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ALGEMENE POLITIEREGLEMENT - GEMEENTE KOKSIJDE

Titel 1. OPENBAAR DOMEIN
Hoofdstuk 1. BEGRAAFPLAATSEN – LIJKENVERVOER – CONCESSIES – GRAFTEKENS EN GRAFKELDERS –
ONTGRAVINGEN
Afdeling 1. Begraafplaatsen

Artikel 1. De begravingen hebben plaats volgens het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de
lijkbezorging op volgende gemeentelijke begraafplaatsen tijdens de openingsuren op werkdagen van 09.00 u –
16.30 u te:
1) Koksijde-dorp nabij de Sint-Pieterskerk (Kerkstraat)
2) Oostduinkerke nabij de André Geryllaan
3) Wulpen nabij de Sint-Willibrorduskerk
Begrafeniswijzen: volle grond, columbarium, (met of zonder concessie), kelder 1 of 2 personen of urnenveld (met
concessie) en asverstrooiing.
De aanvraag waarin de wijze van lijkbezorging wordt bepaald, wordt onmiddellijk na het overlijden ingediend en is
definitief. Wijzigingen worden achteraf niet toegestaan.
Artikel 2. De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor de begraving, de bijzetting in een columbarium of
het urnenveld en de asverstrooiing van:
1) Inwoners van Koksijde en personen die overleden zijn op het grondgebied van Koksijde of er dood zijn
aangetroffen.
2) Inwoners die buiten het grondgebied van Koksijde overleden zijn of daar dood werden aangetroffen en die in de
bevolkingsregisters, vreemdelingen– en wachtregister van Koksijde zijn ingeschreven.
3) De personen die een concessie verwerven.
4) De lijken gevonden of aangespoeld op het strand waarvan de woonplaats niet kan achterhaald worden.
5) De niet-inwoners buiten Koksijde overleden die op één van de begraafplaatsen een concessie bezitten voor hen
of hun familie.
6) De niet-inwoners van de gemeente buiten Koksijde overleden, mits betaling van het in het retributiereglement
voorziene bedrag.
7) De niet-inwoners van de gemeente in Koksijde overleden, mits betaling van het in het retributiereglement
voorziene bedrag.
8) De personen die dit in hun laatste wilsbeschikking te kennen hebben gegeven.
9) Levenloos geboren kinderen waarvan de ouders in Koksijde gedomicilieerd zijn.
Artikel 3. Uitsluitend de gemeentelijk aangestelde is ertoe bevoegd om:
-

Een volgnummer aan te brengen op de kist of de urn
De as uit te strooien
De kist of de urn in de kuil, de grafkelder of het columbarium te plaatsen
Een graf te delven voor begravingen of bijzettingen in volle grond en de kuil te vullen
Bestaande kelders te openen en te sluiten
De nis in een columbarium of urnenveld te openen, te plaatsen en te sluiten

De bijzettingen worden volgens plan in regelmatige volgorde uitgevoerd. Het plan wijst de percelen aan voor
begraving in niet-geconcedeerde grond, geconcedeerde grond, grafkelders, kindergraven alsook de bijzetting in de
nissen van het columbarium en urnenveld.
Artikel 4. De graven worden aangelegd met een tussenruimte van 15cm op de zij-, voor- en achterkant.
De oude bestaande vakken worden in hun huidige toestand behouden.
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Artikel 5. Elke teraardebestelling heeft plaats in een afzonderlijk graf.
Volgende afwijkingen worden toegestaan:
• Begraven van verscheidene personen in grafkelders: moeder en doodgeboren kind of doodgeboren
meerling, mogen in één en dezelfde kist / lijkomhulsel en in hetzelfde graf worden begraven.
• Boventallige urne in een grafkelder.
Artikel 6. De lijken bestemd om begraven te worden in volle grond mogen in omhulsels van kunststoffen worden
geborgen op voorwaarde dat deze beantwoorden aan de voorschriften en vervaardigd werden naar de voorschriften
van het Ministerie van Volksgezondheid, namelijk dat ze door de vochtigheid van de grond verteren.
De lijken moeten horizontaal begraven worden in een afzonderlijke kuil.
Mocht later, bij het hergebruiken van een grafkuil worden vastgesteld dat de voorschriften van de eerste alinea van
dit artikel niet werden nageleefd, zullen de kosten voortspruitende uit het opnieuw begraven van deze stoffelijke
resten, ten laste vallen van diegene die het stoffelijk overschot oorspronkelijk heeft gekist.
Artikel 7. De begraafplaatsen zijn toegankelijk voor het publiek vanaf acht uur ’s morgens tot zonsondergang.
Artikel 8. De toegang tot de begraafplaats is verboden voor dieren met uitzondering van honden dienend tot gids
of begeleiding van slechtzienden of mindervaliden, politiediensten en erkende bewakingsondernemingen.
Artikel 9. Het is verboden zonder de toelating van het College van burgemeester en schepenen met
motorvoertuigen op de begraafplaatsen te komen met uitzondering van de lijkwagen; voertuigen voor
mindervaliden en voertuigen voor het vervoer van materialen voor de opbouw of afbraak van grafkelders en
grafzerken.
Artikel 10. De voorwerpen die op de begraafplaatsen worden gevonden dienen onmiddellijk aan de opzichter te
worden toevertrouwd, die ze onverwijld ter bewaring aan de politie zal overhandigen. Het gemeentebestuur is niet
verantwoordelijk voor diefstal.
Artikel 11. Zonder toelating van de opzichter is het verboden eender welk voorwerp dat zich op de begraafplaats
bevindt, weg te nemen of te verplaatsen. Deze bepalingen gelden ook voor de aannemers, die gelast zijn aan de
graven werken te verrichten.
Artikel 12. Het is verboden zonder de toelating van het College van burgemeester en schepenen werken uit te
voeren op de gemeentelijke begraafplaatsen. Behalve in geval van hoogdringendheid en schriftelijke toelating is
alle werk verboden op de begraafplaatsen op zon- en feestdagen. De werken verricht op een van de
begraafplaatsen moeten zonder onderbreking en in de kortst mogelijke tijd worden uitgevoerd. Alle materialen
moeten bewerkt zijn en gereed gemaakt alvorens die op de begraafplaats worden aangebracht.
De opzichter moet in ieder geval van de in het vooruitzicht gestelde werken vooraf verwittigd worden.
Afdeling 2. Vaststelling van overlijden - Lijkenvervoer

Artikel 13. Bij de overlijdensaangifte moeten de aangevers de nodige schikkingen treffen voor de begrafenis.
De burgemeester kan, in geval meerdere begrafenissen op dezelfde dag en uur zouden plaatshebben, de nodige
schikkingen treffen om de begrafenissen afzonderlijk en als het moet op een andere dag en uur te laten doorgaan.
Artikel 14. Op de openbare weg is het verboden de lijkkist of het lijk dat zich in een lijkomhulsel bevindt af te
laden met de bedoeling deze in een andere lijkwagen over te brengen en of verder te dragen. In geval van defect
van de lijkwagen mag evenwel de doodkist of het ander lijkomhulsel in een andere wagen worden overgeplaatst.
Artikel 15. De burgemeester of zijn gemachtigde mag de kisting bijwonen.
Artikel 16. In geval van gewelddadige, verdachte of niet vast te stellen oorzaak van overlijden, zal de ambtenaar
van de burgerlijke stand verslag uitbrengen aan de Procureur des Konings van het rechtsgebied, die zich zal
gedragen naar de schikkingen voorzien in de artikelen 81 en 82 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 17. Behalve in de gevallen voorzien bij artikel 20 van onderhavig hoofdstuk, wordt de toelating tot
begraven of lijkverbranding slechts afgeleverd 24 uur na het overlijden.
Alvorens tot de teraardebestelling mag overgegaan worden, moet de opzichter van de begraafplaats in het bezit
zijn van deze toelating.
Artikel 18. De begrafenis heeft plaats méér dan 24 uur doch uiterlijk de achtste dag na het overlijden.
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Mits bijzondere reden kan deze tijdsspanne verlengd of ingekort worden, bij politieverordening of mits een toelating
van de burgemeester.
Artikel 19. De niet-opgeëiste of niet herkende lijken worden na toelating daartoe bekomen te hebben vanwege de
Procureur des Konings van het rechtsgebied en mits toelating van de ambtenaar van de burgerlijke stand ter aarde
besteld.
Artikel 20. Wanneer de openbare gezondheid het vereist, kan de burgemeester de begrafenis doen plaatshebben
vroeger dan 24 uur na het overlijden.
Artikel 21. De toelating tot overbrenging naar een andere gemeente wordt slechts afgeleverd op zicht van een
attest waarbij de burgemeester van de gemeente van bestemming verklaart dat het lijk op de begraafplaats van
zijn gemeente mag bijgezet worden.
Artikel 22. De burgemeester kan bij uitzonderlijke gebeurtenissen of rampen toelating verlenen het stoffelijk
overschot van verschillende slachtoffers gezamenlijk en met behoorlijk daartoe uitgeruste voertuigen te vervoeren.
Artikel 23. De burgemeester kan de toelating verlenen aan verenigingen of vrienden van de overledene, die uit
eerbied of genegenheid, het lijk willen dragen van het sterfhuis naar de plaats van de eredienst, de begraafplaats
of een plaats waar een burgerlijke eredienst kan plaatsvinden.
Artikel 24. Het stoffelijk overschot van een buiten de gemeente overleden persoon mag niet op het grondgebied
van de gemeente Koksijde worden overgebracht zonder voorafgaande toelating van de burgemeester die deze
slechts zal afleveren indien het vervoer geschiedt met een lijkwagen of gesloten wagen. Deze overbrenging wordt
slechts toegestaan indien het lijk rechtstreeks naar de plaats van eredienst of begraafplaats wordt overgebracht,
naar de woning van de afgestorvene of naar dit van een familielid/belanghebbende of in een lokaal, daartoe
speciaal ingericht.
Artikel 25. Uitgezonderd in geval van overmacht, wordt geen enkel lijkenvervoer naar de gemeentelijke
begraafplaatsen toegelaten op zondagen of feestdagen, behoudens bijzondere toelating van de burgemeester.
Artikel 26. Het is verboden zinnebeelden, tekens of andere voorwerpen te vertonen, die van aard zijn de orde in
de lijkstoet te storen. De personen die een lijkstoet vergezellen moeten zich eerbiedig gedragen.
Afdeling 3. De concessies

