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Deputatie 

van de provincie West-Vlaanderen 

dd. 23/08/2018 

 
Lijst besluiten 

 

 

 

Aanwezig: DECORTE Guido, voorzitter; 

DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean, 

VANLERBERGHE Myriam, gedeputeerden; 

ANTHIERENS Geert, provinciegriffier 

Afwezig met 

kennisgeving: 

 

DECALUWE Carl 

 

 

1. Griffie 

76757 - Mededeling van de afwezigheid van de heer gouverneur tijdens de zitting van 

deputatie dd. 23.08.2018 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

2. MiNaWA 

76850 - PDNME/18NME14ZT - Goedkeuren provinciale Natuurouderwerking 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

3. Provinciebelastingen 

74561 - 17/484.390/70001 - ambtshalve ontheffen van diverse aanslagen inzake de 

provinciebelasting op tweede verblijven.  

Beslissing: Goedgekeurd  

 

4. Personeel en HRM 

76849 -  2018/Personeel/Aanstelling geschoold arbeider in contractueel verband Groendienst 

- Tillegembos (flexpunt)   

Beslissing: Goedgekeurd  

 

5. Personeel en HRM 

76851 - 2018/Personeel/Interne mobiliteit adjunct-adviseur in contractueel verband 

onbepaalde duur dienst Griffie GGW Zuid WVL 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

6. Personeel en HRM 

76924 - 2018/Personeel/Intrekking aanstelling als Bijzondere veldwachter 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

7. Personeel en HRM 

76927 - 2018/Personeel & HRM/ Meedelen van een vacantverklaring voor een 

combinatieprocedure van een deskundige 'landschapsconsulent' ten behoeve van de dienst 

MiNaWa 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

8. Vergunningen 

76982 - 18-12-11 Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening Nieuwpoort 

Beslissing: niet schorsen 

 

9. Personeel en HRM 
76983 - 2018/Personeel & HRM/Goedkeuren extra publicatiebericht augustus 2018 

Beslissing: Goedgekeurd  
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10. Personeel en HRM 

76984 - 2018/Personeel & HRM/Goedkeuring om de vacante plaats van adjunct-adviseur 

'omgevingsambtenaar' tijdelijk in te vullen via Sourcing-Randstad 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

11. Financiën 

76987 - Goedkeuring verlenen aan de bestellijst deputatie van 23 augustus 2018 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

12. Vergunningen 

76992 - OMV 2018068726 (37002/13/1/M/2) - Omgevingsvergunning verlenen voor het 

aspect bouw met een vereenvoudigde aanvraag bij een varkensfokkerij, gelegen te Oeselgem 

(Dentergem) 

Beslissing: Vergunning verlenen  

 

13. Vergunningen 

76995 - OMV 2018068061 (36019/130/1/M/1) - Omgevingsvergunning verlenen voor het 

aspect bouw met een vereenvoudigde aanvraag bij een varkenshouderij, gelegen te Staden 

Beslissing: Vergunning verlenen onder voorwaarden  

 

14. Vergunningen 

77005 - OMV 2018044069 (38014/346/1/A/1) - Omgevingsvergunning verlenen voor het 

aspect bouw met een gewone aanvraag bij een verkaveling van 6 woningen, gelegen te 

Koksijde en deels gelegen te Nieuwpoort 

Beslissing: Vergunning verlenen onder voorwaarden  

 

15. Vergunningen 

77006 - OMV 2018040946 (32011/157/2/A/1) - Omgevingsvergunning verlenen voor het 

aspect bouw met een gewone aanvraag bij een bedrijf voor aankoop, verkoop en herstellen 

van vrachtwagens, gelegen te Handzame (Kortemark) 

Beslissing: Vergunning verlenen onder voorwaarden  

 

16. Vergunningen 

77007 - OMV 2018030380 (33041/191/1/A/1) - Omgevingsvergunning verlenen voor het 

aspect bouw met een gewone aanvraag bij een waterzuiveringsbedrijf, gelegen te deels 

gelegen in Vleteren en Ieper 

Beslissing: Vergunning verlenen onder voorwaarden  

 

17. Vergunningen 

76589 - Bouwberoep 31005/1191/B/2018/256 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor 

het vellen van 43 canadapopulieren,, gelegen te Brugge 

Beslissing: Beroep zonder voorwerp - afstand van beroep  

 

18. Vergunningen 

76645 - Bouwberoep 31005/1187/B/2018/202 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor 

het vergroten afdak en voegel gevel (regularisaties) + plaatsen van een velux, gelegen te 

Brugge 

Beslissing: Vergunning verlenen volgens ingediend plan onder voorwaarde 

 

19. Vergunningen 

76646 - Bouwberoep 32003/596/B/2018/203 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor 

het wijzigen van functie bedrijvigheid (kantoor) naar wonen, gelegen te Esen (Diksmuide) 

Beslissing: zonder voorwerp (reeds beslist zitting 16/08/2018 §46) 

 

20. Vergunningen 

76648 - Bouwberoep 37015/516/B/2018/211 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor 

het bouwen van 66 appartementen, gelegen te Tielt 
Beslissing: Vergunning weigeren  
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21. Vergunningen 

76994 - Bouwberoep 34022/639/B/2018/332 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor 

het bouwen van een meergezinswoning met 86 appartementen, een ondergrondse 

parkeergarage met 114 parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen, en bijhorende omgevingsaanleg 

met een nieuwe rooilijn, gelegen te Kortrijk 

Beslissing: Beroep zonder voorwerp - afstand van beroep  

 

