COLLEGE
BESLUITENLIJST
vrijdag, 07 juni 2019
Aanwezig :

Afwezig:
Verontschuldigd :

P. De Groote, Wd. Burgemeester
K. Demeyere, J. Morbee, A. Wittesaele, P. Vlietinck, K. van der Hooft,
Schepenen;
M. Gobert, Algemeen directeur
A. Wittesaele, Schepen afwezig voor agendapunt 32;
K. van der Hooft, Schepen afwezig voor agendapunt 44
Graaf L. Lippens, Burgemeester;
A. Vandenbussche, Schepen

Geheime zitting
Routine
Personeelszaken

1.

Personeelszaken - Werving & Selectie Zomerpersoneel - Afdeling VrijeTijd/Jeugdcultuur Vakantieplus-lesgevers - Aanstelling

Aanstelling Vakantieplus-lesgevers zomervakantie 2019.

2.

Personeelszaken - Technisch Uitvoerende Dienst Administratief beambte stadsonderhoud Arbeidsongeval van 6 november 2018 - Besluit
medische expertise - Akkoordverklaring - Aktename.

Akkoord.

Grondige
Financien - Contractbeheer

3.

Financien - Contractbeheer - Aankoop briefpapier en
omslagen volgens huisstijl - gunning

Het college gunt de opdracht "Aankoop briefpapier en omslagen volgens de huisstijl voor de
administratieve diensten" aan de meest voordelige regelmatige inschrijver, Vandendriessche bvba,
Kardinaal Mercierstraat 15, 8000 Brugge, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 7.151,45 euro
excl. btw ofwel 8.653,25 euro incl. btw.

4.

Financien - Contractbeheer - AGSO - notulen van het
directiecomité van maandag 27 mei 2019 kennisname

Het college neemt kennis van de notulen van het directiecomité van het AGSO van maandag 27 mei
2019.

Secretarie

5.

Secretarie - Kerkfabriek Sint Antonius Abt - Kerkraad
6 mei 2019 - Kennisname verslag

Akkoord.

6.

Secretarie - Kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria en
St. Margareta - Kerkraad 2 mei 2019 - Kennisname
verslag

Akkoord.

7.

Secretarie - Kerkfabriek Sint Niklaas - Kerkraad 14
mei 2019 - Kennisname verslag

Akkoord.

8.

Secretarie - Tijdelijke politieverordening op het
wegverkeer – gemeentewegen/gewestwegen en
Zeedijk – verkeersmaatregelen ter gelegenheid van
de organisatie van het evenement Baloise Belgium
Tour op 12 en 13/06/2019

Akkoord.

Strand & Dijk

9.

Strand & Dijk - - Privatieve ingebruikname openbare
weg - Aanvraag tot het plaatsen van een open
eilandterras met terrasschermen op een
parkeerhaven Leopoldlaan 162

Het college gaat akkoord met aanvraag terras Leopoldlaan 162.

10. Strand & Dijk - Toelating te verlenen aan Matthias
Tondeur tot het plaatsen van een open gevelterras
met terrasschermen op het openbaar domein voor
zijn zaak - ROOTS - gelegen te Lippenslaan 278.
Akkoord voor het plaatsen van terras Lippenslaan 278.

11. Strand & Dijk - - Privatieve ingebruikname van de
openbare weg - vergunning voor het plaatsen van
een Gevelterras met terrasschermen t.h.v.
Lichttorenplein 11 –PHINA
Akkoord voor het plaatsen van een terras Lichttorenplein 11.

12. Strand & Dijk - Privatieve ingebruikname openbare
weg - Aanvraag tot het plaatsen van een open
gevelterras met terrasschermen - Lippenslaan 58 Akkoord plaatsen terras Lippenslaan 58.

13. Strand & Dijk - Privatieve ingebruikname openbare
weg - Aanvraag tot het plaatsen van een open
eilandterras met terrasschermen op een
parkeerhaven Nicolas Mengélaan 5
Akkoord.