Artikel 27. De concessies op de gemeentelijke begraafplaatsen worden verleend door het College van
burgemeester en schepenen. Er worden geen concessies toegestaan vóór het overlijden.
Ze zijn maximaal 2m² groot voor grafkelders of begravingen in volle grond, of omvatten 1 nis in het columbarium
of urnenveld. De concessies worden afgeleverd zolang de omvang van de begraafplaatsen dit mogelijk maakt.
Eenzelfde concessie mag slechts dienen als graf voor de aanvrager, zijn echtgeno(o)t(e), zijn bloed- of
aanverwanten en voor de leden van één of meer religieuze gemeenschappen, evenals voor allen daartoe
aangewezen door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben
gegeven. Door de concessiehouder aangewezen derden kunnen daar ook worden bijgezet. Wanneer iemand
overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie aanvragen. Een
concessieaanvraag mag worden ingediend ten behoeve van een derde en van diens familie. Op aanvraag van enige
belanghebbende die erom verzoekt vóór de bepaalde tijd verstreken is, kunnen opeenvolgende hernieuwingen
worden toegestaan.
Het College van burgemeester en schepenen kan hierop uitzonderingen toestaan mits een schriftelijke
gemotiveerde aanvraag.
Artikel 28. Het verlenen van een concessie door de gemeentelijke overheid houdt geen verhuring noch een
verkoop in. Er mag aan de concessie nooit een andere bestemming worden gegeven dan waarvoor ze werd
verleend. De concessie is onoverdraagbaar.
Artikel 29. De concessies worden toegestaan voor een periode van 50 jaar.
De duur van de concessieovereenkomst neemt een aanvang op de datum van de eerste begraving.
Er worden geen concessies op voorhand toegestaan.
Artikel 30. Op aanvraag van enige belanghebbende, en voor het verstrijken van de oorspronkelijke concessie
worden de concessies hernieuwd, bij beslissing van het College van burgemeester en schepenen en dit voor zover
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de omvang van de begraafplaatsen dit mogelijk maakt. De concessies worden hernieuwd tegen het tarief en de
voorwaarden die gelden op het ogenblik van de aanvraag.
In geval er geen vernieuwing wordt aangevraagd tussen de datum van de laatste bijzetting in de concessie en het
verstrijken van de periode waarvoor deze werd verleend, blijft het graf bestaan gedurende een termijn van tien
jaar die begint te lopen op de datum van het overlijden, indien dit overlijden zich minder dan tien jaar vóór het
verstrijken van de concessie heeft voorgedaan.
Artikel 31. De concessies worden door het College van burgemeester en schepenen vergund tegen de
voorwaarden bepaald in het retributiereglement. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend.
Artikel 32. De vergunde grond kan teruggenomen worden indien het openbaar belang dit vereist. In dit geval
wordt de concessiehouder een nieuwe plaats aangewezen. Het opgraven en overbrengen van de lijken, het
plaatsen van gedenktekens en het bouwen of plaatsen van een grafkelder, vallen dan ten laste van de gemeente.
Artikel 33. In geval van verplaatsing of sluiting van een gemeentelijke begraafplaats hebben de houders van
concessies geen recht op enige vergoeding. Deze concessiehouder heeft recht op het bekomen van een perceel van
dezelfde oppervlakte op de nieuwe begraafplaats.
De kosten voor het overbrengen van de lichamen, de overbrenging van de grafzerken en eventueel de bouw van
een nieuwe grafkelder vallen in dat geval ten laste van de gemeente.
Artikel 34. Bij elke concessie worden de volgende voorwaarden gesteld:
1) Bij het plaatsen van een grafkelder is het verboden enig lijk te verplaatsen.
2) De vergunde grond mag geen enkel andere bestemming krijgen.
3) De concessiehouder moet zich voegen naar de bepalingen van dit hoofdstuk.
Artikel 35. Wanneer een concessieovereenkomst om gelijk welke reden ten einde loopt, worden de graftekens
door de belanghebbenden verwijderd binnen de door het College van burgemeester en schepenen vastgestelde
termijn. De van ambtswege verwijderde graftekens of ondergrondse constructies worden eigendom van de
gemeente.
Artikel 36. Alle gebeurlijke onkosten waartoe het verlenen van de concessie aanleiding zouden kunnen geven, zijn
ten laste van de concessiehouder.
Artikel 37. Indien een graf doorlopend onzindelijk, door plantengroei overwoekerd, vervallen, ingestort of
bouwvallig is, wordt de verwaarlozing vastgesteld in een akte van de burgemeester of zijn gemachtigde. Deze akte
blijft een jaar lang bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt. Na het verstrijken van die
termijn en bij niet herstelling wordt op bevel van de burgemeester van ambtswege overgegaan tot afbraak of tot
het wegnemen van de materialen op kosten van de in gebreke zijnde familie. Daarenboven kan het College van
burgemeester en schepenen een einde maken aan de concessie.
Artikel 38. Bij iedere bijzetting in een bestaande concessie neemt op dat ogenblik van rechtswege een nieuwe
termijn van dezelfde duur als de oorspronkelijke een aanvang. In dat geval wordt het verschuldigde tarief
verminderd met een som in verhouding tot de niet-verlopen termijn van de oorspronkelijke vergunningsperiode. De
eeuwige concessies worden mits schriftelijke aanvraag tot verlenging kosteloos vernieuwd.
Artikel 39. Op verzoek van de concessiehouder kan het College van burgemeester en schepenen in de loop van de
concessieovereenkomst een vergund perceel terugnemen wanneer dit ongebruikt blijft ingevolge de overbrenging
van de stoffelijke resten.
De gemeente is voor deze overneming slechts gehouden tot terugbetaling van een bedrag berekend in verhouding
tot de nog te lopen termijn en op basis van de bij toekenning betaalde retributie.
Artikel 40. De afmetingen van de urnengraven gelegen in het urnenveld en de nissen in het columbarium worden
bepaald door het College van burgemeester en schepenen.
Artikel 41. Op de strooiweide gebeurt de verstrooiing op een daartoe bestemd perceel, door middel van een
strooitoestel dat alleen door de gemeentelijke aangestelde mag worden bediend.
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Afdeling 4. Graftekens - grafkelders - bouwwerken en aanplantingen
Artikel 42. Tenzij de overledene anders heeft beschikt of zijn verwanten zich ertegen verzetten, heeft eenieder het
recht op het graf van zijn verwante of vriend een grafteken te doen plaatsen zonder afbreuk te doen aan het recht
van de concessiehouder.
Vóór het plaatsen van een grafteken of monument moet een door de aanvrager ondertekend ontwerp van de te
plaatsen graftekens in dubbel exemplaar aan het gemeentebestuur overgemaakt worden.
Deze aanvraag dient volgende gegevens te omvatten:
1) Schets van het te plaatsen grafteken of –monument;
2) Aanduiding van de begraafplaats;
3) Lengte, breedte en hoogte en materiaal van het grafteken;
4) Vermelding "concessie voor de duur van 50 jaar" – "in volle grond" of "in grafkelder".
Wanneer de te plaatsen graftekens beantwoorden aan alle vereisten van reglementering, stevigheid of stabiliteit en
het uitzicht van de andere graven niet geschaad wordt, wordt het ontwerp door het College van burgemeester en
schepenen goedgekeurd. De toelating tot plaatsing wordt aan de aanvrager verstuurd.
De graftekens, geplaatst in strijd met voorgaande bepalingen zullen, binnen de acht dagen na berichtgeving,
moeten verwijderd worden. Zo niet zullen deze ambtshalve, op kosten en risico van de aanvrager, worden
weggenomen.
Artikel 43. Alle graftekens, zowel op de geconcedeerde als op niet- geconcedeerde graven, moeten met
uitzondering van de graftekens voor plaatsing op de tumulus van de begraafplaats te Koksijde-dorp volgende
afmetingen hebben:
1) Dekplaat: volgens keuze van de nabestaanden van de overledene, mag de deksteen bestaan, ofwel uit een volle
plaat, ofwel uit een omkadering van de beplantingszone.
2) Indien een volle of tombale plaat geplaatst wordt, dient deze een minimum dikte te hebben van 5cm. Alle
andere zichtbare horizontale geplaatste platen moeten minimum 3cm dik zijn.
3) Indien de horizontale dekplaat langs de randen voorzien wordt van een vellingkant, dan geldt dat minimum 85%
van de dekplaat een dikte dient te hebben van minimum 5cm. De minimale toegelaten dikte langs de randen
bedraagt 3cm.
4) De grafzerken moeten zowel voor open omkadering als voor volle deksteen de volgende afmetingen hebben:
lengte: 2,20m - breedte: 0,90m.
5) Indien het graf omkaderd wordt, moeten de gebruikte materialen voor de omkadering respectievelijk een dikte
en een hoogte hebben van minimum 5cm en 15cm.
6) Kopstuk: mag maximaal 0,90m breed zijn, de hoogte mag maximaal 1,20m bedragen en dit gemeten van het
maaiveld. Het moet tevens 10cm dik zijn.
7) Een uitzondering wordt gemaakt voor alleenstaande kruisen die minimum 8cm dik moeten zijn.
8) Kunstwerken: het college van burgemeester en schepenen kan de toestemming verlenen voor het plaatsen van
een kunstwerk binnen de toegestane horizontale oppervlakte. De maximale hoogte voor dit kunstwerk, gemeten
vanaf maaiveldpeil, bedraagt 1,50m.
9) In tegenstelling tot op de tumulus, waar het plaatsen van kopstukken op graftekens niet wordt toegestaan,
wordt de plaatsing van kopstukken uit glas wel toegestaan op alle overige graftekens van de gemeentelijke
begraafplaatsen. Deze kopstukken kunnen bestaan uit kleurloos of gekleurd glas, uit glaswerk dat gezandstraald,
gebrand, gesmolten of met andere technieken werd bewerkt. Kopstukken in glas mogen maximaal 0,90m breed
zijn, de hoogte mag maximaal 1,20m bedragen en dit gemeten van het maaiveld. Het glas moet minimum 15mm
dik zijn.
10) Het plaatsen van tombale platen in glas is toegestaan op voorwaarde dat daartoe gehard glas wordt gebruikt
en dat dit glas op een voldoende stevige onderbouw wordt geplaatst.
Op de tumulus van de begraafplaats te Koksijde-dorp worden enkel gestandaardiseerde graftekens toegestaan. Ze
zullen uitsluitend vervaardigd zijn uit blauwe hardsteen, zwarte of grijze graniet. De oppervlakken van de
graftekens kunnen naar keuze door een natuursteenkapper worden bewerkt.
De graftekens zullen ofwel bestaan uit:
1) Ofwel een vierkantige steen met als afmetingen 0,80m x 0,80m.
2) Ofwel een volle rechthoekige steen met als afmetingen 1,60m x 0,80m.
3) Ofwel een rechthoekige steen met als afmetingen 1,60m x 0,80m waarbij op 10cm van de voorzijde en de
zijranden een uitsparing van 0,60m x 0,60m is gelaten voor aanplantingen.
4) Ofwel een rechtopstaande steen met een breedte van 0,80m en een gemeten hoogte van 0,80m boven het
maaiveld.
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5) De dikte van alle stenen bedraagt 10cm en mogen rusten op een sokkel die 13cm achteraan en 10cm vooraan
boven het maaiveld uitsteekt. Deze sokkel moet dezelfde lengte en breedte hebben als de dekplaat (niet in of
uitspringen) of voorzien van een scheve boord van maximum 2cm x 2cm. De sokkel mag in geen geval kleiner zijn
dan de plaat.
6) Alle graftekens, met uitzondering van het rechtopstaand model, worden vlak met het maaiveld geplaatst op een
laag gestabiliseerd zand met een minimum dikte van 0,15m. De lijnstelling van de graftekens gebeurt door de
bevoegde gemeentelijke diensten.
7) Binnen de begrenzing van de nieuwe parkbegraafplaats wordt het opstellen van kunstwerken door particulieren
op of bij graftekens niet toegestaan.
8) Het plaatsen van liggende of staande gedenkplaatjes of ornamenten die verwijzen naar het beroep van de
overledene op de grafstenen wordt toegestaan. (maximumdikte = 5cm)
Artikel43/2. Op de begraafplaats van Oostduinkerke worden in C 2 enkel grafmonumenten zonder kopstuk
toegestaan.
Artikel 44. De plaatsing, de wegneming of de verbouwing van graftekens en aanplantingen, worden uitgevoerd
onder het toezicht van het gemeentebestuur en binnen de termijn die zij bepaalt.
Elke wijziging aan een grafteken moet aan het gemeentebestuur worden aangevraagd en de vergunning moet vóór
de aanvang van de werken aan de opzichter van de begraafplaats worden overhandigd.
Artikel 45. Het waterpas en de rechte stand dienen stipt in acht genomen te worden. Om het verzakken van de
grafmonumenten te beletten zullen vrijstaande kopstukken en alle elementen van monumenten met open
omkadering geplaatst worden op funderingen in gestabiliseerd zand of mager beton. De monumenten bestaande
uit een volle dekplaat of uit een volle dekplaat met kopstuk zullen geplaatst worden op een fundering bestaande uit
een gewapend betonnen kader of op ondergronds metselwerk. De bovenvlakken van de funderingsplaten en/of het
ondergronds metselwerk zullen op het peil –0.02m gelegen zijn t.o.v. de aanpalende dienstweg of voetpaden. De
grafstenen op graven in volle grond al dan niet in concessie moeten gefundeerd worden op een plaat.
Artikel 46. Van 30 oktober tot en met 2 november van elk jaar is het verboden enig bouw- of metselwerk uit te
voeren of graftekens recht te zetten. Enkel het verzorgen van de tuintjes is toegelaten.
Artikel 47. De zerken en graftekens, die op de laatste werkdag vóór de 30 ste oktober niet zouden geplaatst zijn,
zullen door de belanghebbenden moeten worden weggenomen en buiten de begraafplaats gevoerd worden. De
zerken, graftekens, de aarde van grondwerken, materiaal en werktuigen die niet opgeruimd zijn, zullen door het
gemeentebestuur worden weggevoerd op kosten van de overtreders.
Artikel 48. De grafstenen of grafmonumenten geplaatst op geconcedeerde graven in volle grond en kelders
worden verbeurd verklaard op 31 december van het vijftigste jaar te rekenen van de datum van het verlenen van
de grafconcessie, voor zover de concessie niet verlengd werd.
Jaarlijks wordt de verbeurdverklaring van de graven en graftekens minstens 1 jaar vooraf aangekondigd met
aanplakbrieven. Vanaf deze bekendmaking mogen de belanghebbenden (rechthebbenden) mits voorafgaandelijke
toelating van de opzichter van de begraafplaats, graftekens, zerken en andere voorwerpen terugnemen, welke op
de grafstede geplaatst werden. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor de niet teruggevorderde
voorwerpen en moet niet voor hun bewaring instaan.
Artikel 49. De graven en grafmonumenten opgenomen op de lijst van graven met lokaal historisch belang worden
onderhouden door de gemeente voor een periode van 50 jaar die verlengbaar is.
Artikel 50. Afdekplaten in natuursteen voor columbaria en urnenvelden.
Standaard zijn de betonnen nissen op alle gemeentelijke begraafplaatsen voorzien van een afdekplaat in blauwe
hardsteen. Mits het indienen van een aanvraag bij het college van burgemeester en schepenen kan de toelating
bekomen worden tot het vervangen van deze afdekplaten door afdekplaten in een andere natuursteensoort /
graniet. Deze afdekplaten moeten verplichtend voldoen aan de volgende bepalingen : de platen moeten qua
afmeting identiek zijn aan de afdekplaten die worden vervangen, ze zijn volkomen haaks en hebben geen
vellingkanten of afgeschuinde hoeken. De afdekplaten worden voorzien van 4 openingen waar een inox cilinderhuls
wordt in-gelijmd door middel van epoxy-lijm. Deze cilinderhulzen zijn voorzien van een binnen-schroefdraad M6.
De openingen moeten perfect uitgelijnd in alle richtingen kunnen geplaatst worden. Het is de
begrafenisondernemer of zijn aangestelde onder geen enkel beding (zie art. 3) toegestaan om zelf in te staan voor
de wisseling van gedenkplaten op de nissen van de urnenvelden.
Artikel 51. Opschriften en naamplaten voor columbaria, urnengraven en as-weiden.
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Alle naamplaten voor columbaria, urnengraven en as-weiden op de gemeentelijke begraafplaatsen moeten voldoen
aan de volgende voorschriften:
1. Oud columbarium Koksijde, columbarium Oostduinkerke en Wulpen : Platen met kader zonder boorgaten,
uitvoering in bruin brons en aan de achterzijde voorzien van kleefband. Afmetingen 300 x 110 mm,
achtergronddikte 4 mm.
2. Columbariummuur parkbegraafplaats Koksijde : Op de afdekplaten van de nissen van de columbariummuur
worden er geen bronzen naamplaten toegestaan maar gelden de volgende voorschriften : namen en data die
verwijzen naar de overledenen worden in de afdekplaten gegrift. De hiervoor te gebruiken letters en cijfers mogen
maximaal 3 cm hoog zijn en zijn uit te voeren naar een model dat ter inzage ligt op de groendienst. Het graveren
van symbolen, tekens en / of opschriften in de platen kan enkel na voorlegging en goedkeuring door het college
van burgemeester en schepenen. Het graveren van de platen wordt geregeld door de begrafenisondernemer of zijn
aangestelde (natuursteenbedrijf) die na afspraak met de gemeentediensten de te graveren plaat op de
begraafplaats komt ophalen. Het ophalen en terug op de begraafplaats afleveren van de gegraveerde gedenkplaat
dient te gebeuren binnen de termijn van twee weken. Gegraveerde gedenkplaten zijn af te leveren bij de grafdelver
of kunnen bij de groendienst worden bezorgd. Het is de begrafenisondernemer of zijn aangestelde onder geen
enkel beding (zie artikel 3) toegestaan om zelf in te staan voor de wisseling van afdekplaten op de
columbariummuur.
3. As-weide parkbegraafplaats Koksijde : Platen met kader zonder boorgaten, uitvoering brons antracietgrijs
gekleurd RAL 7016. De platen zijn te leveren met schroeven.
4. As-weides oude begraafplaats Koksijde, begraafplaatsen Oostduinkerke en Wulpen : Platen met kader zonder
boorgaten, uitvoering in bruin brons en aan de achterzijde voorzien van kleefband. Afmetingen 350 x 35 mm,
achtergronddikte 4 mm.
5. Urnenveld in graftumulus begraafplaats Koksijde : Hier gelden de voorschriften als deze die van toepassing zijn
voor de afdekplaten op de columbariummuur van de parkbegraafplaats.
6. Urnenveld naast de graftumulus op de begraafplaats van Koksijde en op de begraafplaats van Oostduinkerke en
Wulpen : Platen zonder kader en zonder boorgaten, uitvoering brons antracietgrijs gekleurd RAL 7016.
Alle naamplaten worden door de gemeentediensten bevestigd. Plaatjes die niet voldoen aan de voorschriften
(bepalingen) worden niet opgehangen en worden desnoods verwijderd.
Artikel 52. Urnenveld
Het model van de urnengraven wordt door het college van burgmeester en schepenen bepaald. Het is op de
urnenvelden niet toegestaan om gedenkplaten, souvenirs , lichtkaarsen en andere attributen te plaatsen op de
gazons of in te werken in de omringende beplantingen. Voorwerpen die de orde en de netheid van de begraafplaats
verstoren zullen door de onderhoudsdiensten in de lokalen op de begraafplaats in bewaring worden genomen en
kunnen aldaar door de rechthebbenden opgehaald worden. Het is toegestaan om onmiddellijk tegenaan de
achterzijde van de urnenstenen een gedenkplaat te plaatsen in kleurloos of gekleurd glas, in glaswerk dat
gezandstraald, gebrand, gesmolten of met andere technieken werd bewerkt. De platen mogen maximaal 0,42 m
breed zijn, de hoogte maximaal 0,50 m. Het glas moet minimum 15 mm dik zijn.

Artikel 53. Grafkelders
Het plaatsen van een grafkelder kan slechts worden overwogen en een aanvang nemen na het verlenen van de
concessie. De burgemeester kan toelating geven de grafkelder te plaatsen bij het overlijden van een persoon, op
voorwaarde dat de volledige prijs van de concessie vereffend werd.
Artikel 54. Op de begraafplaats rond en in de nabijheid van de St. Pieterskerk op Koksijde-dorp en op de
begraafplaats van Oostduinkerke-dorp, worden de grafkelders door het College van burgemeester en schepenen ter
beschikking gesteld van de belanghebbenden. Op voornoemde begraafplaatsen mogen de grafkelders aldus niet
door particulieren worden aangebracht zonder toestemming van het College van burgemeester en schepenen.
Artikel 55. Het model van de grafkelder is het type "open bovenaan". Zij zullen dus enkel langs boven mogen
geopend worden.
Artikel 56. Een bestaande grafkelder mag, mits voorafgaandelijke toelating van de burgemeester, door een ander
worden vervangen op voorwaarde dat de nieuwe kelder het maximum bijzettingen, bepaald voor de oorspronkelijke
vergunning niet overschrijdt.
Artikel 57. Bij het plaatsen van grafkelders mag de bovenkant ervan niet boven het peil van de begane grond
uitkomen. Indien de grafkelder niet op de voorgeschreven wijze werd ingegraven, zullen indien daar binnen de acht
dagen niet wordt aan verholpen, de nodige werken ambtshalve worden uitgevoerd ten laste van de aanvrager.
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Artikel 58. De grafkelders moeten beantwoorden aan alle eisen van stevigheid en stabiliteit en dienen uit beton
vervaardigd te zijn. Zij mogen de oppervlakte van de vergunde grond niet overschrijden. Indien de toestand van de
grond dit vereist, moeten de grafkelders rusten op een fundering van beton teneinde verzakkingen te voorkomen.
Artikel 59. Het onderste vak van de grafkelders moet steeds bezet zijn alvorens de hoger gelegen vakken mogen
gebruikt worden.
Artikel 60. De grafkelders dienen volledig waterdicht te worden gemaakt. Voor iedere plaats in de kelder moet een
volle vloer worden aangebracht van betonplaten, zodat de onderliggende plaats volledig afgedekt is.
Artikel 61. De grafkelders mogen slechts geopend worden bij gerechtelijk onderzoek of andere gewettigde reden.
Dit kan enkel gebeuren na voorafgaandelijke toelating van de burgemeester en steeds in aanwezigheid van de
opzichter van de begraafplaats.
Artikel 62. De grafkelder moet vóór een ontgraving of een bijzetting minstens 24 uur vooraf worden geopend.
Artikel 63. Binnen de 24 uur na de teraardebestelling, moeten de grafkelders opnieuw hermetisch gesloten
worden, zoniet zal dit ambtshalve door het gemeentebestuur op kosten van de aanvragers gebeuren.
Afdeling 5. Gemeenschappelijke bepalingen betreffende het plaatsen van zowel grafkelders als
graftekens
Artikel 64. Alle bouwwerken, herstellingen, of wijzigingen aan graftekens of grafkelders geschieden onder
verantwoordelijkheid van de aanvragers, die alle voorzorgen moeten nemen om ongevallen en schade aan de
nabijgelegen grafstenen te voorkomen. Zij blijven te allen tijde verantwoordelijk voor elk ongeval dat te wijten is
aan hun nalatigheid of onvoorzichtigheid. Iedere schade dient onmiddellijk door de betrokkene zelf te worden
hersteld of vergoed volgens het akkoord met de belanghebbende familie, dit volgens de regels der kunst.
Artikel 65. Binnen de omheining van de begraafplaatsen is het neerleggen van of opslaan van steen, materiaal of
voorwerpen dienende voor het oprichten van grafstenen of het bouwen van grafkelders, verboden tenzij deze
onmiddellijk gebruikt moeten worden. Indien binnen de acht dagen geen gevolg wordt gegeven aan het verzoek tot
verwijdering, zullen deze op kosten en risico van de overtreder worden weggehaald van de begraafplaats.
Artikel 66. Het bouwmateriaal mag worden aangebracht naar gelang het werk vordert, het mag voorlopig in de
nabijheid van het werk worden neergelegd. Beton, cement of mortel moeten op platen, in bakken geplaatst
worden. Het is onder geen enkel voorwendsel toegelaten mortel te maken op de wegen of lanen van de
begraafplaats. Tijdens de werken zullen de lijkkisten in de grafkelders toegedekt worden. Het is verboden op de
lijkkisten te gaan staan. Het is onder geen voorwendsel toegelaten aarde, materialen of gereedschappen op de
graven neer te leggen.
Artikel 67. Noodzakelijk aangebrachte stellingen mogen geen schade berokkenen aan de nabijgelegen
bouwwerken, graftekens of aanplantingen.
Artikel 68. Het is verboden, zonder toelating van de burgemeester de graftekens in de omgeving van de uit te
voeren werken weg te nemen of te verplaatsen, onder welk voorwendsel ook.
De kosten die eventueel voortvloeien uit de afbraak en de terugplaatsing van naburige graftekens, vallen ten laste
van de aanvrager. Zij mogen niet worden afgebroken of teruggeplaatst zonder schriftelijke toestemming van de
betrokken families. Deze toestemming moet door de aanvrager worden voorgelegd.
Artikel 69. Iedere persoon die menselijke overblijfselen vindt, moet hiervan onmiddellijk de opzichter van de
begraafplaatsen inlichten die deze naar een door hem aangewezen plaats zal doen overbrengen.
Artikel 70. Natuursteen moet gehouwen zijn en klaar om geplaatst te worden voor ze op de begraafplaats worden
binnengebracht. Het plaatsen van graftekens moet gebeuren zonder onderbreking.
Alle graftekens op de grondvergunningen moeten op al hun zichtbare oppervlakten gewreven, gehouwen of
schoongemaakt zijn.
Artikel 71. Het is het publiek niet toegelaten de plaatsen waar graafwerken worden uitgevoerd te betreden.
Personen die het werk uitvoeren zullen de plaats op zichtbare wijze afsluiten.
Artikel 72. De burgemeester kan bevelen de werken te laten stilleggen.
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Artikel 73. Na het beëindigen van de werken moet alle afval, puin, materialen en alles wat voor het uitvoeren van
de werken nodig was, van de begraafplaats verwijderd worden. De plaats waar de werken werden uitgevoerd en de
onmiddellijke omgeving ervan dienen in hun oorspronkelijke staat worden teruggebracht.
Artikel 74. Aarde voortkomende van graafwerken op de begraafplaats mag slechts afgevoerd worden nadat de
opzichter van de begraafplaats zich ervan vergewist heeft dat deze geen stoffelijke resten bevat.
Aarde, puin en afval van werken op de begraafplaats mag onder geen voorwendsel op of nabij de ingang van de
begraafplaats worden neergelegd of achtergelaten op perken, wegen of graven.
Indien de betrokkenen zich niet schikken naar de bepalingen van dit en het vorige artikel, zullen de opruimingen en
herstellingen uitgevoerd worden op kosten van de overtreders.
Artikel 75. Aanplantingen en bloempotten
De aanplantingen moeten aangelegd worden binnen de perken toegewezen aan elk graf, zodat ze zich niet
uitbreiden boven de aanpalende graven. De plaatsing van bloembakjes voor de grafmonumenten wordt toegestaan
indien deze inbegrepen zijn in de maximaal toegelaten horizontale afmetingen. De bloembakjes dienen deel uit te
maken van de aanvraag voor het volledig grafmonument. Enkel het planten van rozelaars en seizoenplanten
waarvan de hoogte niet meer bedraagt dan 0,50m is toegelaten. De opzichter zal het struikgewas en de andere
planten die hoger groeien dan 0,50m snoeien of verwijderen. Het is niet toegestaan om bloempotten in te graven
of beplantingen aan te leggen in de gazons van de urnenvelden.
Artikel 76. De kransen van natuurlijke bloemen en de kransen van of samengesteld uit kunstmatige bloemen, die
ter gelegenheid van een begrafenis op het graf werden neergelegd, worden respectievelijk, de eerste soort na één
maand, de tweede soort na twee maand ambtshalve verwijderd.
Artikel 77. Alle versieringen, ter gelegenheid van Allerheiligen en Allerzielen moeten voltooid zijn op 29 oktober,
tenzij het gaat om eenvoudige draagbare herdenkingstekens, kransen, bloemen of medaillons.
Artikel 78. De bloempotten met natuurlijke bloemen, die ter gelegenheid van Allerheiligen en Allerzielen op de
graven worden geplaatst worden op 01 december daaropvolgend weggenomen. Het is niet toegestaan om
bloempotten in te graven in de gazons die bij de grafmonumenten werden aangelegd.
Afdeling 6. Ontgravingen
Artikel 79. Behoudens bevel van de gerechtelijke overheid mag tot geen ontgraving worden overgegaan zonder
voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van de burgemeester.
Wanneer de te ontgraven persoon overleden is aan een of ten gevolge van een besmettelijke ziekte of een
epidemische ziekte zal de burgemeester de toelating weigeren of bijzondere maatregelen voorschrijven. De
aanvraag tot ontgraving moet gedaan worden door het naaste familielid van de overledene. De gemeenteraad
bepaalt in een retributie- of belastingreglement de modaliteiten voor het ten laste leggen van de kosten van de
ontgraving. Een gespecialiseerde firma zorgt voor het openleggen van het graf, het lichten van de kist uit het graf
en het vullen van de kuil. Het openen van de nis, het uitnemen van de urn met de as uit de nis en het opnieuw
sluiten van de nis geschieden door de zorgen van de gemeente.
Artikel 80. De ontgravingen hebben plaats op de dag en uur in overleg vastgesteld door de burgemeester en de
families. Er moet tot een ontgraving worden overgegaan in tegenwoordigheid van de grafmaker en van een
gemachtigde die door de burgemeester is aangesteld en die er verslag van opmaakt. De burgemeester kan een
nabestaande toestemming verlenen om de ontgraving bij te wonen.
Op 30 oktober, 01 en 02 november en op zaterdag, zon- en wettelijke feestdagen is het verboden tot ontgravingen
over te gaan.
Artikel 81. De ontgraving van een lijk met het oog op de lijkverbranding wordt toegelaten indien de formaliteiten,
voorgeschreven door het decreet van 16 januari 2004 vervuld werden vóór de teraardebestelling, of mits toelating
van de procureur des Konings.
Artikel 82. De toelating tot ontgraving zal geweigerd worden wanneer deze aangevraagd wordt met het doel het
lijk over te brengen naar een concessie van kortere duur of naar een graf zonder concessie.
Artikel 83. De opzichter zal ten laste van de aanvrager van de ontgraving de vernieuwing van de kist
voorschrijven, telkens hij dit nodig acht. Dit kan per geval een kleine kist zijn waarin de gevonden overblijfselen
kunnen geborgen worden, hetzij in een normale kist indien dit nodig blijkt te zijn.
Tevens kan hij elke andere maatregel nemen om de welvoeglijkheid en de openbare gezondheid te beschermen op
kosten van de aanvrager.
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Artikel 84. Geen ontgravingen mogen gebeuren vooraleer de grafkelders waarin het stoffelijk overschot moet
worden bijgezet volledig is geplaatst.
Artikel 85. Indien een ontgraven lijk naar een ander begraafplaats dient overgebracht zal dit vervoerd worden in
een hermetisch gesloten en waterdichte kist.
Afdeling 7. Ereperken
Artikel 86. De ereperken van de oud-strijders uit beide wereldoorlogen, en gelijkgestelden vernoemd in de wet
van 26 januari 1999 houdende nieuwe maatregelen ten voordele van de oorlogsslachtoffers kunnen behoudens de
wettelijke bepalingen ter zake, aan bijzondere voorschriften onderworpen worden m.b.t. de begrafenis of bijzetting
van de as.
De ordemaatregelen en sancties bij onderhavig hoofdstuk voorzien, zijn er nochtans integraal op toepasselijk.
Op het ereperk der oud-strijders op de begraafplaats rond de St.-Pieterskerk op Koksijde- dorp en op de
begraafplaats langsheen de André Geryllaan op Oostduinkerke-dorp, moeten de graven der oud-strijders
eenvormig blijven. De kruisen of andere symbolen worden geleverd door en op kosten van het gemeentebestuur.
Het is verboden enig gedenkteken op deze graven op te richten. Het College van burgemeester en schepenen kan
hierop afwijkingen toestaan mits gemotiveerde aanvraag.
Artikel 87. De graven op het ereperk zijn van onbepaalde duur.
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Hoofdstuk 2. PLAATSEN VAN STRAATNAAMBORDEN EN NUMMERING VAN HUIZEN (OP GEVELS VAN
GEBOUWEN)

