
TOELICHTING AGENDAPUNTEN GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 SEPTEMBER 2017  

19u30 – raadzaal 

 

1. AANKOOP PAND SINT-SEBASTIAANSTRAAT 1-3. 
In het kader van een verdere professionalisering van de diensten wenst het college van 

burgemeester en schepenen over te gaan tot de oprichting van een nieuw administratief 

gebouw. Thans doet de opportuniteit zich voor om het pand in de Sint-Sebastiaanstraat nr. 1-

3, beter gekend als ‘Klein Gewin’ aan te kopen. Aan de raad wordt hiervoor de goedkeuring 

gevraagd. 

2. POLITIEVERORDENING INZAKE STILSTAAN EN PARKEREN. HERVASTSTELLING 

De raad stelde in zitting dd. 24 november 2016 het politiereglement betreffende stilstaan en 

parkeren vast.  Met het oog op een uniform beleid tussen de gemeentes Koksijde, De Panne 

en Nieuwpoort wordt aan de raad voorgesteld een nieuwe verordening vast te stellen. 

 

3. GOEDKEURING PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE 

SANCTIE VOOR LICHT GEMENGDE INBREUKEN EN INBREUKEN VERKEER 

Aan de raad wordt gevraagd het protocolakkoord, waarvan het ontwerp besproken werd 

tijdens de zonale veiligheidsraad dd. 23 december 2016, betreffende de gemeentelijke 

administratieve sancties voor licht gemengde inbreuken en inbreuken verkeer, te willen 

goedkeuren. 

 

4. GOEDKEURING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SANCTIONEREND AMBTENAREN 

POLITIEZONE WESTKUST 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde samenwerkingsovereenkomst tussen de 

sanctionerende ambtenaren politiezone Westkust goed te keuren. 

 

5. GECOÖRDINEERDE POLITIEVERORDENING MET BETREKKING TOT STRAND EN DUINEN 

De raad stelde in zitting dd. 30 april 2015 de gecoördineerde politieverordening met 

betrekking tot strand en duinen vast.  Op vraag van de milieuraad dd. 24 mei 2017 dient deze 

verordening te worden gewijzigd en het hoofdstuk 6 inzake strandvisserij te worden 

aangepast.  Aan de raad wordt gevraagd de nieuwe verordening te willen goedkeuren. 

 

6. KERKENBELEIDSPLAN NIEUWPOORT – DIENSTJAAR 2017 

Het kerkenbeleidsplan 2017 werd door het Centraal Kerkbestuur Nieuwpoort herwerkt en 

geactualiseerd met bevestiging van de toekomstvisie voor de vier kerken.  N.a.v. het nieuwe 

decreet inzake toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst moeten voor 30 

september 2017 een kerkenbeleidsplan, alsook lopende restauratiedossiers (O.L.V.-kerk) 

voorleggen aan het Agentschap Onroerend Erfgoed.   

Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde kerkenbeleidsplan – dienstjaar 2017, inclusief 

de opmerkingen en adviezen van de technische dienst en de dienst cultuur, te willen 

goedkeuren. 

 

7. OCMW AKTENAME DAGORDE OCMW-RAAD DD. 7 SEPTEMBER 2017 

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

dd. 7 september 2017. 



8. AANKOOP VAN EEN NIEUW DIENSTVOERTUIG VOOR DE DIENST VEILIGHEID EN PREVENTIE 

– GOEDKEURING 

Aan de raad wordt ter goedkeuring het bestek voorgelegd voor het leveren van een 

dienstvoertuig voor de dienst veiligheid en preventie, voor een geraamd bedrag van € 17.500 

(incl. BTW).  De voorkeur gaat uit naar een kleine break met trekhaak zodat de dienst 

preventie met behulp van hun aanhangwagen fietsen kan ophalen. 

De nodige kredieten moeten worden voorzien bij budgetwijziging. 

 

9. AANKOOP VAN EEN ELEKTRISCHE HEFTRUCK MET LOODZUURBATTERIJEN VOOR DE 

STEDELIJKE VISMIJN – GOEDKEURING 

De raad stelde in zitting dd. 18 mei 2017 de aannemingsvoorwaarden en gunningswijze vast 

voor de aankoop van een elektrische heftruck voor de vismijn, met een kostenraming van € 

42.500 (BTW incl).  Het college van burgemeester en schepenen besloot in zitting dd. 26 juni 

2017 om dit dossier niet aan te besteden omdat de ingediende offertes het ramingsbedrag 

overschreden. 

Aan de raad wordt ter goedkeuring het nieuw bestek voorgelegd voor de aankoop van een 

elektrische heftruck met loodzuurbatterijen voor de stedelijke vismijn, voor een geraamd 

bedrag van € 42.500 (incl. BTW). 

De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

10. LEVEREN VAN EEN BIJKOMENDE AANHANGWAGEN VOOR NADARS + 120 NADARS – 

GOEDKEURING 

Aan de raad wordt ter goedkeuring het bestek voorgelegd voor de aankoop van een 

nadarwagen en 120 nadars voor de technische dienst uitvoering, voor een geraamd bedrag 

van €  22.000 (BTW incl.).  De nodige kredieten moeten worden voorzien bij budgetwijziging. 

 

11. AANKOOP MEUBILAIR VOOR DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL “DE PAGAAIER” – 

GOEDKEURING 

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

schoolmeubilair voor de gemeentelijke basisschool “De Pagaaier” voor een geraamd bedrag 

van € 46.000 (incl. BTW).  Er zouden 120 banken en stoelen, 6 open ladenkasten en 36 

driehoekige tafels worden aangekocht. 

De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

12. AANLEG VOLKSTUIN STATIONSPLEIN – GOEDKEURING 

Aan de raad wordt ter goedkeuring het bestek voorgelegd voor de aanleg van een volkstuin 

op het Stationsplein voor een geraamd bedrag van € 83.000 (BTW incl.).  Er zouden reeds een 

25-tal bewoners zich kandidaat gesteld hebben om er een perceeltje aan te leggen. 

De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

13. AANPLANTEN VORMBOMEN MARKTPLEIN – GOEDKEURING 

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

vormbomen op het Marktplein voor een geraamd bedrag van € 25.000 (BTW incl.).  

De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

14. AANKOOP VAN EEN GROTE WIELLADER (BULLDOZER) VOOR DE TECHNISCHE DIENST – 

GOEDKEURING 

Aan de raad wordt ter goedkeuring het bestek voorgelegd voor de aankoop van een grote 



wiellader (bulldozer) ten behoeve van de technische dienst, voor een geraamd bedrag van € 

260.000 (BTW incl.). 

Deze bulldozer moet de technische dienst in staat stellen om efficiënter, en in eigen regie,  

het zand op de zeedijk op te ruimen, het strand te nivelleren en de strandtoegangen vrij te 

maken. 

De nodige kredieten moeten worden voorzien bij budgetwijziging. 