14. Strand & Dijk - Privatieve ingebruikname openbare
weg - Aanvraag tot overname van het plaatsen van
een open gevelterras met terrasschermen
Akkoord.

15. Strand & Dijk - Privatieve ingebruikname openbare
weg - Aanvraag tot het plaatsen van een open terras
met terrasschermen op een parkeerhaven en
gevelterras Stadhuisstraat 24
Akkoord

Personeelszaken

16. Personeelszaken - Werving & selectie Zomerpersoneel - Eerstehulpverleners - Seizoen 2019
- Openstaande plaatsen voorseizoen - Bijkomende
aanstellingen
Invulling openstaande plaatsen voorseizoen eerstehulpposten.

17. Personeelszaken - Werving & Selectie Zomerpersoneel - Reddingsdienst - Naseizoen 2019 Openstaande plaats - Bijkomende aanstelling
Invulling openstaande plaats naseizoen reddingsdienst.

18. Personeelszaken - Afdeling
Stadsontwikkeling/Openbaar Domein
1. STAFMEDEWERKER openbaar domein B1-B3
2. COÖRDINATOR openbaar domein B1-B3 Aanwerving- en bevorderingsprocedure in statutair
verband - Resultaten examenprocedure +
Bevordering stafmedewerker openbaar domein B1B3.
Akkoord.

19. Personeelszaken - Afdeling
Stadsontwikkeling/Openbaar Domein STAFMEDEWERKER stedenbouw B1-B3 - Aanwervingen bevorderingsprocedure met aanleg van een
werving- en bevorderingsreserve in contractueel
verband - Resultaten examenprocedure +
Bevordering stafmedewerker stedenbouw B1-B3.
Akkoord.

20. Personeelszaken - Stadsonderhoud - Feestelijkheden
& Reiniging - Ontslag om dringende reden
Akkoord.

Stedenbouw

21. Stedenbouw - Aanvraag omgevingsvergunning BVBA
BODUM Invest tot wijzigen V581.3 lot 1, Zeeuwspad
14, 8300 Knokke-Heist
Akkoord.

22. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van dhr. Simon
Eric tot bekomen van omgevingsvergunning tot
bouwen van een garage gelegen Wilgendreef 6.
Het college gaat akkoord met de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een garage
gelegen Wilgendreef 6.

23. Stedenbouw - Aanvraag tot het bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van de heer Hertsens
Michel tot het verbouwen van een handelsruimte naar
een appartement gelegen Zeedijk-Heist 297.
Het college gaat akkoord met de omgevingsvergunning op naam van de heer Hertsens Michel tot het
verbouwen van een handelsruimte naar een appartement gelegen Zeedijk-Heist 297.

24. Stedenbouw - Aanvraag tot bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van Christiaens
Frederic tot het plaatsen van publiciteitsdoek gelegen
Knokkestraat 32-34.
Akkoord.

25. Stedenbouw - Aanvraag tot het bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van de heer
Karlberger Sven tot het aanbrengen van een
reclamedoek gelegen Kustlaan 151-153-155.
Het college gaat akkoord met de omgevingsvergunning op naam van de heer Karlberger Sven tot het
aanbrengen van een reclamedoek gelegen Kustlaan 151-153-155.

26. Stedenbouw - Aanvraag tot bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van Lecluyse Brecht
en Gryspeert Nadja tot het verbouwen van een
eengezinswoning gelegen Pannenstraat 110.
Akkoord.

27. Stedenbouw - Aanvraag tot bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van Lemmens Ann tot
het bouwen van een rijwoning na afbraak bestaande
gelegen Albertlaan 4.
Akkoord.

28. Stedenbouw - Aanvraag tot het bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van BVBA Pop-Media
(dhr. Van Doosselaere Nicolas) tot het aanbrengen
van een publiciteitsdoek gelegen Kustlaan 63 -65.
Het college gaat akkoord met de omgevingsvergunning op naam van bvba Pop-Media (Van Doosselaere
Nicolas) tot het aanbrengen van een reclamedoek gelegen Kustlaan 63-65.