Artikel 1. De eigenaar van een gebouw dient het gemeentebestuur toe te laten om één of meerdere
straatnaamborden op de gevel van het gebouw op een duidelijk zichtbare plaats kosteloos aan te brengen.
Artikel 2. Ieder gebouw bestemd voor administratief, commercieel en industrieel gebruik wordt voorzien van een
huisnummer zelfs indien deze niet tot woning dienen. Een apart huisnummer moet zichtbaar aangebracht worden
naast elke deur of andere uitgang naar de openbare weg toe van ieder gebouw dat bewoond of bewoond kan
worden, tenzij het een tweede uitgang betreft en de eerste uitgang al genummerd is.
Wanneer een gebouw niet langs de openbare weg gelegen is, dient aan de hoofdingang van het terrein waarop het
gebouw opgericht is een duidelijk zichtbaar huisnummer aangebracht te worden. Het (de) huisnummer(s) wordt
(worden) toegekend langs de straatzijde waar de hoofdingang(en) zich bevind(t)(en).
Artikel 3. Er moet een huisnummer aangebracht worden op elke nieuwbouw uiterlijk een maand na de voltooiing
ervan. De huisnummers worden aangebracht door de eigenaar. Het gemeentebestuur kan tegen kostprijs nummers
ter beschikking stellen.
Bij het in gebreke blijven van de eigenaar zal de nummering, na aanmaning, door het gemeentebestuur
ambtshalve en op kosten van de eigenaar uitgevoerd worden.
Bijkomende gebouwen, bijgebouwen die al dan niet aan het gebouw aanpalen, zoals garages, loodsen,
bergplaatsen, stallen, werkplaatsen worden beschouwd als gewone bijhorigheden van het gebouw en bekomen
geen afzonderlijk huisnummer.
Artikel 4. Het huisnummer bestaat uit Arabische cijfers en één of meerdere letters. De cijfers (en eventueel de
aanvullende letterindex) moeten minimaal 5cm groot zijn. Zij moeten bestaan uit weersbestendig materiaal en
worden aangebracht op een hoogte van minimaal 1m en maximaal 2m.
Artikel 5. Het huisnummer moet goed zichtbaar vanop straat en permanent aangebracht zijn:
1) Bij voorkeur rechts naast de voornaamste toegangsdeur.
2) Bij belangrijke achteruitbouw aan de voornaamste inrit, zo mogelijk op of naast de brievenbus.
3) Bij meergezinswoningen met gemeenschappelijke hoofdingang, aan deze hoofdingang.
4) Bij meergezinswoningen met meerdere ingangen naar aparte en afzonderlijk gescheiden woongelegenheden,
aan elke aparte ingang.
Geen enkel voorwerp mag de zichtbaarheid van het nummer verhinderen.
Artikel 6. In geval van wijziging van het huisnummer dient het oude nummer verwijderd te worden.
Artikel 7. Voor meergezinswoningen of gebouwencomplexen met diverse woon- en of handelsruimten dient een
nummer voorzien te worden voor elke hoofdingang welke vanaf de straat leidt tot de woningen of de
handelsruimtes. Wanneer een dergelijke gemeenschappelijke hoofdingang toegang geeft tot meerdere
woongelegenheden en handelsruimten dienen deze woongelegenheden en handelsruimten tevens voorzien te
worden van een bijkomend nummer.
Dit bijkomend nummer dient aangebracht te worden op de gevel ter hoogte van de ingangsdeur, welke via de
gemeenschappelijke hal, gang of trapzaal, toegang verschaft tot de afzonderlijke woon- en handelsruimte. Dit
nummer dient tevens vermeld te worden op elke brievenbus, deurbel of parlofoon welke voor de
overeenstemmende ruimte is opgesteld bij de gemeenschappelijke toegang. Deze nummers dienen tevens
aangebracht te worden op de teller-kasten van de nutsmaatschappijen.
De bijkomende nummering van appartementen in meergezinswoningen gebeurt steeds van links naar rechts
wanneer men naar de inkom van het gebouw toekijkt. Wanneer een gebouw meerdere entiteiten bevat die naast
elkaar gelegen zijn gebeurt de nummering van beneden naar boven van links naar rechts. Wanneer een gebouw
meerdere entiteiten bevat die o.m. achter elkaar gelegen zijn gebeurt de nummering van beneden naar boven van
links naar rechts in wijzerzin. De eerste twee letters geven de verdieping aan, de erop volgende cijfers geven het
appartementsnummer aan:
-

Kelderverdieping = KV (bijvoorbeeld : KV01, KV02, KV03 …)
Gelijkvloers = GV (bijvoorbeeld : GV01, GV02, GV03 …)
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- 1e verdieping = 01 (bijvoorbeeld : 0101, 0102, 0103 …)
- 2e verdieping = 02 (bijvoorbeeld : 0201, 0202, 0203 …)
De interne nummering wordt door het gemeentebestuur vastgelegd en wordt voor het gehele gebouw gerealiseerd
vooraleer het bouwwerk betrokken wordt.
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Hoofdstuk 3. AANBRENGEN VERKEERSBORDEN OP PRIVATE EIGENDOMMEN
Artikel 1. De eigenaars, vruchtgebruikers, bewoners van gebouwen zijn ertoe gehouden zonder enige vergoeding,
zowel het Agentschap wegen en verkeer als het gemeentebestuur, respectievelijk beheerders van de gewestwegen
en de gemeentewegen en, die elk op hun gebied moeten instaan voor een degelijke bewegwijzering van deze
wegen toe te laten alle verkeersborden te bevestigen of te plaatsen op de private eigendommen.
Artikel 2. De eigenaars, vruchtgebruikers, bewoners van gebouwen op wiens eigendommen verkeersborden
werden geplaatst of aangebracht en die het inzicht hebben verbouwingswerken aan hun eigendommen uit te
voeren, zijn ertoe gehouden de dienst die voornoemde borden hebben geplaatst of aangebracht, te verwittigen
vooraleer die werken worden aangevat.Bij nalatigheid hiervan en bij eventuele schade aan voornoemde
verkeersborden, valt de schade ten laste van deze die nagelaten heeft betrokken diensten te verwittigen.
Artikel 3. De eigenaars, vruchtgebruikers, bewoners van gebouwen mogen zelf geen verkeersborden plaatsen of
aanbrengen.
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Hoofdstuk 4. AANPLAKKEN EN BEWEGWIJZERING OP HET OPENBAAR DOMEIN/DOMEIN MET
OPENBAAR KARAKTER
Afdeling 1. Algemeen
Artikel 1. §1. Voor het plaatsen van wegwijzers, affiches, 3D-prints of publiciteit allerhande op openbaar
domein/domein met openbaar karakter is een voorafgaandelijke toelating van het College van burgemeester en
schepenen vereist waarbij de bepalingen van dit hoofdstuk moeten worden gerespecteerd.
§2. In natuurgebieden wordt geen enkele vorm van bewegwijzering noch affichering toegelaten.
§3. Het is verboden om op het openbaar domein verkiezingsborden te plaatsen.
Een aanvraag tot het plaatsen van wegwijzers, affiches, 3D-prints of publiciteit allerhande dient ingediend te
worden bij het College van burgemeester en schepenen p/a dienst stedenbouw minstens vier weken voor de
datum van gewenste plaatsing. De aanvraag gebeurt via het modelformulier en bevat een duidelijke omschrijving
van de bijhorende activiteit en een exacte locatie van plaatsing (met foto’s).
De gemeenteraad bepaalt in een retributie- of belastingreglement het tarief voor het plaatsen van wegwijzers,
affiches, 3D-prints of publiciteit allerhande op openbaar domein.
Afdeling 2. Vaste bewegwijzering
Artikel 3. Deze afdeling is van toepassing op vaste wegwijzers langs gemeentewegen. Langs gewestwegen geldt
de gewestelijke reglementering.
Artikel 4. Vaste bewegwijzering wordt enkel toegestaan in functie van activiteiten/functies die gericht zijn tot het
grote publiek:
• Gemeenschapsvoorzieningen: F34a-bord
• Toeristische attracties: F35-bord
• Publiek toegankelijke overnachtingsgelegenheden, jeugdherbergen, kampeer- en caravanterreinen,
vakantiedorpen en restaurants (dus niet voor tavernes, tearooms en (eet-) cafés): F37
• Culturele sites: F35- bord
• (recreatieve) routes. Zie richtlijnen Vlaams Gewest
Artikel 5. De bewegwijzering begint uiterlijk op 1km (vogelvlucht) vanaf een lokale weg I of 0,5km vanaf een
lokale weg II.
Lokale weg I: Ter Duinenlaan, Lejeunelaan.
Lokale weg II: Strandlaan, Albert Bliecklaan, Zeelaan (vanaf rode lichten in Koksijde-dorp tot aan rond punt in
Koksijde-bad), Vrijheidsstraat-Polderstraat.
Artikel 6. De bestemming mag worden bewegwijzerd via maximum 2 reisroutes vanuit een lokale weg I of II
waarbij het moet volstaan om met maximum 2 wegwijzers ondubbelzinnig terecht te komen op de bestemming.
Dit geldt uiteraard niet voor het bewegwijzeren van toeristische of recreatieve routes.
Artikel 7. De wegwijzers worden geplaatst door de gemeentelijke dienst Technisch Onderhoud.
Het gemeentebestuur kan eenzijdig beslissen om de wegwijzers weg te nemen/te verplaatsen waarbij zij wel de
aanvrager op de hoogte stelt.
Alle retributies of vergoedingen hoe ook genoemd, aangerekend door domeinbeheerders zijn ten laste van de
aanvrager van de bewegwijzering, ook indien deze bewegwijzering geplaatst wordt door de gemeente Koksijde
zelf of door haar aangestelden en dit ongeacht of er voor deze plaatsing een retributie wordt aangerekend door de
gemeente Koksijde. De kosten voor aanmaak van de wegwijzers zijn ten laste van de aanvragers.
Afdeling 3. Tijdelijke bewegwijzering
Artikel 8. §1. Ingeval van wegenwerken kan het gemeentebestuur of de bevoegde gemeentelijke dienst toestaan
dat er tijdelijke wegwijzers worden geplaatst naar handelszaken die binnen de zone van de werken zijn gelegen of
handelszaken gelegen buiten de zone maar waarvan hun bereikbaarheid ernstig wordt gehinderd. Deze tijdelijke
bewegwijzering dient door de handelaars voorafgaandelijk aan het college van burgemeester en schepenen of de
bevoegde gemeentelijke dienst te worden aangevraagd. Alle retributies of vergoedingen hoe ook genoemd,
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aangerekend door domeinbeheerders zijn ten laste van de aanvrager van de bewegwijzering, ook indien deze
bewegwijzering geplaatst wordt door de gemeente Koksijde zelf of door haar aangestelden en dit ongeacht of er
voor deze plaatsing een retributie wordt aangerekend door de gemeente Koksijde. De kosten voor aanmaak van
de wegwijzers zijn ten laste van de aanvragers.
§2. Ingeval van evenementen of activiteiten kan het college van burgemeester en schepenen toestaan dat er
tijdelijke wegwijzers worden geplaatst en dit onder de bepalingen van artikelen 5 en 6.
Artikel 9. §1. Tijdelijke wegwijzers moeten worden afgegeven aan de dienst technisch onderhoud die instaat voor
de plaatsing.
§2. De tijdelijke bewegwijzering moet binnen de door het college van burgemeester en schepenen vooropgestelde
termijn worden verwijderd. Zoniet zullen de gemeentelijke diensten de bewegwijzering ambtshalve en op kosten
van de organisator wegnemen.
Afdeling 4. Affichering van activiteiten
Artikel 10. [geschrapt GR 18/12/2017]
Artikel 11. §1. Het is verboden aanplakbrieven op of langsheen de openbare weg staande bouwwerken, verkeersof verlichtingspalen, bomen of alle andere voorwerpen waarop kan geplakt worden.
§2. Affichering wordt enkel toegestaan langs gemeentewegen mits voorafgaandelijke toelating van het college van
burgemeester en schepenen. Voor gewestwegen wordt de aanvraag voorgelegd aan het Agentschap wegen en
verkeer, waarna het college van burgemeester en schepenen een beslissing neemt. Ze moeten op minstens 15
meter van een kruispunt worden geplaatst en op minstens 75cm van de rand van de rijweg en mogen de
weggebruikers niet hinderen. Beide aanvragen tot affichering worden gericht aan het college van burgemeester en
schepenen.
§3. De borden moeten worden geplaatst op eigen palen, en mogen op geen enkele manier worden bevestigd aan
voormelde voorwerpen uit §1.
§4. Bij vaststelling van niet respecteren van bovenstaande voorwaarden worden de borden, affiches… op kosten
van de initiatiefnemer door de gemeente verwijderd en gestockeerd
Artikel 12. De affichering voor fuiven of allerhande manifestaties mag na goedkeuring door het gemeentebestuur
ten vroegste 3 weken voor de activiteit worden geplaatst en dient binnen de 7 dagen na de activiteit te worden
verwijderd. Zoniet zullen de gemeentelijke diensten de affichering ambtshalve en op kosten van de organisator
wegnemen.
Artikel 13. Bovenstaande bepalingen zijn niet toepasselijk op:
a) de gerechtelijke akten en andere stukken, door de openbare ambtenaren gepubliceerd, krachtens een wettelijk
voorschrift;
b) op de aankondigingen op een huis, kantoor, pakhuis of ieder ander gebouw, voor zover de aankondiging
waarop ze voorkomen betrekking hebben op het gebouw zelf, de personen of het gezin van de bewoner of het
bedrijf of beroep in het gebouw gevestigd.
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Hoofdstuk 5. BEKENDMAKING VAN VERHUUR/VERKOOP VAN ONROEREND GOED
Artikel 1. Het is verboden bewegwijzering of borden naar het te huur of te koop staande onroerende goed aan te
brengen op of langsheen de openbare weg staande bouwwerken, verkeers- of verlichtingspalen, bomen of alle
andere voorwerpen. De bewegwijzering of borden mogen enkel gebeuren op het te koop of te verhuren gestelde
goed. Iedere bewegwijzering of borden, geplaatst in strijd met dit artikel, zullen op kosten van het
immobiliënkantoor of particuliere verhuurder/ verkoper worden verwijderd en bestuurlijk in beslag worden
genomen.
Artikel 2. De bekendmaking van verhuur/ verkoop van het onroerend goed moet ten laatste 10 dagen na
verhuur/verkoop worden verwijderd.
Artikel 3. Elke verhuring van een goed dat bestemd is voor bewoning (en niet voor bijvoorbeeld
seizoensverhuring) houdt de verplichting in bij elke officiële of publieke mededeling, van welke materiële drager
ook, het bedrag van de gevraagde huurprijs en van de gemeenschappelijke lasten te vermelden. Daarnaast worden
ook de gegevens meegedeeld zoals vermeld in art. 11.2.1.§ 3 van het energiedecreet van 08.05.2009, ingevoegd
bij decreet van 18 november 2011 m.b.t het energieprestatiecertificaat.

Algemeen politiereglement van de gemeente Koksijde – GR 16 december 2019

20

Hoofdstuk 6. PRIVATIEF GEBRUIK VAN HET OPENBAAR DOMEIN/ DOMEIN MET OPENBAAR KARAKTER

Afdeling 1. Algemeen
Artikel 1. Elk privatief gebruik van het openbaar domein/ domein met openbaar karakter dient door het College
van burgemeester en schepenen goedgekeurd te worden.
Elk privatief gebruik van de openbare weg en het openbaar domein dient voorafgaandelijk en schriftelijk aan het
College van burgemeester en schepenen te worden aangevraagd.