22. Vergunningen 

76996 - Bouwberoep 33021/458/B/2018/240 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor 

het verbouwen van 2 woningen tot 1 woning, gelegen te Poperinge 

Beslissing: Vergunning verlenen onder voorwaarden  

 

23. Vergunningen 

76997 - Bouwberoep 31043/280/B/2018/206 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor 

het bouwen van een meergezinswoning met parkeergarages tot -2 na afbraak bestaande, 

gelegen te Heist-aan-Zee (Knokke-Heist) 

Beslissing: Beroep zonder voorwerp - Afstand van beroep  

 

24. Vergunningen 

76998 - Bouwberoep 33011/689/B/2018/208 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor 

het bouwen van 3 meergezinswoningen met ondergrondse garages na slopen van de 

bestaande woningen + aanleggen van een wadi en vellen van bomen, gelegen te Ieper 

Beslissing: Vergunning weigeren  

 

25. Vergunningen 

76999 - Bouwberoep 31004/146/B/2018/239 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor 

het bouwen van een meergezinswoning na afbraak bestaande gebouwen, gelegen te 

Blankenberge 

Beslissing: Beroep zonder voorwerp - Afstand van beroep  

 

26. Vergunningen 

77000 - Bouwberoep 35013/458/B/2018/234 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor 

de wijziging van het aantal wooneenheden van 6 naar 9 woonentiteiten en de wijziging van de 

gevels van een reeds vergunde meergezinswoning, gelegen te Oostende 

Beslissing: Vergunning weigeren  

 

27. Vergunningen 

77001 - Bouwberoep 35011/298/B/2018/222 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor 

plaatsen van een omheining rond afvalcontainer op weekendverblijfpark - regularisatie, 

gelegen te Westende (Middelkerke) 

Beslissing: Vergunning weigeren  

 

28. Vergunningen 

77002 - Bouwberoep 31004/144/B/2018/231 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor 

het bouwen van berging bij volkstuintjes, gelegen te Blankenberge 

Beslissing: Vergunning verlenen volgens ingediend plan  

 

29. Groendienst 

74875 - GD_70_SD_00 Goedkeuring verlenen aan het salderen van de patrimoniumfiches met 

betrekking tot investeringen inzake machines en rollend materieel van de Groendienst 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

30. Provinciebelastingen 

75556 - AZ/18/283 - Uitvoerbaar verklaren van het kohier inzake de polderbelastingen van de 

Zuidijzerpolder 2018. 

Beslissing: Goedgekeurd  
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31. Vergunningen 

76848 - OMV 2018039298 (37020/154/4/M/1) - Omgevingsvergunning verlenen voor het 

aspect milieu voor de gedeeltelijke overdracht van een tuinbouwbedrijf, gelegen te Ardooie 

Beslissing: Vergunning verlenen  

 

32. Vergunningen 

77004 - OMV 2018057796 (37015/441/1/M/1) - Omgevingsvergunning verlenen voor het 

aspect bouw met een vereenvoudigde aanvraag bij een kunststofverwerkend bedrijf, gelegen 

te Tielt 

Beslissing: Vergunning verlenen onder voorwaarden  

 

33. Economie & Europese & Int. samenwerking 

76960 - EEIS/2018-144 Goedkeuren terugvordering voorschot ikv reglement Hoger Onderwijs 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

34. Vergunningen 

77066 - Bouwberoep 36015/629/B/2018/207 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor 

het verkavelen van een kadasterperceel in 4 loten voor meergezinswoningen en 

kantoorfunctie + semi-publieke tuinzone, gelegen te Roeselare 

Beslissing: Vergunning verlenen volgens aangepast plan 

 

35. Vergunningen 

76642 - Bouwberoep 34042/326/B/2018/198 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor 

het bouwen van een appartementsgebouw met handelruimte en keldergarage na afbraak van 

bestaande bebouwing, gelegen te Zwevegem 

Beslissing: Vergunning verlenen volgens aangepast plan 

 

36. Personeel en HRM 

77044 - 2018/Personeel & HRM/ Meedelen van een vacantverklaring van een geschoold 

arbeider ten behoeve van de dienst Communicatie  

Beslissing: Goedgekeurd  

 

37. Vergunningen 

77049 - OMV 2018071223 (37017/78/4/M/2) - Omgevingsvergunning verlenen voor het 

aspect bouw en milieu met een vereenvoudigde aanvraag bij een aardappelverwerkend 

bedrijf, gelegen te Wielsbeke 

Beslissing: Vergunning verlenen mits aanvullende voorwaarden inzake verkeersveiligheid  

 

38. Vergunningen 

77050 - OMV 2018062193 (37017/78/5/M/4) - Omgevingsvergunning verlenen voor het 

aspect bouw met een vereenvoudigde aanvraag bij een aardappelenverwerkend bedrijf, 

gelegen te Wielsbeke 

Beslissing: Vergunning verlenen mits aanvullende voorwaarden verkeersveiligheid + 

aangepast plan bezorgen voor grotere zichtbaarheid 

 

39. Griffie 

76765 - Goedkeuren van de terugbetaling van het teveel ontvangen voorschot voor 

cliëntoverleg en bemiddeling 2017 (operationeel transitiemanagement Welzijn) 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

40. COOP 

75423 - 0100/2016/012/COOP00 VVB - Toekennen draaipremie aan vrijwillige molenaars op 

ambachtelijke molens voor het werkjaar 2017 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

41. Griffie 

76975 - Goedkeuren van het ontwerp van notulen van de zitting van de deputatie van 

16.08.208 
Beslissing: Goedgekeurd  

 


