vergadering. 

 



6. I.W.V.A. ALGEMENE VERGADERING DD. 27 MEI 2016 OM 18U45. 

Aan de raad worden ter goedkeuring de agendapunten van de Jaarvergadering 

van de IWVA op 27 mei 2016 voorgelegd. De heren Bert Gunst, Frans Lefevre en 

de dames Greet Ardies-Vynck en mevr. Karin Debruyne-Vancoillie worden 

voorgesteld als afgevaardigden van de stad Nieuwpoort op deze vergadering. 

 

7. GASELWEST – ALGEMENE VERGADERING TEVENS JAARVERGADERING 29 

APRIL 2016. 

Aan de raad worden ter goedkeuring de agendapunten voorgelegd van de 

algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, alsook 

van de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets dd. 29 april 2016. 

Ingevolge het raadsbesluit dd. 31 januari 2013 wordt de stad Nieuwpoort op deze 

vergadering vertegenwoordigd door mevrouw Greet Ardies-Vyncke en mevrouw 

Ann Gheeraert als plaatsvervangend vertegenwoordiger. 

 

8. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING I.V.V.O. DD. 21 JUNI 2016 

Aan de raad wordt verzocht in te stemmen met de door de I.V.V.O. voorgestelde 

statutenwijziging van de opdrachthoudende vereniging I.V.V.O. en de stad op 

deze vergadering te laten vertegenwoordigen door de heer Kris Vandecasteele, 

zoals bepaald bij raadsbesluit dd. 27 mei 2014. 

 

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

Aan de raad worden ter goedkeuring de agendapunten voorgelegd van de 

algemene vergadering dd. 26 mei 2016, en de stad Nieuwpoort op deze 

vergadering te laten vertegenwoordigen door mevrouw Ann Gheeraert, zoals 

bepaald bij raadsbesluit dd. 27 mei 2014. 

 

10. AANKOOP VOIP TELEFOONCENTRALE. 

Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde bestek te willen goedkeuren voor 

de vernieuwing van de telefooncentrale in het stadhuis met een geraamde 

kostprijs van € 50.000 (BTW incl.). De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

11. ONDERGRONDS BRENGEN VAN BOVENGRONDSE KOPERKABELS EN 

LEVEREN, PLAATSEN EN AANSLUITEN VAN 14 VERLICHTINGSMASTEN EN 

–ARMATUREN IN DE EDMOND KAMPLAAN VAK E. VERHAERENLAAN/ 

GUIDO GEZELLEPLEIN. 

Aan de raad wordt de goedkeuring gevraagd tot het ondergronds brengen van 

bovengrondse koperkabels en tot het leveren, plaatsen en aansluiten van 14 

verlichtingsmasten en –armaturen in de E. Kamplaan vak E. Verhaerenlaan/Guido 

Gezelleplein.  De kosten hiervan zijn geraamd op € 14.536,90 (BTW incl.). De 

nodige kredieten zijn voorzien. 

 

12. ONDERGRONDS BRENGEN VAN BOVENGRONDSE KOPERKABELS EN 

LEVEREN, PLAATSEN EN AANSLUITEN VAN 8 VERLICHTINGSMASTEN EN –

ARMATUREN IN DE EMILE VERHAERENLAAN VAK ZEELAAN/E.KAMPLAAN. 

Aan de raad wordt de goedkeuring gevraagd tot het ondergronds brengen van 

bovengrondse koperkabels en tot het leveren, plaatsen en aansluiten van 8 

verlichtingsmasten en –armaturen in de E. Verhaerenlaan vak Zeelaan/E. 

Kamplaan. De kosten hiervan zijn geraamd op € 8.460,88 (BTW incl.). De nodige 

kredieten zijn voorzien. 

 

 



13. ONDERGRONDS BRENGEN VAN BOVENGRONDSE KOPERKABELS EN 

LEVEREN, PLAATSEN EN AANSLUITEN VAN 4 VERLICHTINGSMASTEN EN –

ARMATUREN IN DE G. RODENBACHLAAN VAK J. ENSORLAAN/E. 

VERHAERENLAAN. 

Aan de raad wordt de goedkeuring gevraagd tot het ondergronds brengen van 

bovengrondse koperkabels en tot het leveren, plaatsen en aansluiten van 4 

verlichtingsmasten en –armaturen in de G. Rodenbachlaan vak J. Ensorlaan/E. 

Verhaerenlaan. De kosten hiervan zijn geraamd op € 4.230,44 (BTW incl.). De 

nodige kredieten zijn voorzien. 

 

14. OPMAKEN GEMEENTELIJK RUP NIEUWPOORT STADSCENTRUM: 

STUDIEOPDRACHT. 

Aan de raad wordt ter goedkeuring het bestek voorgelegd tot opmaak van het 

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Nieuwpoort Stadscentrum, en de 

zonering ervan als volgt vast te stellen: Kaai, Langebrug, Koningin Elisabethlaan 

– west, E. Coppietersstraat – noord, O.L.-Vrouwstraat – west en Astridlaan – 

oost.  De kosten ervan zijn geraamd op € 80.000.  De nodige kredieten zijn 

voorzien.  De opdracht zou gegund worden bij onderhandelingsprocedure. 

 

15. OPMAKEN GEMEENTELIJK RUP NIEUWPOORT POLDERFRONT: 

STUDIEOPDRACHT. 

Aan de raad wordt ter goedkeuring het bestek voorgelegd tot opmaak van het 

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Nieuwpoort Polderfront, en de zonering 

ervan als volgt vast te stellen: rotonde Langebrug, Veurnevaart, P. Braeckelaan – 

oost, J. Van Clichthovenstraat – noord, Rijkswachtstraat – west, Ex. 

Spoorwegbedding – oost, O.L.-Vrouwstraat – oost, E. Coppietersstraat – zuid en 

K. Elisabethlaan – oost. De kosten ervan zijn geraamd op € 85.000. De nodige 

kredieten zijn voorzien. De opdracht zou gegund worden bij 

onderhandelingsprocedure. 

 

16. OPMAKEN GEMEENTELIJK RUP OMGEVING LEOPOLDPARK: 

STUDIEOPDRACHT. 

Aan de raad wordt ter goedkeuring het bestek voorgelegd tot opmaak van het 

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Omgeving Leopoldpark, en de zonering 

ervan als volgt vast te stellen: Astridlaan – west tot aan Arkebrug, O. 

Veurnevaart – west tot aan P. Deswartelaan, gemeentegrens tot aan de 

Canadalaan, Canadalaan – zuid, O. Veurnevaart – oost, Kattesas, handelskaai.  

De kosten zijn geraamd op € 40.000. De nodige kredieten zijn voorzien. De 

opdracht zou gegund worden bij onderhandelingsprocedure. 

 

17.  LANDBOUWRAAD – AANSTELLEN OPVOLGER MEVROUW LISETTE 

GUILLEMAN 

Vermits mevrouw Lisette Guilleman, stemgerechtigd lid en haar echtgenoot Willy 

Sesier, plaatsvervangend lid, niet langer gedomicilieerd zijn in Nieuwpoort dienen 

beiden vervangen te worden als lid van de landbouwraad. Aan de raad wordt 

voorgesteld om mevrouw Steffi Nowé en haar echtgenoot Amede Sesier, 

wonende Victorlaan 44, respectievelijk als lid en als plaatsvervangend lid aan te 

stellen namens de doelgroep in de landbouwraad. 