Afdeling 2. Horecaterrassen, koopwaar en kustrijwieltuigen
Artikel 2. Toepassingsgebied
Deze afdeling is van toepassing op horecaterrassen (met beperkte bijhorende publiciteit), koopwaar en
kustrijwieltuigen op het openbaar domein. Geen enkele ander voorwerp mag op het openbaar domein geplaatst
worden.
Artikel 3. Definities
- Horecazaak: hotel, restaurant, tearoom, café,… een zaak waar drank en/of eten wordt genuttigd en dit
minstens binnenin het hoofdgebouw. Raamverkoop valt hier dus niet onder behalve als er een verbruiksruimte
is in het hoofdgebouw van minstens 4 tafels.
- Koopwaar: het gaat uitsluitend over strandspeelgoed, wens- en postkaarten, bloemen/planten en
groenten/fruit. Kledij wordt uitgesloten.
- Kustrijwieltuigen: rijwieltuigen, typisch voor de kust die worden verhuurd om vooral op de Zeedijk mee te
rijden.
- Openbaar domein: de openbare markten en pleinen, de rijbanen, pechstroken, fietspaden, voetpaden
alsook de gelijkgrondse of verhoogde bermen tot aan de perceelgrens met de private eigendommen en
ieder domein met openbaar karakter.
- Obstakelvrije doorgang: ruimte die vrij kan gebruikt worden zonder daarbij gehinderd te worden door
niveauverschillen, straatmeubilair of andere vaste of losse obstakels.
- Gevelterrassen: open terrassen gelegen op het openbaar domein tegen de bestaande zaak.
- Zandterrassen: een losstaand terras gelegen op het strand voor de bestaande zaak.
- Tegelterrassen:
• losstaand terras gelegen op de wandeldijk voor de bestaande zaak, enkel mogelijk voor zaken die
niet over de mogelijkheid beschikken om een zandterras te plaatsen;
• losstaand terras gelegen op een plein palend aan de Zeedijk;
• losstaand terras gelegen op het voetpad recht tegenover de bestaande zaak, niet langs de Zeedijk.
- de inname: het toegestane, duidelijk afgebakende, privatieve gebruik van het openbaar domein.
Artikel 4. Algemene voorwaarden
§1. De inname mag in geen geval het verkeer hinderen en moet binnen de duidelijke grenzen van de vergunning
blijven.
§2. Er dient steeds 2,00m obstakelvrije doorgang (niveauverschillen, straatmeubilair… in rekening te brengen) te
worden gelaten voor het voetgangersverkeer (zonder dat daarbij de rijweg mag mee beschouwd worden). Dit moet
zodanig gebeuren dat de looprichting constant blijft en er niet moet geslalomd worden, vooral in functie van
andersvaliden en kinderwagens.
§3. De inname moet proper, duurzaam, goed onderhouden en toerisme-bevorderend zijn. Het gemeentebestuur
behoudt zich hierbij een appreciatiebevoegdheid.
§4. De inname wordt toegestaan van 15 maart tot de maandag na de herfstvakantie. Het openbaar domein dient
na deze periode volledig vrijgemaakt worden. Een uitzondering kan door het College van burgemeester en
schepenen worden toegestaan voor het plaatsen van kustrijwieltuigen en voor het plaatsen van publiciteit en
koopwaar buiten de Zeedijk, inclusief het openbaar domein in de zijstraten ter hoogte van de hoekpanden. Deze
mogen het hele jaar door worden geplaatst.
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Artikel 5. Inplanting van de inname
§1. De inname dient geplaatst te worden tegen de gevel van de eigen uitgebate zaak (bij gevelterrassen) of recht
tegenover de eigen uitgebate zaak (voor tegel- en zandterrassen) binnen de bestaande gevelbreedte van de eigen
uitgebate zaak en zoveel mogelijk in lijn met andere terrassen in de onmiddellijke omgeving.
§2. Indien straatmeubilair (parkeerautomaat, straatnaambord, vuilnisbakken, vlaggenmasten, enz.) op minder dan
2,00m van de boordsteen of van de rand van rijbaan is opgesteld, dient vanaf dat meubilair 2,00m te worden
vrijgelaten en dit op zo’n manier dat andersvaliden of bestuurders van kinderwagens niet hoeven te slalommen.
§3. De doorgang naar het strand moet te allen tijde mogelijk blijven. De bestaande zitbanken mogen niet
afgeschermd worden door de inname, zij dienen bereikbaar te blijven zonder door de inname te moeten lopen. Ook
de bestaande openbare verlichtingspalen, vuilnisbakken, signalisatie, … moeten steeds bereikbaar blijven.
§4. De inname door koopwaar en kustrijwieltuigen moet voldoen aan de voorwaarden voor de plaatsing van een
gevelterras.
§5. In afwijking van bovenstaande kan voor kustrijwieltuigen in beperkte mate een deel van de rijweg worden
ingenomen voor de verhuurders gelegen langs de Zeedijk mits te allen tijde een doorgang van minstens 4m vrij te
houden in functie van de hulpdiensten en mits de normale bewegingslijn van zwakke weggebruikers niet te
hinderen.
Artikel 6. Diepte van de terrassen
§1. De diepte van zand- en tegelterrassen is in Koksijde beperkt tot maximum 10m, in Oostduinkerke tot maximum
15m. Dit zijn maximale dieptebepalingen. Het College van burgemeester en schepenen kan omwille van specifieke
omstandigheden beslissen de diepte te beperken.
§2. De maximale diepte van een gevelterras of inname door kustrijwieltuigen of koopwaar wordt bepaald door de
plaatselijke omstandigheden in die zin dat een obstakelvrije doorgang van minstens 2m moet gerespecteerd
worden.
Artikel 7. Inrichting van het terras
§1. Binnen de vergunde oppervlakte van het terras mogen in functie van een horecazaak enkel volgende zaken
geplaatst worden: tafels, stoelen, parasols, opbergboxen voor zetelkussens, bloembakken, servieskasten, eigen
vuilnisbakken en terrasverwarmers. De inname blijft beperkt tot de reglementaire omtrek (contouren). Buiten deze
omtrek mag niets worden geplaatst met uitzondering van eventuele publiciteitsdragers en bloembakken.
Zandterrassen kunnen een kleinschalige constructie voorzien van 25m² en max. 3m hoog voor de inrichting van
een bar/verkoopraam.
§2. Voor het terrasmeubilair dient per terras voor 1 uniforme stijl gekozen te worden, zonder reclame (het college
van burgemeester en schepenen kan mits voorafgaandelijke schriftelijke aanvraag subtiele reclame toelaten). De
kleuren moeten ter goedkeuring voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen.
§3. Er mogen geen leidingen aangelegd worden naar de tegelterrassen.
Zandterrassen kunnen leidingen voorzien voor nutsvoorzieningen, op die wijze dat ze volledig zijn weggewerkt en
geen gevaar vormen voor de gebruikers van zowel terras als aanpalend openbaar domein. Deze leidingen dienen
verwijderd te worden buiten het terrasseizoen.
De kosten voor aansluiting, aanleg en verbruik zijn ten laste van de uitbater van het zandterras. Op eerste verzoek
dienen de noodzakelijke keuringsattesten voorgelegd te kunnen worden aan het gemeentebestuur.
§4. De plaatsing van geluidsinstallaties is niet toegelaten bij tegelterrassen.
Zandterrassen kunnen een geluidsinstallatie voorzien van 12u tot 19u, ten behoeve van lichte achtergrondmuziek.
De uitbater zorgt voor de nodige vergunningen (SABAM,…)
De geluidsinstallatie mag zich uitsluitend bevinden in of aan de bar/verkoopram en moet(en) van die aard zijn dat
de emissie uitsluitend gericht is naar de standplaats en niet naar de zeedijk.
§5. Indien gewenst, mag een extra vloer worden geplaatst. Deze mag enkel bestaan uit een houtstructuur of een
gelijkwaardig kwalitatief materiaal en mag niet vastgemaakt worden aan het voetpad of de wandeldijk. Deze vloer
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moet op elk ogenblik wegneembaar zijn. Ter hoogte van afsluiters van openbare nutsvoorzieningen en hydranten
dienen afzonderlijke tegels ingewerkt te worden in de vloer teneinde onmiddellijk toegang te kunnen krijgen tot
deze afsluiters en hydranten.
Indien een vloer wordt geplaatst in de terrassen waardoor een niveauverschil wordt gecreëerd van 2cm of meer,
dan moet dit verschil overbrugd worden met een hellend vlak binnen de oppervlakte van de terras.
Artikel 8. Windschermen
§1. De windschermen (afbakening van het terras) op openbaar domein dienen stevig gebouwd en wegneembaar te
zijn, zonder blijvende beschadiging aan het openbaar domein te veroorzaken. Verankering dient te gebeuren in
samenspraak met de gemeentelijke diensten.
§2. Voor de tegel- en zandterrassen dienen zowel de achterzijde als de beide zijkanten volledig afgesloten te zijn
zodat het terras enkel bereikbaar is via de voorzijde (kant van de handelszaak). Een overdekking van het terras is
niet toegelaten.
§3. Windschermen worden als volgt samengesteld:
onderaan een vast paneel in pvc (composiet hout) met een maximale hoogte van 0,75m in de
tinten volgens RAL-kleur in 70 of 80 reeks .
daarboven doorzichtig veiligheidsglas waarbij de totale maximum hoogte van het windscherm
niet meer mag bedragen dan 2,50m.
Voor gevelterrassen mogen de windschermen aansluiten bij de luifel.
Artikel 9. Zonneluifels bij gevelterrassen
§1. De luifels boven openbaar domein moeten oprolbaar, inschuifbaar en zeer stevig gebouwd zijn. Alle delen van
de luifel moeten zich minstens 2,50m boven het pas van het onderliggende openbaar domein bevinden, met
uitzondering van de bevestiging van de luifel die tot minimum 3m boven het pas blijft. De luifels dienen binnen het
toegestane volume van de inname te blijven. Het kader moet voorzien zijn van een vaste constructie teneinde geen
gevaar te kunnen uitmaken voor de voetganger en de verbruiker. De luifel kan voorzien worden van reclame voor
de eigen zaak. Het college van burgemeester en schepenen kan mits voorafgaandelijke schriftelijke aanvraag
subtiele reclame toelaten. De luifel dient te allen tijde wegneembaar te zijn, op het eerste gemotiveerde verzoek
van het college van burgemeester en schepenen.
§2. De aanvrager moet bij de aanvraag plannen en doorsneden voegen die de afmetingen aangeven en op
uitvoerige wijze vermelden hoe het afdak of de luifel aan de gevel wordt vastgehecht.
Artikel 10. Parasols
§1. De parasols die binnen het terras worden opgesteld hebben een vrije hoogte van minimum 2,20m en maximum
2,50m
§2. Per terras dient men dezelfde parasols op te zetten (zelfde type, zelfde kleur) opdat ze een uniforme indruk
geven. Het college van burgemeester en schepenen kan mits voorafgaandelijke schriftelijke aanvraag subtiele
reclame toelaten.
Artikel 11. Publiciteitsmateriaal en bloembakken
§1. Het plaatsen van losstaand publiciteitsmateriaal of bloembakken op de openbare weg en het openbaar domein,
dient voorafgaandelijk en schriftelijk aan het College van burgemeester en schepenen te worden aangevraagd.
§2. Publiborden ter promotie van de eigen zaak dienen aan het vast paneel van het windscherm bevestigd te
worden. De publiborden bestaan uit een zwarte ondergrond met witte tekst. Per zaak wordt maximum 1 los
publibord (deltabord) toegestaan met maximum afmetingen van 150cm x 90cm mits respecteren van de 2,00m
obstakelvrije doorgang. Deze mogen niet op de rijbaan geplaatst worden noch in de looplijn.
§3. Per zaak mag maximum 1 vlaggenwimpel met een hoogte van max. 2.5m geplaatst worden mits het
respecteren van de 2,00m vrije doorgang. Deze mogen niet op de rijbaan geplaatst worden noch in de looplijn.
§4. Per zaak mogen bloembakken worden geplaatst mits respectering van de 2,00m vrije doorgang. Deze mogen
niet op de rijbaan geplaatst worden noch in de looplijn.
§5. Losstaand publiciteitsmateriaal alsook bloembakken moeten compact en/of lineair worden geplaatst om zoveel
mogelijk de versnippering van de wandelruimte tegen te gaan.
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§6. Verkoopboodschappen/menu’s op publiciteitsmateriaal moeten minstens in het Nederlands geformuleerd zijn.
Dit kan worden aangevuld met andere talen.
§7. Van de aantallen, zoals bepaald in voorgaande paragrafen, kan in uitzonderlijke gevallen en mits
voorafgaandelijke schriftelijke aanvraag, door het college van burgemeester en schepenen afgeweken worden. In
de schriftelijke aanvraag zal moeten worden aangetoond dat de inname een tijdelijk karakter heeft, zoals
bijvoorbeeld een opening van een nieuwe handelszaak of het organiseren van een evenement.
Artikel 12. Bijzonderheden
§1. Het college van burgemeester en schepenen behoudt het volle beschikkingsrecht over het openbaar domein en
heeft te allen tijde toegang, bijvoorbeeld voor het plaatsen van zitbanken e.d. De aanvrager heeft geen enkel
verhaal tegen dringende werken die dienen te gebeuren aan ondergrondse nutsleidingen die onder het terras
gelegen zijn.
§2. Het gemeentebestuur heeft het recht om de (tijdelijke) verwijdering van het terras te bevelen wanneer zij het
nodig acht in het kader van algemeen belang (in het kader van veiligheid, evenementen,…) zonder dat daarvoor
een schadevergoeding kan geëist worden.
§3. Elke schade aangebracht aan straatmeubilair, bovengrondse en ondergrondse constructies en leidingen,
veroorzaakt door de plaatsing/de aanwezigheid van het terras, is ten laste van de uitbater.
§4. Na verwijderen van het terras dient het openbaar domein in de oorspronkelijke staat achtergelaten te worden.
Hierbij moet het openbaar domein in afgewerkte staat worden hersteld. Eventuele ontbrekende tegels waar de
windschermen waren verankerd moeten onmiddellijk teruggeplaatst worden.
Artikel 13. Modaliteiten
§1. De aanvraag voor een vergunning tot het plaatsen van een terras dient schriftelijk (op papier of digitaal)
ingediend te worden aan de hand van het aanvraagformulier bij het college van burgemeester en schepenen samen
met een gedetailleerde ligging en situatieplan (getekend op schaal) met de inplanting van de inname openbaar
domein, de correcte afmetingen (grondplan), de breedte van de voorgevel van de handelszaak, de gebruikte
materialen en kleuren, eventuele bijkomende relevante gegevens en duidelijke foto’s van de handelszaak.
§2. Indien de aanvraag op papier wordt ingediend dient dit in tweevoud te gebeuren.
§3. Indien de zaak gelegen is langs een gewestweg zal de dienst Stedenbouw het dossier eerst doorsturen naar het
Agentschap Wegen & Verkeer dat al dan niet een vergunning zal afleveren. Pas daarna kan het college van
burgemeester en schepenen zelf een vergunning afleveren indien conform de voorwaarden.
§4. Het gemeentebestuur verbindt zich ertoe om binnen de twee maanden na het volledig verklaren van de
aanvraag een beslissing te nemen. Ingeval er externe adviezen vereist zijn wordt deze termijn verlengd met 30
dagen.
§5. Op het openbaar domein kunnen door de technische dienst merkpunten worden aangebracht waartussen
denkbeeldige rechten worden getrokken waarbinnen de inname mag worden opgesteld.
Artikel 14. Looptijd vergunning
§1. De afgeleverde vergunning geldt voor maximum 9 jaar zolang het terras of andere inname goed onderhouden
wordt met respect voor het openbaar domein. Bij vaststelling van inbreuk, kan de vergunning worden geschorst of
ingetrokken zonder dat hieruit enige schadevergoeding ontstaat.
§2. Bij wijziging van uitbater vervalt de bestaande vergunning voor inname van het openbaar domein en dient
door de nieuwe uitbater een vergunning te worden aangevraagd.
§3. Indien de horecazaak ermee ophoudt of er sprake is van faillissement, dan dienen de innames op het openbaar
domein binnen de maand na definitieve stopzetting of definitief uitgesproken faillissement (behoudens wanneer er
sprake is van overname) te worden weggenomen. Indien de innames niet zijn verwijderd binnen de hiervoor
gestelde termijn, zullen ze ambtshalve worden verwijderd door de gemeentediensten op kosten van de voormalige
uitbater.
Artikel 15. Sancties bij niet naleven van voorwaarden van vergunning
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§1. Elke onrechtmatige inname van het openbaar domein waarvoor geen vergunning of andere toelating is of
waarbij gehandeld wordt in strijd met de afgeleverde vergunning, vastgesteld door een ambtenaar bevoegd voor
gemeentelijke administratieve sancties, kan leiden tot schorsing of intrekking voor een bepaalde duur van de
volledige vergunning en tot bestuurlijke inbeslagname op kosten van de overtreder na inachtneming van alle
beginselen van behoorlijk bestuur die hierbij van toepassing zijn.
§2. De vergunning wordt geschorst indien de belasting van het voorafgaand aanslagjaar niet is betaald.
Artikel 16. [geschrapt GR 16 december 2019]