29. Stedenbouw - Aanvraag tot bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van Schoonjans Jean Pierre tot het renoveren en nieuwe aanbouw bij een
rijwoning en de afbraak van bijgebouwen gelegen
Knokkestraat 160.
Akkoord.

30. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van Demesmaeker
Patrick tot bekomen van omgevingsvergunning tot
bouwen van een berging (toiletten en kleedkamers)
gelegen Zeedijk-Duinbergen.
Het college gaat akkoord met de aanvraag tot omgevingsvergunning tot bouwen van een berging gelegen
Zeedijk-Duinbergen z/n.

31. Stedenbouw - Aanvraag tot het bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van de heer
Verdurme Koen tot het aanbrengen van een
reclamedoek en reclamebanner gelegen
Zwaluwenlaan 12.
Het college gaat akkoord met de omgevingsvergunning op naam van de heer Verdurme Koen tot het
aanbrengen van een reclamedoek en reclamedoek gelegen Zwaluwenlaan 12.

32. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van BVBA Hoprom
Construct & BVBA Vaso Constructions tot bekomen
van omgevingsvergunning tot bouwen van
meergezinswoning na afbraak bestaande gelegen
Paul Parmentierlaan 155, 157 & 161
Akkoord.

33. Stedenbouw - Aanvraag tot het bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van BVBA Jungle
Fever (dhr. Torresan Frederik) tot het bouwen van
een strandbar gelegen Albertstrand 3 (Rubensplein)
lot 8.
Het college gaat akkoord met de omgevingsvergunning op naam van BVBA Jungle Fever tot het bouwen
van een strandbar gelegen Albertstrand 3 (Rubensplein) lot 8.

Milieu, Natuur en Landbouw

34. Milieu, Natuur en Landbouw OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2019028789 2019/312 –Autonome vereniging 'Het Dak'- het
uitvoeren van een tijdelijke bronbemaling –
Westkapellestraat 460
Het college gaat akkoord om een tijdelijke vergunning te verlenen inzake de
omgevingsvergunningsaanvraag , ingediend door Autonome vereniging 'Het Dak', gelegen te
Westkapellestraat 460, 8300 Knokke-Heist

35. Milieu, Natuur en Landbouw OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2019070631 2019/409 - BVBA Bouwbedrijf Bryon -het uitvoeren
van een bronbemaling - Graaf Jansdijk 427, 8300
Knokke-Heist
Het college gaat akkoord om akte te nemen van de melding, ingediend door BVBA Bouwbedrijf Bryon
voor het uitvoeren van een bronbemaling, gelegen te Graaf Jansdijk 427, 8300 Knokke-Heist

Financien - Contractbeheer

36. Financien - Contractbeheer - Concessie voor baruitbating 11-juliviering "Meezingfeest Knokke-Heist"
in het teken van Vlaanderen Feest op 10 juli 2019 10 juli 2020 - 10 juli 2021 - 10 juli 2022 - Toewijzing
Akkoord.

37. Financien - Contractbeheer - Artiestencontracten
Kneistival - Perceel 6 - Voorwaarden en wijze van
gunnen - Vaststelling - Gunning.
Akkoord.

Vrijetijd Beleid - Evenementen

38. Vrijetijd Beleid - Evenementen - De Bolle uit de Bol
Het college gaat akkoord met de organisatie van de concertreeks De Bolle uit de Bol op De Bolle en geeft
hiervoor een muziekvergunning tot max. 95dB van 19.30 tot 23.00 uur op 5, 11, 12 en 26 juli en 2, 9,
16, 23 en 30 augustus 2019.

39. Vrijetijd Beleid - Evenementen - Knokke Hippique
Het college gaat akkoord met de organisatie van Knokke Hippique van 19/06/2019 t.e.m. 14/07/2019 en
geeft hiervoor een muziekvergunning.