Afdeling 3. Strandcabines
Artikel 17. §1. Het plaatsen van strandcabines langsheen het strand is onderworpen aan de schriftelijke
machtiging van het college van burgemeester en schepenen, alsook aan het betalen van een jaarlijks standgeld.
§2.Er wordt slechts 1 strandcabine per uniek adres toegekend.
Ingeval van tekort aan standplaatsen voor strandcabines, zal volgende voorrangsregeling worden toegepast.
o In eerste orde: woonachtig zijn op het grondgebied van de gemeente Koksijde;
o In tweede orde: eigenaar zijn van een tweede verblijf gelegen op het grondgebied van de
gemeente Koksijde;
o In derde orde: de eerstvolgende op de wachtlijst, woonachtig binnen de gemeente Koksijde of
eigenaar zijn van een tweede verblijf gelegen op het grondgebied van de gemeente Koksijde;
o In vierde orde: de resterende beschikbare plaatsen worden toegekend via loting tussen de
aanvragers die hun aanvraag correct en tijdig hebben ingediend en die over geen vergunning
beschikken.
De machtiging is geldig voor slechts één badseizoen en wordt pas toegestaan na de betaling. De modaliteiten van
de plaatsing worden omschreven in de machtiging.
§3. Het is verboden om een tweede rij strandcabines te plaatsen vóór of achter de cabines welke in de lijnrichting
staan. De lijnstelling wordt bepaald door het gemeentebestuur en moet worden gerespecteerd. Indien deze
lijnstelling na ingebrekestelling niet wordt gerespecteerd, zal de cabine ambtshalve worden verwijderd door de
gemeentediensten op kosten van de aanvrager.
Artikel 18. §1. De strandcabines mogen worden geplaatst vanaf de tweede maandag na het einde van de
paasvakantie en uiterlijk op 15 juni. Het College van burgemeester en schepenen kan van deze tijdstippen
afwijken.
§2. De strandcabines mogen ten vroegste de 1ste september en moeten vóór de 1ste oktober van het strand worden
weggenomen. Het college van burgemeester en schepenen kan eventueel afwijkingen toestaan op deze data.
§3. Strandcabines die te vroeg worden geplaatst of te lang blijven staan, dienen binnen de zes dagen na
aangetekend schrijven te worden weggenomen. Strandcabines die tegen ten laatste 15 oktober niet zijn
verwijderd, worden ambtshalve verwijderd door de gemeentediensten op kosten van de aanvrager.
Artikel 19. De verzoekschriften tot machtiging dienen jaarlijks ingediend te worden vanaf 1 september en uiterlijk
op 1 maart, teneinde de gemeentediensten in staat te stellen de nodige schikkingen te treffen voor het opmaken
van een rangschikking voor het aantal aangevraagde plaatsen.
Artikel 20. Bij het plaatsen van de strandcabines op het strand, moet de lijnrichting gevolgd worden, zoals
opgegeven door een aangesteld personeelslid van het gemeentebestuur. De lijnrichting en de standplaatsen
worden ter plaatse aangeduid door het gemeentebestuur. De strandcabines dienen eveneens allemaal in dezelfde
richting te worden geplaatst.
Artikel 21. De cabines moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
• De strandcabines dienen vervaardigd te worden uit duurzaam materiaal en zullen door de eigenaar of de
gebruiker ervan steeds in goede staat onderhouden worden en voorzien van een sterk en stevig slot. De
strandcabines worden wit geschilderd en zijn steeds voorzien van een verflaag die in goede staat
verkeert;
• De maximum afmetingen bedragen 2,0m op 2,0m. De maximale hoogte bedraagt 2,40m. De strandcabines
mogen langs de zijkanten niet voorzien zijn van overhangende dakranden. Nieuwe cabines of cabines die
gedeeltelijk vernieuwd worden, dienen voorzien te worden van daken uitgevoerd in vlakke platen met
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een helling aflopend naar achter. Gegolfde platen als dakbedekking zijn verboden. De daken worden wit
geschilderd. De verflaag dient in goede staat te verkeren.
• Gebroken ruiten dienen onmiddellijk door een nieuwe ruit te worden vervangen.
Artikel 22. De strandcabines die niet voldoen aan de in deze afdeling vooropgestelde voorschriften, cabines met
loshangende onderdelen, die vuil zijn of slecht onderhouden, moeten bij het eerste verzoek van de gemeentelijke
vaststellers door de eigenaar of de gebruiker in orde gebracht worden ofwel van het strand worden verwijderd.
Gebeurt dit niet binnen de zes dagen na het verzoek dan zal de betwiste strandcabine(s) op kosten en risico van
de overtreders door het gemeentebestuur van het strand worden verwijderd.
Artikel 23. §1. Het is verboden op strandcabines of strandtenten opschriften of reclame teksten aan te brengen.
Alleen de naam van de eigenaar, de naam van diens villa of de naam van de verhuurder zal toegelaten worden.
Het ganse opschrift zal niet groter zijn dan 80cm x 20cm. Uitzondering kan hierop worden toegestaan door het
college van burgemeester en schepenen omwille van artistieke redenen of in het kader van een ruimer initiatief
(dus niet individueel).
§2. Op eerste vraag van het gemeentebestuur dient de aanvrager een identificatienummer aan te brengen op de
strandcabine, op de aangewezen plaats. De aanvrager zorgt ervoor dat dit nummer tijdens de ganse periode dat
de cabine op het strand staat, aanwezig is. Indien deze identificatie niet wordt aangebracht binnen de 6 dagen na
een herhaalde vraag, brengen de gemeentediensten ambtshalve het nummer op de strandcabine aan op kosten
van de aanvrager.
Artikel 24. Het is ten strengste verboden op de daken van de strandcabines te klimmen of op de daken van de
cabines te lopen.
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Hoofdstuk 7. HANDELSPUBLICITAIRE ACTIVITEITEN EN RECLAME OP DE OPENBARE WEG
Artikel 1. Dit hoofdstuk is van toepassing op alle handelspublicitaire activiteiten die er op gericht zijn publiciteit en
reclame te maken voor een bedrijf, product of persoon.
Artikel 2. Voor het brengen van handelspublicitaire activiteiten en reclame op de openbare weg is een
voorafgaandelijke schriftelijke toestemming vereist van het college van burgemeester en schepenen. De
vergunning die verleend wordt, is slechts geldig voor welbepaalde data, tijdstippen en locaties, die door het college
van burgemeester en schepenen worden bepaald.
Handelspublicitaire activiteiten zijn niet toegelaten op zaterdag, zondag en feestdagen en mogen slechts doorgaan
van 10u tot 18u, tenzij het college van burgemeester en schepenen hierop een afwijking toestaat.
Artikel 3. De aanvraag voor het brengen van handelspublicitaire activiteiten en reclame op de openbare weg
vermeldt:
1)

Naam en adres van de inrichtende natuurlijke of rechtspersoon en de verantwoordelijke persoon ter plaatse.

2)

Omschrijving van de activiteit(en).

3)

Voorstel van voorkeurdata, uren, tijdsduur, voorkeurlocatie.

4)

Aantal sponsors en respectievelijke namen.

5)

Aantal mobiele wagens + gewicht, hoogte, breedte en lengte.

6)

De nodige gemeentelijke logistieke steun, nl. nadars en elektriciteit.

7)

Melding of er al dan niet muziek wordt gemaakt + op welke tijdstippen.

Artikel 4. De opstelling van voertuigen, materialen,... mag geen enkele hinder vormen voor het normale verkeer.
De bezetting van de wandeldijk van de Zeedijk dient beperkt te worden tot de wagens en installaties die strikt
noodzakelijk zijn voor de activiteiten. De wagens en installaties mogen slechts de dag van de activiteiten op de dijk
geplaatst worden. Ingeval de reclamevoertuigen worden geparkeerd op de openbare weg, dan dient rekening te
worden gehouden met de bepalingen van het gemeentelijk reglement op stilstaan en parkeren.
De zeedijk dient toegankelijk te zijn voor de mogelijke doorgang van prioritaire voertuigen met een
minimumbreedte van 4m.
De toegangen naar de stranduitbatingen (houten loopplanken op het zand) dienen volledig vrij gehouden te
worden.
Toegang tot de zeedijk is enkel mogelijk na goedkeuring van de activiteit en volgens de daartoe gemaakte
richtlijnen en afspraken met de bevoegde diensten.
Artikel 5. §1. Het is verboden om (reclame-)voorwerpen, ballonnen, prospectussen en folders van welke aard uit
te delen aan het publiek op de openbare weg, tenzij voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van het college van
burgemeester en schepenen werd verkregen en mits betaling van de belasting.
§2. Het is verboden (reclame-)voorwerpen, ballonnen, prospectussen of folders van welke aard ook vast te maken
of neer te leggen op auto's en andere voertuigen die op de openbare weg zijn geparkeerd, tenzij voorafgaandelijke
en schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen werd verkregen.
Artikel 6. Onverminderd de bepalingen van Vlarem, dienen aankondigingen, muziek, e.d., waarbij micro’s of
versterking gebruikt wordt, te gebeuren op de plaats van de activiteiten, waarbij men zich dient te houden aan de
bepalingen van het gemeentelijk politiereglement inzake geluidshinder. Het geluid of de muziek mag nooit storend
zijn voor de omwonenden.
Het gebruik van een microwagen voor de publicitaire aankondiging van de activiteit(en) is verboden, tenzij
voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen werd verkregen en mits
betaling van de belasting.
Artikel 7. Handelspublicitaire activiteiten dienen verplicht te verlopen in het Nederlands of in de drie landstalen
(Nederlands, Frans, Duits).
Artikel 8. Er mag geen schade berokkend worden aan het openbaar domein. Voor alle eventuele schade en
ongevallen is de vergunninghouder alleen verantwoordelijk. Hij zal zich tegen deze risico’s verzekeren.
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Artikel 9. Het ter beschikking gestelde terrein dient onmiddellijk na elk gebruik volledig ontruimd, gereinigd en zo
nodig hersteld te worden. Alle afval dient te worden verwijderd. Bij ontstentenis hiervan zal dit door het
gemeentebestuur op kosten van de vergunninghouder worden uitgevoerd.
Artikel 10. Het gebruik van opblaasbare toestellen is verboden, tenzij het college van burgemeester en schepenen
hierop een afwijking toestaat.
Verkoop van gelijk welke artikelen of geldinzamelingen zijn verboden, tenzij het college van burgemeester en
schepenen hierop een afwijking toestaat.
Artikel 11. [geschrapt GR 12/12/2018]
Artikel 12. Bij niet-naleving van de gestelde voorwaarden kan de vergunning ingetrokken worden en dienen de
wagens, de tijdelijke constructies en het animatiematerieel van de openbare weg verwijderd te worden, zonder dat
de vergunninghouder enig recht op schadevergoeding kan laten gelden of de teruggave van de verschuldigde
retributie of belasting kan eisen. Bij onwil of nalatigheid kan het gemeentebestuur de vereiste werken zelf
uitvoeren of laten uitvoeren op kosten en risico van de aanvrager.
Het bevel houdt in dat alle verkoop of uitdeling van waren met reclamedoeleinden aan het publiek, de
demonstraties voor het publiek bestemd en in het algemeen de exploitatie van de tijdelijke opgerichte inrichting
waar reclame wordt gemaakt en demonstraties worden gegeven, moeten stopgezet worden.
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Hoofdstuk 8. BRENGEN VAN STRAATANIMATIE OP DE OPENBARE WEG

Artikel 1. Dit hoofdstuk is van toepassing op het brengen van straatanimatie op de openbare weg onder eender
welke vorm, hetzij het maken van muziek, het uitbeelden via lichamelijke expressie, clown- en/of goochelacts, het
vervaardigen van artisanale werken (tekeningen, ...) enz., hetzij door personen die solo optreden, hetzij in groep.
Artikel 2. Voor het brengen van voormelde straatanimatie is een voorafgaande schriftelijke toestemming van het
college van burgemeester en schepenen vereist, dat autonoom over het al dan niet inwilligen van de aanvraag
oordeelt en dat op basis van de attractiviteit, de originaliteit en gelijkaardige criteria. Het feit dat aan de
voorwaarden terzake wordt voldaan, betekent niet dat het college van burgemeester en schepenen ertoe
gehouden is een toestemming af te leveren. Dergelijke toestemming kan slechts verleend worden aan nietprofessionele artiesten en is slechts geldig voor welbepaalde data, tijdstippen en locaties, die door het college van
burgemeester en schepenen worden bepaald.
Artikel 3.
1. De afgeleverde toestemming is precair, wat inhoudt dat ze altijd kan worden herroepen om redenen
waarover het college van burgemeester en schepenen soeverein oordeelt zonder dat de houder enig recht
op schadeloosstelling of vergoeding kan laten gelden en uit de toestemming geen zakelijke rechten of
voorrechten kunnen voortvloeien.
2. De toestemming wordt op naam van de aanvrager afgeleverd en kan niet worden overgedragen aan derden,
noch geheel noch gedeeltelijk noch voor een bepaalde duur.
3. De houder is persoonlijk en volledig aansprakelijk en kan nooit zijn aansprakelijkheid op het
gemeentebestuur afwentelen. Zelfs in geschillen kan het gemeentebestuur nooit worden betrokken.
4. De houder is ertoe gehouden de toestemming tot het brengen van straatanimatie te allen tijde op een
zichtbare plaats aan te brengen of op elk verzoek van een bevoegde ambtenaar te vertonen.
Artikel 4.
1. Het brengen van de straatanimatie mag het normale voertuigen- en/ of voetgangersverkeer onder geen
beding hinderen.
2. De straatanimatie onder de vorm van het maken van muziek mag niet langer dan één uur op dezelfde plaats
gebracht worden. Bij het veranderen van locatie moet minimum 300m afstand genomen worden ten
opzichte van de vorige locatie. Tijdens één en dezelfde dag mag maximum 1 keer op dezelfde locatie worden
opgetreden.
3. De straatanimatie mag onder geen beding publicitaire doeleinden hebben.
Artikel 5. Het is verboden na het brengen van straatanimatie de omstanders op enige wijze aan te klampen of
geld op te vragen.
Diegenen die ter gelegenheid van de gebrachte straatanimatie hun producten willen verkopen moeten de
bepalingen zoals voorzien in de vigerende wetgeving m.b.t. de ambulante activiteiten strikt naleven.
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Hoofdstuk 9. KERMIS en CIRCUS
Artikel 1. §1. Voor het plaatsen, opbouwen en oprichten op het openbaar domein en op privaat terrein van foor- of
kermisinrichtingen en optredens van circussen en acrobatiegroepen, is een voorafgaandelijke schriftelijke
toestemming vereist van het college van burgemeester en schepenen. De vergunning die verleend wordt, is slechts
geldig voor welbepaalde data, tijdstippen en locaties, die door het college van burgemeester en schepenen worden
bepaald.
De specifieke regels voor kermissen worden door de gemeenteraad vastgelegd in een gemeentelijk reglement.
§2. De aanvraag voor het plaatsen, opbouwen en oprichten op het openbaar domein en op privaat terrein van foorof kermisinrichtingen en optredens van circussen en acrobatiegroepen vermeldt:
1.
Naam en adres van de inrichtende natuurlijke of rechtspersoon en de verantwoordelijke persoon.
2.
Omschrijving van de activiteit(en).
3.

Voorstel van voorkeurdata, uren, tijdsduur, voorkeurlocatie.

4.

Aantal mobiele wagens + gewicht, hoogte, breedte en lengte.

5.

De nodige gemeentelijke logistieke steun, nl. nadars en elektriciteit.

6.

Melding of er al dan niet muziek wordt gemaakt + op welke tijdstippen.

Artikel 2. Het gebruik van een microwagen voor de aankondiging van bovenstaande activiteit(en) is verboden.
Artikel 3. De inrichtingen geplaatst, opgebouwd of opgericht in overtreding met de toelating van het college van
burgemeester en schepenen of bij gebreke aan dergelijke toelating, moeten bij het eerste bevel van de
burgemeester of diens afgevaardigde door de exploitanten worden gesloten.
Het bevel tot sluiting, na betekening ervan aan de uitbater of diens aangestelde van de inrichting of circus, houdt in
dat alle activiteiten onverwijld moeten worden stopgezet.
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Hoofdstuk 10. KAMPEREN
Artikel 1. Onverminderd het naleven van de bepalingen van hogere regelgeving betreffende het kamperen, is het
zonder toelating van het College van burgemeester en schepenen verboden te kamperen op het ganse
grondgebied van de gemeente Koksijde, met uitzondering van de plaatsen waar een vergunning werd bekomen.
Er zal geen toelating worden verleend voor het kamperen op minder dan één kilometer van het strand.
Artikel 2. Het is de rondreizende personen, al of niet toeristen, zich verplaatsende in mobilhomes, in caravans of
andere al dan niet zichzelf voortbewegende woongelegenheden, verboden langer dan 12 uur een vaste standplaats
in te nemen op het openbare domein. Bij weigering deze te verplaatsen, zullen deze door het gemeentebestuur en
op kosten van de overtreders van het grondgebied van de gemeente verwijderd worden. Het gemeentebestuur kan
afwijken van dit verbod op voorwaarde dat de aanvraag voorafgaandelijk en schriftelijk aan het gemeentebestuur
ter goedkeuring wordt voorgelegd.
Artikel 3. Het is private personen toegelaten hun gronden ten dienste te stellen van kampeerders op voorwaarde
dat niet meer dan zestig dagen per jaar wordt gekampeerd door georganiseerde groepen die onder het toezicht
staan van een of meerdere monitors en op voorwaarde dat alleen tenten als kampeerverblijf worden gebruikt.
Het kamperen is afhankelijk van een voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van het College van burgemeester
en schepenen en kan niet worden verleend indien het privaat en tijdelijke kampeerterrein gelegen is op minder
dan één kilometer van het zeestrand, gelegen is binnen een straal van 100 meter van plaatsen waar water voor
menselijk verbruik wordt gewonnen of gelegen is in een landschap dat werd geklasseerd.
Artikel 4. Ieder persoon, eigenaar of genothebber van een terrein, die dit wil gebruiken of laten gebruiken als
kampeerterrein en aldus een kampeervergunning dient en wenst te bekomen, dient zich te schikken en de
voorwaarden te vervullen gesteld en vervat in de vigerende regelgeving. Het College van burgemeester en
schepenen kan pas een kampeervergunning toestaan nadat aan alle voorwaarden gesteld in voornoemde
regelgeving is voldaan.
Artikel 5. Het kampeerterrein is te allen tijde toegankelijk voor de politiediensten en of de aangestelden van de
gemeente, teneinde er de vereiste controles uit te voeren.
Artikel 6. Het interne reglement van het kampeerterrein en -verblijf moet bepalingen bevatten over
geluidsoverlast, zedelijkheid, gebruik van verwarmings- en kooktoestellen en het maken van kampvuur.
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Hoofdstuk 11. F.M. en T.V. DISTRIBUTIE
Artikel 1. De eigenaars, vruchtgebruikers, opstalhouders, bewoners van gebouwen zijn ertoe gehouden zonder
enige vergoeding, de vergunninghoudende maatschappijen voor het verdelen van FM en TV uitzendingen, die
momenteel instaan voor de distributie van de FM en TV uitzendingen, toe te laten alle kabels voor de klank en
beelduitzendingen van de radio-omroep en televisie-uitzendingen te plaatsen op de buitenzijde van de gevels of
puntgevels, zelfs indien deze buiten de rooilijn opgetrokken werden.
Artikel 2. De eigenaars, vruchtgebruikers, bewoners van gebouwen op wiens gevel een kabel van de FM en TV
distributie is vastgehecht en die het inzicht hebben verbouwingswerken aan gezegde gevels uit te voeren, zijn
gehouden de betreffende distributiemaatschappij hiervan te verwittigen vooraleer de werken worden aangevat.
Bij nalatigheid hiervan en bij eventuele schade aan de distributiekabel, valt het herstel ten laste van deze die
nagelaten heeft de betrokken maatschappij hiervan te verwittigen.
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Hoofdstuk 12. ZANDLADEN
Artikel 1. Het weghalen van zand is op het strand en duingebied van de gemeente Koksijde verboden.
Artikel 2. De overtreders moeten het opgeladen zand afladen en de plaats terug in zijn oorspronkelijke toestand
herstellen, overeenkomstig de vigerende regelgeving.
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Hoofdstuk 13. GEBRUIK VAN SKATEBOARDS EN SOORTGELIJKE VERPLAATSINGSMIDDELEN
Artikel 1. Het gebruik van skateboards, longboards, steps, bmx, skeelers en soortgelijke verplaatsingsmiddelen op
het openbare domein, is enkel toegelaten op voorwaarde dat de bepalingen van de wegcode worden gerespecteerd.
Artikel 2. Het gebruik zoals bepaald in artikel 1 mag niet storend zijn voor de omwonenden en moet steeds met
respect voor het openbaar en privaat domein geschieden.
Artikel 3. Het is verboden om de skatetoestellen en de skateterreinen te beschadigen of te bevuilen.
Artikel 4. Het is verboden om andere attributen dan deze aanwezig op het skateterrein te gebruiken om te skaten.
Artikel 5. Het is verboden met bromfietsen of andere gemotoriseerde voertuigen op het skateterrein te rijden.
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Hoofdstuk 14. GEBRUIK VAN DRONES
Artikel 1. §1. Onder “drone” wordt verstaan elk op afstand bestuurd luchtvaartuig (RPA) of op afstand bestuurd
luchtvaartuigsysteem (RPAS) zoals bepaald in het K.B. van 10 april 2016 met betrekking tot het gebruik van op
afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim.
§2. Onverminderd de verplichte naleving van de hogere regelgeving, moet de eigenaar of de piloot elke vlucht
boven het grondgebied van de gemeente Koksijde vooraf melden aan de burgemeester. Deze melding aan de
burgemeester dient minimum veertien dagen voorafgaandelijk aan de datum waarop de drone zal worden ingezet
te gebeuren tenzij dit onmogelijk is wegens de hoogdringendheid van het gebruik.
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Titel 2. MILIEU

Hoofdstuk 1. AFVAL EN OPENBARE NETHEID

Afdeling 1. Openbare netheid

Artikel 1. Het is verboden afvalstoffen te sluikstorten.
Onder afvalstof wordt verstaan: elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te
ontdoen of zich moet ontdoen, zoals gedefinieerd in artikel 3,1° van het Materialendecreet.
Onder sluikstorten wordt verstaan: het achterlaten, opslaan of storten van om het even welke afvalstof op
openbare en private wegen, plaatsen en terreinen (met inbegrip van het strand en de duinen) op een wijze die niet
overeenstemt met dit reglement en andere wettelijke bepalingen en/of het ter inzameling aanbieden van
afvalstoffen in niet-reglementaire afvalrecipiënten of op niet-reglementaire tijdstippen.
Artikel 2. §1. De gemeente plaatst openbare straatvuilnisbakken om vervuiling van het openbaar domein en het
leefmilieu te voorkomen. In deze openbare straatvuilnisbakken mag uitsluitend klein afval, geproduceerd op de
openbare weg, en zwerfvuil worden gedeponeerd. Het is verboden om deze openbare straatvuilnisbakken te
gebruiken om zich te ontdoen van huishoudelijke afvalstoffen, met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen.
§2. De gemeente plaatst openbare hondenpoepbuizen om vervuiling van het openbaar domein door hondenpoep te
voorkomen. In deze hondenpoepbuizen mag uitsluitend hondenpoep – verpakt in een zakje – worden gedeponeerd.
Het is verboden om deze openbare hondenpoepbuizen te gebruiken om zich te ontdoen van klein afval en zwerfvuil,
huishoudelijke afvalstoffen, met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen en
bedrijfsafvalstoffen.
Artikel 3. §1. Het is verboden ongeadresseerd reclamedrukwerk en gratis lokale en regionale pers te bedelen in
kennelijk leegstaande panden of achter te laten op plaatsen andere dan (op volledige wijze) in een brievenbus.
§2. Het is verboden ongeadresseerd reclamedrukwerk en/of gratis lokale en regionale pers te bedelen in een
brievenbus die voorzien is van een aanduiding dat reclamedrukwerk en/of gratis lokale en regionale pers niet
gewenst zijn.
Artikel 4. §1. Indien op privéterrein wordt gesluikstort, dient de eigenaar van de (on)bebouwde grond in te staan
voor het verwijderen van het gesluikstorte materiaal.
§2. De eigenaars van onbebouwde gronden in woonzones die palen aan de openbare weg, kunnen verplicht worden
door het college van burgemeester en schepenen om een afsluiting te plaatsen om sluikstorten te voorkomen.
§3. Rechtmatige gebruikers van containers voor privaat gebruik die – al dan niet tijdelijk - op openbaar of privaat
domein worden geplaatst, dragen de volle verantwoordelijkheid voor deze containers, inclusief de verwijdering van
sluikstorten in of rond deze containers.
Artikel 5. §1. De eigenaars, huurders, vruchtgebruikers of de vereniging van eigenaars (bij gebrek alle
afzonderlijke eigenaars) ingeval appartementsgebouwen, zijn verplicht er voor te zorgen dat de (verharde) berm,
voetpaden en de goten voor hun eigendommen rein zijn en dienen modder, zwerfvuil, bladeren, onkruid (i.e. zeker
alle hinderlijke onkruidsoorten waarvan zaadverspreiding gevolgen kan hebben voor de omliggende gronden,
evenals wild klimop), zand, sneeuw, hondenpoep,… die er zich bevinden, weg te ruimen.
§2. Bij het verwijderen van onkruid op het openbaar domein mag overeenkomstig de hogere wetgeving geen
gebruik gemaakt worden van bestrijdingsmiddelen.
§3. Het verzamelde vuil mag niet in de rioolroosters of de greppels/straatgoten worden geveegd.
§4. Hierbij mag evenmin worden overgegaan tot het (opzettelijk) beschadigen van bomen of andere aanplantingen
op het openbaar domein.
Artikel 6. Het is verboden om zich te ontdoen van afvalwater of afvalstoffen langs de hemelwaterafvoer of door
infiltratie op het openbaar domein.
Artikel 7. §1. Het is verboden om voertuigen en werktuigen te smeren op de openbare weg en er, behoudens
geval van overmacht, werken aan uit te voeren.
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§2. Wassen en reinigen van voertuigen mag op de openbare weg slechts gebeuren voor het gebouw waar de
eigenaar van het voertuig woont of voor zijn garage.
Artikel 8. §1. De exploitanten van frituren en snackbars, de verkopers van fruit, voedings- of andere waren
bestemd om ter plaatse of langs de openbare weg te worden verbruikt, dienen ervoor te zorgen dat behoorlijk en
goed bereikbare afvalrecipiënten bij hun inrichting zijn geplaatst.
Deze recipiënten moeten voorzien zijn van een deksel. Deze recipiënten moeten door de voornoemde exploitanten
en verkopers zelf op behoorlijke wijze leeggemaakt worden, rein gehouden en geborgen. Ook het terrein en het
wegdek rond de recipiënten of standplaats moet door hen gereinigd worden.
§2. Behoudens wat voorzien is voor de markten, zijn de personen aan wie door het college van burgemeester en
schepenen een vergunning is verleend om op de openbare weg hun (koop)waren aan te bieden, gehouden ervoor
te zorgen dat alle afval opgeruimd is en hun standplaats gereinigd wordt voordat zij deze verlaten.
Artikel 9. Wildplassen en/of zijn natuurlijke behoefte doen tegen of in publieke gebouwen en hun aanhorigheden,
woningen en hun aanhorigheden, vaste constructies of voertuigen, bomen, struiken, hagen en heggen op
openbare plaatsen en de openbare weg is verboden.

Afdeling 2. Inzameling van huishoudelijke afvalstoffen aan huis
Artikel 10. Het college van burgemeester en schepenen stelt jaarlijks alle dagen vast waarop verschillende
huishoudelijke afvalstoffen selectief aan huis worden ingezameld, hetzij door het gemeentelijk team openbare
netheid, hetzij door het bestuur of door de afvalintercommunale aangeduide aannemers.
Artikel 11. §1. Alle huishoudelijk afval aangeboden voor een huis-aan-huis inzameling moet aangeboden worden
aan de rand van de openbare weg en voor het betrokken perceel waarop de aanbieder woonachtig is, zonder
evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers te hinderen. Wanneer het betrokken perceel
afgelegen ligt van de openbare weg of niet voor de huisvuilwagens bereikbaar is, dient het afval langs de dichtst
bij het perceel gelegen straathoek geplaatst te worden, die wel toegankelijk is of op een locatie in onderlinge
afspraak met de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling.
§2. De reglementaire recipiënten dienen zo opgesteld te worden dat deze vlot kunnen worden meegenomen of
geledigd door de ophalers. Het omkasten, bevestigen, vastbinden, … van deze recipiënten is verboden, tenzij
voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen werd verkregen.
Artikel 12. Alle huishoudelijk afval aangeboden voor een huis-aan-huis inzameling moet aangeboden worden op
de vastgestelde tijdstippen:
• Voor restafval, grofvuil, gft en snoeihout: enkel op die dagen waarop een inzamelronde wordt voorzien en
dit tussen 06.00 uur en 08.00 uur.
• Voor papier en karton en pmd: vanaf 21.00 uur op de vooravond van die dagen waarop een inzamelronde
wordt voorzien.
Artikel 13. §1. Huishoudelijk restafval is het huishoudelijk afval dat niet selectief wordt ingezameld aan huis, in de
buurt of op het milieupark. Het huishoudelijk restafval moet worden aangeboden in een officiële zak of rolcontainer
voor huishoudelijk restafval met opdruk van de gemeente. Bij gebruik van een zak kan maximaal 10 kg worden
aangeboden en moet deze dichtgemaakt worden door de gebruiker. Bij gebruik van een container moet deze met
gesloten deksel en met het handvat naar de straatkant aangeboden . De container moet na lediging nog dezelfde
dag terug van de straat worden weggenomen.
§2. Groente-, fruit- en tuinafval (gft) is organisch afval zoals schillen en resten van groenten en fruit, dierlijk en
plantaardig keukenafval en etensresten, broodresten, koffiedik, papieren koffiefilters, papier van keukenrol, noten,
pitten, vlees – en visresten (uitgezonderd mossel – en oesterschelpen, beenderen, slachtafval, krengen), vaste
zuivelproducten (vb. kaas), eieren, fijn tuin – en snoeiafval (bladeren, gras, onkruid, haagscheersel, …), tuin – en
kamerplanten, schaafkrullen en zaagmeel van onbehandeld hout en mest van kleine huisdieren (cavia, konijn).
.GFT moet aangeboden worden in de gemeentelijke gft-container. Deze container moet met gesloten deksel en met
het handvat naar de straatkant aangeboden worden. De container moet na lediging nog dezelfde dag terug van de
straat worden weggenomen.
§3. Plastiek flessen en flacons, metalen verpakkingen (spuitbussen van voedingswaren en cosmetica),
aluminiumschaaltjes – en bakjes, metalen deksels en doppen) en drankkartons (pmd) moet worden aangeboden in
een lichtblauwe, doorschijnende pmd-zak met opdruk van de afvalintercommunale IVVO. Er mag niets vastgemaakt
worden aan de buitenkant van de zak. Verpakkingen moeten volledig leeg aangeboden worden. Er kan maximaal 8
liter aangeboden worden per zak.
§4. Papier en karton moet, steeds platgedrukt, aangeboden worden in een stevige kartonnen doos of met
natuurtouw samengebonden. Er kan maximaal 1 m³ per beurt en 20 kg per pak aangeboden worden. Vuil of vet
papier, cellofaanpapier en behangpapier mag niet meegegeven worden met de inzameling van papier en karton.
Plastic wikkels van tijdschriften, kranten en folders moeten vooraf verwijderd worden.
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§5. [geschrapt GR 12/12/2018]
§6. Snoeihout (takken met een diameter tot max. 10 cm) wordt aan huis opgehaald na afspraak en mits betaling
bij de dienst milieu en duurzame ontwikkeling conform het desbetreffende retributiereglement. Er kan maximaal 1
m³ per beurt aangeboden worden. Het snoeihout moet in bundels van maximaal 35 kg/bundel samengebonden
worden met natuurtouw. Bundels mogen maximaal 1,5 meter lang zijn.
§7. Wie minder mobiel is kan voor grote materialen die men kwijt wil en behorende tot de afvalsoorten metaal (vb.
fietskader, vogelkooi, kuip, …), hout (planken, meubels, …) of grofvuil (huishoudelijk afval dan niet herbruikbaar is,
niet selectief kan worden ingezameld en te groot is om aan te bieden in de gemeentelijke restafvalzak) beroep
doen op de gemeente om dit op te halen, na afspraak met de dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling en mits
betaling conform het desbetreffende retributiereglement. Het afval moet per soort worden aangeboden. De
ophaaltijd is beperkt tot max. 10 minuten. De aangeboden stukken moeten tilbaar zijn door twee personen en
mogen in geen geval een gevaar betekenen voor de ophalers.
Artikel 14. Het is verboden afvalstoffen, voortgebracht buiten het grondgebied van de gemeente, voor selectieve
inzameling aan te bieden.
Artikel 15. De aanbieder die het afvalrecipiënt buiten zet, is verantwoordelijk voor het eventueel verspreiden van
de inhoud ervan en staat zelf in voor het opruimen. De aanbieder moet zo vlug mogelijk, en zeker de dag van de
inzameling, deze verspreide afvalstoffen verwijderen.
Artikel 16. §1. Wanneer het afval dat aangeboden werd voor een huis-aan-huis inzameling, niet werd
meegenomen – hetzij doordat dit verkeerd of niet tijdig aangeboden werd, hetzij doordat de ophaling door
onvoorziene omstandigheden niet doorging op de vooropgestelde dag – mag dit in geen geval langs de openbare
weg blijven staan. De aanbieder moet het afval zo vlug mogelijk, en zeker de dag van de (geplande) inzameling,
verwijderen en dit opnieuw, doch correct, aanbieden bij een volgende inzameling aan huis.
§2. De recipiënten waarin het huishoudelijk afval of het al dan niet met huishoudelijk gelijkgesteld bedrijfsafval dag
na dag wordt geborgen of die klaar staan (gevuld) om op de reglementaire dagen te worden buitengezet, moeten
uit het zicht bewaard worden.
Artikel 17. Woningen, appartementen, studio’s,… die niet gelegen zijn binnen een recreatiedomein en waarvan de
huurder niet in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente is ingeschreven, moeten
door toedoen van de eigenaar voorzien worden van de juiste afvalrecipiënten zoals voorgeschreven in artikel 13.
Artikel 18. §1. Het is verboden de langs de openbare weg aangeboden afvalrecipiënten te openen, geheel of
gedeeltelijk te ledigen en/of te doorzoeken, te verplaatsen, in te zamelen, afval bij te voegen of op gelijk welke
manier de toestand te veranderen, tenzij indien dat gebeurt door personen die daartoe aangesteld zijn door het
gemeentebestuur en de politiediensten.
§2. Het is aan anderen dan de personen belast met de inzameling, absoluut verboden eigenhandig afval in de
ophaalwagen te deponeren.

Afdeling 3. Inzameling van huishoudelijke afvalstoffen via containers voor openbaar
gebruik
Artikel 19. §1. De gemeente plaatst openbare semi-ondergrondse containers van groot volume voor het
deponeren van huishoudelijk afval om de aanwezigheid van (opengepikte) huisvuilzakken in de toeristische zone te
verminderen en tegemoet te komen aan de behoeften van tijdelijke verblijvers die Koksijde verlaten op dagen dat
er geen ophaling voorzien is voor hun verblijfplaats.
§2. Het huishoudelijk restafval moet er steeds in de officiële gemeentelijke restafvalzak gedeponeerd worden.
§3. Het is verboden om deze containers te gebruiken om zich te ontdoen van selectieve fracties, grof brandbaar
materiaal, met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen.
Artikel 20. §1. De gemeente voorziet (ondergrondse) glascontainers op het openbaar domein voor het deponeren
van transparante glazen flessen, bokalen en flacons.
§2. Het glas dient - gesorteerd per kleur (wit en gekleurd glas), leeg en zonder deksel of dop- in het juiste
recipiënt te worden gedeponeerd.
§3. Het deponeren van glas in de glascontainers is verboden tussen 20u en 8u.
§4. Het is verboden om deze containers te gebruiken om zich te ontdoen van hittebestendig glas (vb. ovenschotels
en kookplaten), porselein en aardewerk, Pyrex, opaalglas en kristal, vlak glas (vb. ruiten en spiegels), lampen, tllampen, andere selectieve fracties, grof brandbaar materiaal, met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen.
Artikel 21. Het is verboden om afvalstoffen, voortgebracht buiten het grondgebied van de gemeente, te
deponeren in de containers voor openbaar gebruik.
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Afdeling 4. Inzameling van huishoudelijke afvalstoffen via het milieupark
Artikel 22. §1. Het gemeentelijk milieupark is toegankelijk voor het deponeren van huishoudelijke afvalstoffen
door particulieren mits het beschikken over een geldig toegangsbewijs:
hetzij een niet-vervallen Belgische elektronische identiteitskaart, waarvan de houder ingeschreven is in het
bevolkingsregister te Koksijde of het register van tweede verblijvers te Koksijde,
hetzij een geldige K-pas, waarvan de houder ingeschreven is in het register van tweede verblijvers te
Koksijde,
hetzij een éénmalige en individuele toegangspas verkregen via de gemeentelijke dienst Milieu & Duurzame
Ontwikkeling/team Milieupark, in geval van opruiming van de woning/eigendom van een familielid dat
ingeschreven was/is in de bevolkingsregisters te Koksijde of in geval van een recente aankoop van een
tweede verblijf en men (nog) over geen andere toegang beschikt zoals vermeld onder voorgaande punten.
§2. Wie zich op het milieupark aanbiedt, moet zich aan de hand van één van hoger vermelde geldige
toegangsbewijzen (zie §1.) identificeren via het elektronisch registratiesysteem aan de toegangszuil en moet zich
ook op eenvoudig verzoek van de parkwachters identificeren en hen het noodzakelijke bewijs van recht van
toegang overhandigen.
§3. De parkwachter kan de toegang weigeren of het deponeren van afval verbieden aan wie het reglement
overtreedt, aan wie een openstaande schuld heeft voor het deponeren van een betalende fractie op het milieupark
maar ook om redenen van goed beheer of om veiligheidsredenen.
§4. In uitzondering van §1. Is het milieupark eveneens toegankelijk voor bezoekers in het kader van een vooraf
aangevraagde en goedgekeurde begeleide groepsrondleiding.
Artikel 23. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de openingsdagen en –uren van het milieupark.
15 minuten voor sluitingstijd wordt de laatste bezoeker toegelaten. Buiten de openingsuren is het milieupark niet
toegankelijk voor personen, vreemd aan de dienst.
Artikel 24. Kinderen jonger dan 12 jaar dienen vergezeld te worden door een volwassen begeleider en mogen niet
vrij rondlopen op het milieupark. Dieren zijn niet toegelaten op het milieupark, tenzij ze in een gesloten voertuig
blijven zitten.
Artikel 25. Bezoekers dienen nauwgezet en stipt de richtlijnen van de parkwachters en de op het park
aangebrachte instructies na te leven.
Artikel 26. Het is verboden te roken of vuur te maken op het milieupark.
Artikel 27. De richtingsaanwijzingen zijn verplicht te volgen. De snelheid op het milieupark is beperkt tot 5
km/uur. Voertuigen dienen zodanig te worden geparkeerd dat de verkeersstroom niet gehinderd wordt. De motor
dient te worden stilgelegd bij het lossen van materiaal.
Artikel 28. §1. Volgende huishoudelijke afvalstoffen worden onder bepaalde voorwaarden aanvaard in de daartoe
bestemde container, ruimte of recipiënt of op de plaats die door de parkwachters wordt aangewezen:
Elektronische en elektrische apparatuur. Selectief aan te bieden naargelang de subfractie: koel- en
vriestoestellen, was- en droogtoestellen, tv’s en monitoren, ander klein elektro,
Frituurolie – en vet,
Glazen flessen en bokalen. Leeg aanbieden. Verwijder deksels en doppen,
Groenafval (gemengd tuinafval (gemaaid gras, onkruid, bladeren, haagscheersel), grof snoeihout (geen
boomwortels),
Harde plastics,
Hout,
Klein gevaarlijk afval (afwas- en schoonmaakmiddelen, autobatterijen, batterijen, bestrijdingsmiddelen,
cosmetica, inktpatronen, lijmen en siliconen, motorolie, producten met kwik, schilder – en
onderhoudsmateriaal (verven, lakken, vernissen, solventen, …), tl –, halogeen- en spaarlampen, injectieen pennaalden en bloedlancetten (in een naaldcontainer),
Metalen,
Motorolie,
Papier en karton. Kartonnen dozen moeten steeds samengeplooid worden. Vuil of vet papier,
cellofaanpapier en behangpapier behoort niet tot deze fractie. Plastic wikkels van tijdschriften, kranten en
folders moeten vooraf verwijderd worden,
kurk
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Piepschuim verkleind.
Pmd. Plastiek flessen en flacons, metalen verpakkingen (blikken, spuitbussen van voedingswaren en
cosmetica, metalen deksels, aluminiumschaaltjes en – bakjes) en drankkartons moeten worden
aangeboden in een de reglementaire pmd-zak met opdruk van de afvalintercommunale IVVO. Er mag niets
vastgemaakt worden aan de buitenkant van de zak. Verpakkingen moeten volledig leeg aangeboden
worden.
Textiel en lederwaren,
Vlak glas.