40. Vrijetijd Beleid - Evenementen - Mise en Plage
Het college gaat akkoord met de organisatie van Mise en Plage op 21-13/06/2019 op het strand t.h.v. het
casino.

41. Vrijetijd Beleid - Evenementen - Straatfeest Zusters
van de Onbevlekte Ontvangenis
Het college gaat akkoord met de organisatie van het straatfeest van de Zusters van de Onbevlekte
Ontvangenis op 22/06/2019 en geeft hiervoor een muziekvergunning tot max. 95dB van 18.00 tot 22.00
uur.

42. Vrijetijd Beleid - Evenementen - Meezingfeest
Knokke-Heist
Het college gaat akkoord met de organisatie van Meezingfeest Knokke-Heist i.k.v. 'Vlaanderen Feest!' op
10/07/2019 op het Heldenplein en geeft hiervoor een muziekvergunning tot max. 95dB van 20.00 tot
24.00 uur.

43. Vrijetijd Beleid - Evenementen - Oosthoek Kermis café Den Oosthoek
Het college gaat akkoord met de organisatie van Oosthoek Kermis bij café Den Oosthoek op 2127/06/2019 en geeft hiervoor op 22-23/06/2019 een muziekvergunning.

Strand & Dijk

44. Strand & Dijk - - Private ingebruikname van de
openbare weg - vergunning voor het plaatsen van
een open eilandterras op het strand t.h.v. Zeedijk
524
Akkoord voor plaatsen van terras Zeedijk Albertstrand 524.

45. Strand & Dijk - Privatieve ingebruikname van de
openbare weg - vergunning voor het plaatsen van
een open eilandterras op het strand en een
gevelterras t.h.v. Zeedijk-Knokke 669
Akkoord plaatsen terras Zeedijk-Knokke 669.

Financien - Contractbeheer

46. Financien - Contractbeheer - Huur lichtmaterialen
dienst Cultuur - Voorwaarden en wijze van gunnen Vaststelling
Het college stelt de voorwaarden en wijze van gunnen vast: onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking. Offerten worden opgevraagd bij verscheidene ondernemers.

47. Financien - Contractbeheer - Studie-opdracht voor
heraanleg ruimere schoolomgeving Het Anker Fietsverbinding stadsrandbos
Akkoord.

48. Financien - Contractbeheer - Studieopdracht :
Heraanleg schoolomgeving "De Pluim", omliggende
wegenis & koppeling aan RWA-visie - Voorwaarden en
wijze van gunnen - Vaststelling.
Akkoord.

49. Financien - Contractbeheer - Herinrichting van het
Frans Desmidtplein - Gunning
De herinrichting van het Frans Desmidtplein wordt gegund aan nv Persyn, Blokellestraat 113A te 8550
Zwevegem tegen de eenheidsprijzen met een vermoedelijk bedrag van 3.144.677,08 EUR, excl. btw of
3.805.059,27 EUR, incl. 21% btw.

50. Financien - Contractbeheer - Aanpassing van de
openbare verlichting naar aanleiding van
wegwerkzaamheden - Nicolas Mengélaan
(Heldentorens) – Voorwaarden en wijze van gunnen Vaststelling/Gunning
De voorwaarden en wijze van gunnen vaststellen van de aanpassing van de openbare verlichting naar
aanleiding van wegwerkzaamheden - Nicolas Mengélaan (Heldentorens) en te gunnen tegen 6.325,93
EUR excl. btw of 7.654,38 EUR incl. 21% btw aan Fluvius, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.

51. Financien - Contractbeheer - Grafische vorming en
ondersteuning - stopzetting
Het college keurt de stopzetting van de opdracht "grafische vormgeving en ondersteuning" goed.

52. Financien - Contractbeheer - Catering Baloise Tour
Akkoord.

Milieu, Natuur en Landbouw

53. Milieu, Natuur en Landbouw Samenwerkingsovereenkomst tussen stad Damme en
de gemeente Knokke-Heist betreffende de bestrijding
van de muskusrat
Akkoord.