§2. Volgende huishoudelijke afvalstoffen worden onder bepaalde voorwaarden in de betalende zone aanvaard in de
daartoe bestemde container conform het retributiereglement:
Grofvuil. Dat is het huishoudelijk afval dat niet herbruikbaar is, niet selectief kan worden ingezameld en te
groot is om aan te bieden in een huisvuilzak of – rolcontainer (voorbeeld: kapotte zetel, matras, …),
Hechtgebonden asbesthoudend materiaal. Enkel na afspraak met het team Milieupark op
donderdagvoormiddag en zaterdagvoormiddag. Ten strengste verboden om de platen onvoorzichtig te
behandelen, ter plaatse te breken, te gooien,… .
Steenachtig bouw – en sloopafval. Selectief aan te bieden naargelang de subfractie: steenpuin, gipsafval,
porselein.
§3. Volgende afvalstoffen worden expliciet geweigerd:
Huishoudelijk restafval dat los of in een zak aangeboden wordt. Dit afval wordt ingezameld aan huis of in
de semi-ondergrondse containers ingezameld in de reglementaire gemeentelijke restafvalzak,
Autobanden en –wrakken,
Gasflessen,
Vuurwerk en munitie,
Onbekende producten klein gevaarlijk afval,
Groente- en fruitafval,
Medicijnen,
Treinbilzen,
Krengen van dieren en slachtafval,
Bedrijfsafval (tenzij uitzonderingen vermeld in afdeling 7).
§4. Alle afvalstoffen moeten door de bezoekers gedeponeerd worden op de daartoe voorziene plaats. Voor het
deponeren van afvalstoffen binnen de betalende zone (§2) geldt volgende procedure en regeling:
Het is verboden de betalende zone te voet binnen of buiten te gaan.
Houd één van hoger vermelde geldige toegangsbewijzen (zie §1) bij de hand en ga na of je een bankkaart
(bankcontact, geen visa) mee hebt,
Meld je aan de hand van één van hoger vermelde geldige toegangsbewijzen (zie §1) aan bij de
registratiezuil ter hoogte van de weegbrug aan de ingang van de betalende zone. Je identiteit en een
brutoweging worden geregistreerd,
Selecteer de afvalsoort die je wenst aan te bieden (zie §2),
Deponeer de geselecteerde afvalsoort in de desbetreffende container,
Het is ten strengste verboden om bijkomend materiaal in te laden of extra personen mee te nemen uit de
betalende zone die niet geregistreerd werden tijdens de brutoweging,
Registreer je aan de hand van één van hoger vermelde geldige toegangsbewijzen (zie §1) aan de
registratie – en betaalzuil ter hoogte van de weegbrug aan de uitgang van de betalende zone. Je identiteit
en een tarraweging worden geregistreerd. Het verschil tussen bruto– en tarragewicht is het aangeleverde
gewicht dat aangerekend wordt conform het retributiereglement. Het verschuldigde bedrag dient ter
plaatse vereffend te worden met een bankkaart (bankcontact, geen visa) aan de betaalzuil,
Heb je tijdens je bezoek verschillende betalende afvalsoorten mee, dan moet je de betaalzone opnieuw
binnen rijden en de procedure herhalen,
In geval van nood of problemen kan de parkwachter ingrijpen tijdens de procedure. Desgevallend wordt het
openstaande saldo gefactureerd conform het retributiereglement.
§5. Afval dat niet voldoet aan de vereiste zuiverheid, de modaliteiten van aanbreng of de maximale hoeveelheid,
wordt geweigerd en dient door de aanbrenger terug worden meegenomen.
Artikel 29. Bezoekers moeten alle maatregelen nemen om het terrein steeds zo rein mogelijk te houden tijdens
het deponeren van hun afval. Ze kunnen door de parkwachters verzocht worden het door hen bevuilde terrein te
reinigen.
Artikel 30. Alle goederen die op het milieupark worden verzameld, worden eigendom van de gemeente Koksijde.
Het uitzoeken en meenemen van afvalstoffen is verboden.
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Artikel 31. Het is verboden om:
afval te deponeren op of aan het milieupark zonder op correcte wijze toegang te hebben verkregen tot het
milieupark,
zich aan te melden met afval voortgebracht buiten het grondgebied van de gemeente Koksijde of deze te
deponeren op of aan het milieupark.

Afdeling 5. Evenementen en afvalomhaling en -opruiming
Artikel 32. De verantwoordelijke van het evenement (circus, openluchtshow, muziekfestival, strandspelen,
sportwedstrijd, …) is verantwoordelijk voor het voorkomen en selectief inzamelen en verwijderen van afval.
Het gemeentebestuur kan mits aanvraag herbruikbare bekers, afvaleilanden en recipiënten ter beschikking stellen.
Zo de afvalopruiming niet naar behoren is verricht, zal het gemeentebestuur, ambtshalve en ten laste van de
organisator het afval verwijderen.

Afdeling 6. Markten en afvalomhaling en -opruiming
Artikel 33. Bij het verlaten van de markt dient elke standhouder de hem toegewezen plaats en de aanpalende
ruimte te ontdoen van alle afval en bodembevuiling zodat de standplaats netjes en volledig opgeruimd
achtergelaten wordt. De standhouders moeten zelf hun afval meenemen na afloop van de markt.
Artikel 34. Iedere standhouder en/of zijn personeel moet de nodige maatregelen treffen om bevuiling van de
standplaats en de omgeving ervan door weggeworpen verpakkingen en dergelijke te voorkomen door o.a.
- zelf afvalrecipiënten rond zijn marktkraam of winkelauto te plaatsen, zodanig dat hijzelf als zijn klanten en
voorbijgangers er gebruik van kunnen maken;
- zijn standplaats na afloop van de markt op te vegen.
Artikel 35. De standhouder moet de gepaste maatregelen treffen ter voorkoming van elke vorm van beschadiging
aan de bevloering. Het is te allen tijde verboden om het even wat in de bevloering te slaan, vast te hechten of te
verankeren.
Artikel 36. De standhouder moet tegen alle vormen van bevuiling van de bevloering, veroorzaakt door o.m.
vetten, oliën of andere sporennalatende stoffen de gepaste preventieve maatregelen treffen. Hij moet daartoe de
bodem op afdoende wijze beschermen, indien enig risico op bevuiling bestaat.
Artikel 37. Deze bepalingen zijn van toepassing op de wekelijkse markten, avondmarkten, rommelmarkten,
braderieën, andere gelegenheidsmarkten.

Afdeling 7. Bedrijfsafvalstoffen
Artikel 38. §1. Vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen zijn afvalstoffen van kleinere ondernemingen en zelfstandige
ondernemers, die naar aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar zijn met huishoudelijk afvalstoffen.
• De gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval, afkomstig van een ondernemer/onderneming
gevestigd te Koksijde, kan worden aangeboden in de daartoe door de gemeente speciaal voor de sector te
koop aangeboden bedrijfsafvalzakken met een maximum van twee zakken per week en 80 zakken (8
rollen) per jaar.
• De fractie papier en karton en pmd van het vergelijkbaar bedrijfsafval, afkomstig van een
ondernemer/onderneming gevestigd te Koksijde, kan worden aangeboden tijdens de desbetreffende
selectieve inzamelingen aan huis onder de aanbiedingsvoorwaarden geldend voor het particulier aanbod.
§2. Ondernemers/ondernemingen gevestigd te Koksijde met bedrijfsafvalstoffen die naar aard, samenstelling of
hoeveelheid niet vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen (vb. meer dan 80 zakken van de gemengde
fractie op jaarbasis), zijn verplicht om deze afvalstoffen door een erkende privaatrechterlijke operator te laten
ophalen. De daarbij gebruikte recipiënten (zakken of rolcontainers) moeten duidelijk herkenbaar zijn en minstens
het logo van de erkende operator dragen. De lediging of ophaling van deze recipiënten moet gebeuren tussen
06.00 uur en 12.00 uur en op de Zeedijk tussen 06.00 uur en 10.00 uur. Rolcontainers kunnen vanaf 21.00 u. op
de vooravond van die dagen waarop een inzamelronde is voorzien, aangeboden worden en moeten na lediging
onmiddellijk van het openbaar domein worden verwijderd. Zakken kunnen enkel op die dagen waarop een
inzamelronde wordt voorzien, aangeboden worden, en dit tussen 06.00 uur en 12.00 uur en op de Zeedijk tussen
06.00 uur en 10.00 uur.
§3. De ondernemer/onderneming die bedrijfsafval aanbiedt voor ophaling, blijft verantwoordelijk voor het recipiënt
en het eventueel verspreiden van de inhoud ervan en staat zelf in voor het opruimen.
§4 Verpakkingsafval (verpakkingspapier en – karton; verpakkingsfolie (geen individuele verpakkingen van vb.
voedingsmiddelen); metalen dozen; piepschuim (proper) en houten fruitkistjes), afkomstig van een
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ondernemer/onderneming gevestigd te Koksijde, kan worden aangeboden op het milieupark mits het afsluiten van
een kostendekkende overeenkomst met de gemeente gebaseerd op de hoeveelheid en frequentie van aanvoer. Dit
verpakkingsafval moet steeds selectief en desgevallend platgedrukt en verkleind maar ongeperst aangeboden
worden in de daartoe voorziene recipiënten. De ondernemer/onderneming krijgt toegang tot het milieupark voor
het afleveren van dit verpakkingsafval fractie met een bedrijfspas. De beurtenkaart moet vóór het deponeren van
het afval bezorgd worden aan de parkwachter.
§5. Het is verboden bedrijfsafvalstoffen, voortgebracht of geproduceerd buiten het grondgebied van de gemeente,
voor inzameling aan te bieden op het grondgebied van de gemeente.

Afdeling 8. Bouwwerven
Artikel 39. Definities en toepassingsgebied
Artikel 39/1. Definities
1° Bouwwerf: elke bouwplaats waar bouwwerkzaamheden plaatsvinden.
2° Werfafsluiting: een constructie voor het afsluiten van de bouwwerf en het ontoegankelijk maken van de werf
voor onbevoegden.
Type 1
▪
Een houten constructie van minimum 2m hoog, bestaat uit verticale planken, is wit geschilderd, en in
goede staat
▪
De constructie is bevestigd op een stevige draagstructuur en bestand tegen hoge windsnelheden
▪
De toegangsdeuren bestaan uit hetzelfde materiaal en draaien naar binnen
Type 2
▪
Een afsluiting, type werfhekken, van minimum 1,95m hoog, degelijk vastgemaakt in de bodem of op
stevige voeten/blokken.
▪
De afsluiting is degelijk opgesteld en de hekkens worden waar mogelijk aan elkaar vastgemaakt
▪
De constructie is danig opgesteld dat ze bestand is tegen hoge windsnelheden
3° Werfbord: een bord met een breedte van 2m en een hoogte van maximum 2m40. De opschriften zijn zwart en
vermelden minimaal het project, de ontwerper en de aannemer(s). Foto’s en logo’s zijn toegestaan.
Het werfbord wordt geplaatst op een stevige structuur en is bestand tegen hoge windsnelheden
4° Schuthekken: een tijdelijke verplaatsbare metalen afsluiting, van minimum 1,95m hoog die uitsluitend
aangewend wordt tijdens sloopwerken en daarna terug verwijderd wordt.
5° Bouwheer: de houder van de omgevingsvergunning of zijn afgevaardigde (bv aannemer,…)
6° Noodvoetpad: tijdelijk voetpad dat wordt aangelegd naast een bouwwerf opdat voetgangers veilig kunnen
passeren. Het al dan niet voorzien van een noodvoetpad wordt bepaald in de signalisatiemachtiging en eventuele
inname openbaar domein dat voor de aanvang van de werken wordt aangevraagd bij de gemeente.
7° Toeristische zone: de zone waar gedurende een welbepaalde periode tijdens de zomermaanden niet mag
worden gewerkt, en zoals afgebakend in de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (afbakening van de
zones waar er niet mag gebouwd worden) en de bepalingen met betrekking tot de bouwstop zoals vastgesteld in dit
algemeen politiereglement.
8° Zomerperiode/zomermaanden: juli en augustus
Artikel 39/2. Toepassingsgebied
Dit reglement is van toepassing op elke bouwwerf gelegen op grondgebied van Koksijde m.u.v. wegenwerken.
Het is van toepassing op nieuwbouw en afbraak van gebouwen, en op belangrijke herstellings- of
veranderingswerken aan bestaande gebouwen, in het bijzonder aan de buitengevels.
Artikel 40. Plaatsbeschrijving bij aanvang van de bouwwerken
§1. De bouwheer kan bij aanvang van de bouwwerken een plaatsbeschrijving opmaken van het aanpalende
openbaar domein, bestaande uit een verslag en gedateerde foto’s.
§2. De plaatsbeschrijving wordt minstens 3 weken voor aanvang van de werken (incl. eventuele afbraakwerken)
aan de gemeente overgemaakt, teneinde tegensprekelijk te zijn.
§3. Bij ontstentenis van een plaatsbeschrijving wordt alles geacht in goede staat te zijn bij aanvang van de
bouwwerken.
Artikel 41. Werfafsluiting/werfinrichting
Artikel 41/1. Tijdens sloopwerken
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Bij sloopwerken is het verplicht om schuthekkens te plaatsen tot aan het einde van de sloopwerken. Na de
sloopwerken worden de schuthekkens weggenomen en wordt, in geval de veiligheid niet kan worden gegarandeerd,
een werfafsluiting geplaatst in afwachting van de bouwwerken.
Artikel 41/2. Verplichte werfafsluiting
§1. Het is verplicht een bouwwerf af te sluiten door middel van een werfafsluiting. Wanneer in de werfafsluiting
deuren zijn aangebracht, moeten die naar binnen draaien en dagelijks na het eind van de werken gesloten worden.
§2. Voor oprichting en verbouwing van meergezinswoningen is een werfafsluiting type 1 verplicht langs het
openbaar domein. Voor andere werven is de werfafsluiting van het type 1 of 2.
§3. De werfafsluiting wordt door de bouwheer gedurende de ganse periode van de bouwwerkzaamheden in goede
staat gehouden.
§4. Voor bouwwerven die gelegen zijn in de toeristische zone moeten tijdens de zomerperiode banners met
fotomateriaal van de gemeente Koksijde voorzien worden op de werfafsluiting die grenst aan het openbaar domein.
De doeken moeten door de bouwheer zelf worden besteld en betaald. De bouwheer kiest hierbij uit een selectie van
foto’s, ter beschikking gesteld door de gemeente.
§5. De bouwheer zorgt er desgevallend voor dat de nodige signalisatie op de werfafsluiting is aangebracht.
§6. De werfafsluiting blijft staan tot alle gelijkvloerse gevelopeningen kunnen worden afgesloten en alle materiaal,
afval en de machines die aanwezig zijn op de werf, maar buiten het gebouw, verwijderd zijn.
§7. Van zodra de werfafsluiting weggenomen is, wordt het openbaar domein onmiddellijk hersteld. Indien hieraan
niet voldaan wordt, herstelt de gemeente op kosten van de bouwheer binnen de maand na een eerste aanmaning.
Artikel 41/3. Plaatsen van stellingen/steigers/torenkranen
§1. Stellingen die grenzen aan het openbaar domein, of op het openbaar domein staan, moeten veiligheidshalve
volledig afgesloten worden met netten.
§2. Stellingen die op het openbaar domein staan, moeten dermate opgesteld zijn dat ze de doorgang voor de
voetgangers zo minimaal mogelijk hinderen.
§3. Een torenkraan wordt steeds op privaat domein geplaatst, eventueel in de liftput. Enkel in geval van specifieke
omstandigheden (bijv. beperkte ruimte) kan een gemotiveerde aanvraag ingediend worden bij het college van
burgemeester en schepenen voor plaatsing op het openbaar domein.
§4. Bij het plaatsen van torenkranen en/of stellingen dienen de noodzakelijke keuringen steeds zichtbaar
aangebracht te worden op de installatie, op ooghoogte.
Artikel 41/4. Aanbrengen van reclame en publiciteit
§1. Het is verboden publiciteit aan te brengen op de schuthekkens, de werfafsluitingen en het noodvoetpad.
§2. Aan een gevelstelling/steiger mag slechts één ontwerp met afbeelding opgehangen worden die aan het College
van Burgemeester en Schepenen ter goedkeuring wordt voorgelegd. Dit ontwerp bevat uitsluitend publiciteit over
het betreffende project en de betrokken onderneming(en) en/of fotomateriaal van de gemeente Koksijde, te kiezen
uit de selectie ter beschikking gesteld door de gemeente.
§3. De bouwheer staat in voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning indien dit vereist is.
Artikel 41/5 Werfbord - verkoopsbord
§1. Het is verplicht om ter hoogte van de werf volgende informatie zichtbaar aan te brengen op een goed
onderhouden werfbord
▪ Naam van het project, de ontwerpers en de aannemers
▪ afbeelding per onderneming of professionele activiteit dat niet meer dan 1m² bedraagt
▪ Adres- en telefoongegevens van de hoofdaannemer en veiligheidscoördinator
▪ Contactgegevens van de verantwoordelijke die te allen tijde bereikbaar is
§2. Naast het werfbord is maximum 1 verkoopsbord toegestaan. Dit mag pas worden geplaatst na het verkrijgen
van de omgevingsvergunning voor het bouwproject. Dit bord voldoet aan dezelfde afmetingen en vereisten van een
werfbord. Na voltooiing van de werken dient het te worden verwijderd, tenzij verlenging wordt toegekend door het
college van burgemeester en schepenen.
Artikel 41/6. Stockeren van bouwmaterialen
§1. De bouwheer heeft de verplichting alle bouwmaterialen die worden gebruikt voor zijn gebouw, alle
bouwmachines, alle bouwafval, alle verpakkingen en alle bouwonderdelen van welke aard ook, binnen in de
afbakening van bouwwerf op te stapelen, te deponeren en te bewaren.
§2. Enkel wanneer er geen andere mogelijkheden bestaan is een stapeling op het openbaar domein toegestaan,
mits voorafgaande goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen en mits plaatsen van een
degelijke werfafsluiting type 2.
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Artikel 42. Afbraakwerken
§1. In de toeristische zone is het verboden afbraakwerken uit te voeren vanaf 15 juni tot en met 31 augustus.
Afbraakwerken voordien aangevat zijn, kunnen voorgezet worden in de eerste week na 15 juni.
§2. De aannemers die aan gebouwen afbraakwerken uitvoeren, hebben de verplichting alle puin, afval, kalk en
steenbrokken van de verdiepingen naar beneden te brengen bij middel van gesloten recipiënten of langsheen
gesloten buizen. Het is hen verboden die afbraakproducten, bouwafval, kalk of steenbrokken van de verdiepingen
af naar beneden te werpen.
§3. Het te verwijderen sloopafval wordt in de toeristische zone op korte termijn afgevoerd en zeker voor elke
schoolvakantie en verlengd weekend.
§4. Tijdelijke opslag van sloopafval is niet toegestaan in de toeristische zone.
Artikel 43. Tijdens de werken
§1. Tijdelijke aansluitingen op nutsvoorzieningen t.b.v. werven moeten steeds ondergronds voorzien worden.
Met uitzondering van de dwarsing van de rijweg, kan mits gemotiveerd verzoek het College van Burgemeester en
Schepenen hierop een afwijking voorzien.
§2. Het is verboden cement, mortel of andere bouwmaterie klaar te maken op het openbaar domein.
Enkel mits voorafgaande goedkeuring voor inname openbaar domein door het College van Burgemeester en
Schepenen, kan hiervoor toestemming gegeven worden voor zover er gebruik gemaakt wordt van ondoorlaatbare
recipiënten of bakken en mits het openbaar domein degelijk wordt beschermd.
Eventuele schade wordt door de aanvrager onmiddellijk hersteld.
§3. Het is verboden de cementmolens op het openbaar domein te reinigen en het residu te lozen op het openbaar
domein, zoals in de berm, straatkolken en/of open goot,…
§4. De bouwheer heeft de verplichting het voetpad langsheen zijn bouwwerf vrij en zuiver te houden van alle
bouwafval of bouwresten; hij heeft de verplichting het voetpad effen te houden en alle obstakels te vermijden (ook
verticale), dit alles zodanig dat het veilig verkeer voor de voetgangers langsheen zijn bouwwerf verzekerd is.
§5. Alle bouwafval wordt verplicht dagelijks opgeruimd.
§6. Bij gebruik van hoogwerkers, verreikers, bouwliften,… op openbaar domein is het niet toegestaan om
voetgangers onder de lift te laten door passeren. Desbetreffend dient een veiligheidszone afgebakend te worden en
een goedkeuring voor inname openbaar domein aangevraagd te worden
Artikel 44. Einde van de werken – herstel/aanleg openbaar domein
§1. Na het einde van de werken dienen alle bouwmaterialen en machines (noodzakelijk voor de uitvoering der
werken) van de bouwwerf verwijderd te worden.
§2. Het is verplicht om na het einde van de bouwwerken alle elementen (openbare weg, groenvoorzieningen,
nutsvoorzieningen, signalisatie,…) in hun oorspronkelijke staat te herstellen volgens de regels van goed
vakmanschap binnen de 2 maand na het eind van de werken, en indien deze periode van 2 maand start of eindigt
in juli/augustus dan dient het openbaar domein hersteld te worden tegen ten laatste 1 juli.
§3. Na nieuwbouw of grondige verbouwingen moet het openbaar domein ter hoogte van de werfzone aangelegd
worden, ongeacht de staat van het openbaar domein bij de aanvang of het einde van de bouwwerken dit door een
aannemer die erkend is dergelijke werken uit te voeren, onder toezicht van een afgevaardigde van de gemeente en
op kosten van de bouwheer.
§4. Na einde van de bouwwerken is de bouwheer verplicht de straatkolken tot een afstand van 10 meter van de
uiterste grenzen van de bouwwerf, te rekenen vanaf de rooilijn, te laten reinigen. Gedateerd en duidelijk
fotomateriaal wordt overgemaakt aan de gemeente, ten laatste op het moment van aanvraag vrijgave borg.
Artikel 45. Aanvraag vergunning private inname bouwwerven
Artikel 45/1. Periode inname openbaar domein door bouwwerven
In de toeristische zone is privatieve inname (container, werftoilet, bouwmaterialen… ) van het openbaar domein
voor bouwwerven verboden tijdens periode waarin er niet mag gewerkt worden (cf. de gemeentelijke
stedenbouwkundige verordening en hoofdstuk 7 van het algemeen politiereglement).
Artikel 45/2. Modaliteiten
Enkel wanneer er geen ruimte beschikbaar is op privaat domein of wanneer de feitelijke toestand het niet toelaat,
kan een vergunning voor privatieve inname van het openbaar domein worden aangevraagd:
▪
Voor het stapelen van bouwmaterialen;
▪
Voor het plaatsen van een werfkeet, vaste kraan, stelling, machine, silo’s, containers, betonmolens,…;
▪
Voor een mobiele kraan;
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▪
▪
▪
▪
▪

Voor de opbouw of afbraak van de vaste kraan;
Wanneer om (verkeers)technische redenen geen vaste kraan kan geplaatst worden;
Wanneer het gaat om dak-, raam- en/of gevelwerken van korte duur;
Voor parkeerverbod werfverkeer te beperken tot strikt noodzakelijk;
Laad- en loszone voor leveringen.

Artikel 45/3. Aanvraag
§1. De aanvraag gebeurt door de verantwoordelijke, de bouwheer en/of hoofdaannemer en wordt mede
ondertekend door de veiligheidscoördinator, indien deze wettelijk verplicht is.
§2. Bij de aanvraag wordt gebruik gemaakt van het formulier dat ter beschikking wordt gesteld via de
gemeentelijke website.
Artikel 45/4. Algemene vereisten die verbonden zijn aan de inname van openbaar domein door
bouwwerven
§1. De vergunning bepaalt de specifieke voorwaarden die strikt worden nageleefd. Daarnaast gelden steeds
minimaal volgende voorwaarden:
▪
De nodige verkeerssignalisatie, opschriften en verlichting worden aangebracht overeenkomstig de
wettelijke bepalingen en de aanwijzingen in de bijhorende signalisatiemachtiging.
▪
Alle maatregelen/voorzorgen moeten genomen worden om de hinder tot een minimum te beperken.
▪
De minimale doorgang voor wegen met tweerichtingsverkeer bedraagt 4,5m, voor éénrichtingsverkeer 3m.
▪
Er moet steeds een voetpadbreedte van minimum 1,5m obstakelvrije doorgang overblijven, indien niet dan
wordt in overleg met de gemeente een noodvoetpad aangelegd door de aanvrager.
▪
Alle openbare nutsvoorzieningen moeten steeds zichtbaar en toegankelijk blijven (afsluiters,
toezichtsputten, brandkranen,…).
§2. De gemeente is niet verantwoordelijk voor schade die ingevolge de inname en door de geplaatste inrichtingen
rechtstreeks of onrechtstreeks aan derden kan veroorzaakt worden
§3. De vergunning, met inbegrip van het plan, moet op elk verzoek van de bevoegde personen kunnen worden
voorgelegd.
§4. Indien omstandigheden dit noodzaken kan het gemeentebestuur via een aangetekend schrijven de vergunning
intrekken, tijdelijk onderbreken of wijzigen.
De vergunninghouder is verplicht zijn opstelling aan te passen aan gewijzigde voorwaarden binnen de opgelegde
termijnen en zonder aanspraak te maken op een schadeloosstelling.

Artikel 46. Daar waar bouwwerven zijn aangelegd langsheen de openbare weg moet een ruimte van 1,50m op de
voetpaden gelegen langsheen die werven, gevrijwaard blijven voor de voetgangers. Die verplichting om een
doorgang van 1,50m vrij te houden ligt bij de bouwheer.
Die ruimte van 1,50m wordt berekend vanaf de voetpadrand, kant as van de openbare weg, naar de bouwwerf
toe. Indien de vrije doorgang voor voetgangers minder dan 1,50 meter bedraagt, wordt een afzonderlijke
doorgang voor voetgangers gemaakt.
Die ruimte mag in bepaalde gevallen door de burgemeester herleid worden tot 80cm, wanneer duidelijk de
onmogelijkheid blijkt de reglementaire ruimte van anderhalve meter in te richten. De burgemeester geeft een
schriftelijke toelating in dat geval.
Artikel 47. Het verharden van het openbaar domein is steeds onderworpen aan de voorafgaandelijke schriftelijke
toelating van het gemeentebestuur. De voorwaarden die het gemeentebestuur stelt dienen te allen tijde te worden
nageleefd.
Artikel 48. Inname openbaar domein door voetpadkasten
1. Alvorens een voetpadkast te plaatsen, dient voorafgaand een vergunning aangevraagd te worden aan de
gemeente en eventueel andere betrokken wegbeheerders/eigenaars.
2. Alle voetpadkasten zijn voorzien van een duidelijk label met vermelding van de eigenaar, referentienummer
en contactgegevens.
Alle nutsmaatschappijen dienen zich hier in regel te stellen tegen ten laatste 30 juni 2019.
3. Alle voetpadkasten dienen degelijk onderhouden te worden (ze zijn proper vrijgemaakt van onkruidgroei,
mos, graffiti,….) en dienen steeds goed te zijn afgesloten.
4. Indien de voetpadkasten dienen verplaatst te worden op vraag van het gemeentebestuur omwille van
veiligheidsredenen, aanpassingswerken aan het openbaar domein,… dan dient dit te gebeuren op kosten
van de eigenaar.
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Afdeling 9. Aansluiting riolering – zuiveren van afvalwater
Artikel 49. In die gevallen waarbij, overeenkomstig het Algemeen Waterverkoopreglement, van kracht sinds 1 juli
2011, en overeenkomstig artikel 8 van hoofdstuk 4 van het ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de
keuring van de binnen-installatie en de privéwaterafvoer, dient door de eigenaar van het getroffen goed een geldig
keuringsattest van de privéwaterafvoer voorgelegd te worden aan de gemeente als rioolbeheerder alvorens
(opnieuw) gebruik kan worden gemaakt van de afvoer naar de openbare riolering.
Artikel 50. In uitvoering van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, opgesteld door de Vlaamse
milieumaatschappij, dienen de eigenaars van het getroffen goed in te staan voor de aanleg en onderhoud van de
prioritair aangeduide IBA’s. ( IBA = individuele behandelingsinstallatie afvalwater).

Afdeling 10. Afschermen van vervallen en/of verkrotte panden die niet meer
bewoond zijn
Artikel 51. Definitie
Toeristische zone: de zone waar gedurende een welbepaalde periode tijdens de zomermaanden niet mag worden
gewerkt, en zoals afgebakend in de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (afbakening van de zones waar
er niet mag gebouwd worden) en hoofdstuk 7 van dit algemeen politiereglement.
Artikel 52. Toepassingsgebied
Deze regeling is van toepassing op alle verkrotte, vervallen en verlaten panden gelegen in de toeristische zone.
Artikel 53. Afscherming
Eigenaars van vervallen en verkrotte panden die reeds meer dan 3 jaar niet meer in gebruik zijn/bewoond zijn, zijn
verplicht het pand visueel af te schermen (tegen de gevel, minstens ter hoogte van het gelijkvloers) met doeken of
panelen die voorzien zijn van fotomateriaal van Koksijde.
De doeken moeten door de bouwheer zelf worden besteld en betaald. De bouwheer kiest hierbij uit een selectie van
foto’s, ter beschikking gesteld door de gemeente.
Artikel 54. Onderhoud/vervanging
De visuele afscherming wordt degelijk vastgemaakt, wordt onderhouden door de eigenaar, is bestand tegen de
weersinvloeden en wordt indien nog, en op eerste vraag van het gemeentebestuur, vervangen door nieuwe
doeken/ panelen op kosten van de eigenaar.
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Hoofdstuk 2. VERBRANDING IN OPEN LUCHT OF BINNENSHUIS IN (HOUT)KACHELS, ALLESBRANDERS
EN OPEN HAARDEN
Artikel 1. §1. Het is verboden om afvalstoffen te verbranden in open lucht.
§2. Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen zijn van het verbod op verbranding in open
lucht evenwel uitgesloten:
▪
het maken van vuur indien noodzakelijk bij het beheer van bossen, natuur en landschappen als
beheersmaatregel, als fytosanitaire maatregel of als onderdeel van een wetenschappelijk experiment in
overeenstemming met de bepalingen van het Bosdecreet;
▪
het verbranden van plantaardige afvalstoffen, afkomstig van eigen bedrijfslandbouwkundige
werkzaamheden als fytosanitaire maatregel;
▪
het verbranden van onbehandeld droog hout en onversierde kerstbomen bij periodieke socio-culturele
evenementen, waarvan alle niet-plantaardige stoffen en decoratie voorafgaand verwijderd worden;
▪
het verbranden van onbehandeld droog hout bij het maken van een kampvuur;
▪
het verbranden van onbehandeld droog stukhout, steenkool of afgeleide producten in sfeerverwarmers en
barbecues op privéterrein.
§3. Bovenvermelde activiteiten, uitgesloten van het verbod op verbranding in open lucht, kunnen enkel
plaatsvinden mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de burgemeester of zijn afgevaardigde. Deze
toestemming is evenwel niet vereist voor het verbranden in sfeerverwarmers en barbecues op privéterrein en
wanneer het maken van vuur is opgenomen in een door de overheid goedgekeurd beheersplan. Bij het verlenen
van de toestemming kan de burgemeester of zijn afgevaardigde bijkomende voorwaarden opleggen. De
burgemeester of zijn afgevaardigde kan bovendien de verleende toestemming op elk moment intrekken wanneer
ongunstige meteorologische omstandigheden zich voordoen of bij langdurige droogte.
Artikel 2. §1. Het is verboden om afvalstoffen te verbranden in (hout)kachels, allesbranders en open haarden.
§2. Het in §1 vermeld verbod geldt niet voor het verbranden van onbehandeld stukhout, steenkool of afgeleide
producten in kachels voor de verwarming van woonverblijven en werkplaatsen, in sfeerverwarmers en
gelijksoortige toestellen met een nominaal thermisch vermogen van maximaal 300 kW.
Artikel 3. De gebruikers van deze verwarmingsinstallaties moeten verbranden in overeenstemming met een code
van goede praktijk om er zo voor te zorgen dat de installatie die ze gebruiken geen geurhinder of hinder van rook
en roet veroorzaakt.
Artikel 4. Het verbranden in (hout)kachels, allesbranders en open haarden is verboden bij ongunstige
meteorologische condities, zoals langdurige temperatuurinversie, mist en windstilte. Een uitzondering hierop
wordt gemaakt voor het verbranden in (hout)kachels en open haarden voor verwarming van ruimten die niet over
een centrale verwarming of olie- of gasgestookte decentrale verwarming beschikken.
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Titel 3. OPENBARE RUST EN OVERLAST
Hoofdstuk 1. HINDERLIJK GEDRAG
Artikel 1. Het is verboden zich op een voor anderen hinderlijke wijze op te houden in of op een voor het publiek
toegankelijke ruimte door die plaats te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is (bushokje,
portaal, parkeergarages, speelpleinen, begraafplaatsen…). Het is eveneens verboden om ongeoorloofd gedrag te
vertonen t.a.v. het personeel of bezoekers in openbare gebouwen.
Artikel 2/1. Het is verboden om te bedelen of personen aan te klampen of lastig te vallen.
Onder bedelen wordt verstaan dat men door zijn gedrag (bv. mensen aanspreken, zijn hand ophouden, een
recipiënt gebruiken om geld en/of levensmiddelen in te zamelen, een schriftelijke boodschap tonen) te kennen
geeft dat men om een aalmoes of andere materiële of financiële steun vraagt.
Artikel 2/2. Het is verboden aan gebouwen aan te bellen of aan te kloppen met het doel een aalmoes te krijgen.
Artikel 2/3. §1. De politie kan de bedelinkomsten en andere vruchten afkomstig uit de activiteit van bedelen in
beslag nemen als:
- het bedelen gebeurt in groepsverband;
- er ernstige aanwijzingen zijn dat de bedelaar deel uitmaakt van een netwerk van bedelaars;
- de bedelaar al herhaaldelijke malen een overtreding heeft gepleegd op onderhavig reglement en/of de
door de gemeente of het OCMW aangeboden begeleiding weigert.
§2. De in beslag genomen gelden worden gestort op rekening van het OCMW.
Materialen, toestellen, voorwerpen, instrumenten en/of goederen andere dan de gelden uit de voorgaande
paragraaf, waarmee dit reglement wordt overtreden, kunnen door de bevoegde personen in beslag genomen
worden en gestockeerd.
De in beslag genomen goederen, andere dan de gelden die gestort worden op rekening van het OCMW, worden
vrijgegeven op verzoek van de bezitter of eigenaar op de eerstvolgende werkdag tijdens de kantooruren of na
afspraak. Het materiaal wordt teruggegeven in de staat waarin het zich bevindt, zonder dat de gemeente
aansprakelijk kan gesteld worden voor eventuele beschadigingen.
Artikel 3. Het is verboden om schadelijke middelen, zoals lachgas, aanstekergas en andere roes-opwekkende
producten die niet als verboden verdovende middelen worden gekwalificeerd, te verhandelen of te bezitten indien
de handel of het bezit gericht is op het oneigenlijk gebruik met als doel het bekomen van een roeseffect.
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Hoofdstuk 2. ONHERKENBAAR VERSCHIJNEN IN HET OPENBAAR
Artikel 1. Zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de college van burgemeester en schepenen, is
het verboden zich op de openbare weg of in openbare plaatsen te begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk
bedekt of verborgen, zodat men onherkenbaar of niet-identificeerbaar wordt.
Artikel 2. Het in voorafgaand artikel opgenomen verbod geldt niet voor activiteiten met commerciële doeleinden
en culturele en sportieve manifestaties, zoals onder andere optochten, georganiseerde stoeten, carnaval,
halloween, Sinterklaas, Kerstman...
Het dragen van een carnavalskostuum of andere verkleding is toegelaten, op voorwaarde dat de aard van het
kostuum of de verkleding niet in strijd is met de goede zeden. Het is eveneens verboden de kledij na te bootsen
van de bedienaars van erediensten, van het gerecht, van het leger of de politie.
Artikel 3. Het is de gemaskerde personen, zoals in dit hoofdstuk vermeld, streng verboden voorwerpen te werpen
die de omstaanders bevuilen. Het is verboden gevaarlijke voorwerpen bij zich te dragen.
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Hoofdstuk 3. GELUIDSHINDER
Artikel 1. Het is verboden geluid, gerucht of rumoer te veroorzaken, dat de rust van de inwoners in het gedrang
brengt. Het bewijs van de geluidshinder kan met alle mogelijke middelen geleverd worden.
Artikel 2. §1. Artikel 2. §1. Het gebruik van tuinwerktuigen (waaronder hout- en kettingzagen, grasmaaiers),
drilboren of andere (bouw)werktuigen aangedreven door zowel ontploffings- als elektrische motoren is toegestaan
tussen 08 uur en 20 uur, behalve op zondagen en wettelijke feestdagen.
§2. Voor werken van openbaar nut of werken die om technische redenen niet kunnen onderbroken worden tijdens
deze periode is een voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de burgemeester vereist. Bij deze toelating
kunnen bijzondere voorwaarden worden opgelegd.
§3. Deze regeling geldt niet voor land- en tuinbouwwerktuigen die worden aangewend in het kader van een
normale bedrijfsexploitatie.
Artikel 3. §1. Onverminderd de vigerende wettelijke en reglementaire bepalingen dienaangaande, is het
verboden op openbaar of privaat domein om het even welk vuurwerk af te steken.
§2. Onverminderd de vigerende wettelijke en reglementaire bepalingen dienaangaande, is het verboden, op
openbaar of privaat domein, gebruik te maken van vuurwapens of wapens met samengeperste lucht om
vreugdesalvo’s af te vuren of knalsignalen te veroorzaken. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de jachten verdelgingshandelingen voorzien bij het jachtdecreet.
§3. Voor speciale gelegenheden kan de burgemeester afwijkingen toestaan voor feestvuurwerk of
vreugdeschoten. In deze toelating kunnen bijzondere voorwaarden worden opgelegd.
Artikel 4. Niet-elektronisch versterkte muziek voortgebracht op openbaar of privaat domein mag geen abnormale
hinder veroorzaken of van aard zijn de rust van de inwoners of gebruikers van de openbare weg te verstoren
tenzij het geproduceerd wordt met voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de burgemeester. In deze
toelating kunnen bijzondere voorwaarden worden opgelegd. Voor elektronisch versterkte muziek gelden de
voorschriften van Vlarem.
Artikel 5. §1. Het geluid voortgebracht door voertuigen mag niet van die aard zijn de rust van de inwoners te
verstoren.
§2. In de open lucht op minder dan 100 meter van woningen is het verboden koelinstallaties op voertuigen
draaiende te houden terwijl het voertuig stilstaat.
§3. Het is verboden elektronisch versterkte muziek in voertuigen te produceren die hoorbaar is buiten het
voertuig.
Artikel 6. Het is verboden geluidsvoortbrengende middelen (luidsprekers, radio’s, muziekinstrumenten,…) te
gebruiken op en langsheen de openbare weg, op het strand en in de duinen voor het maken van reclame, voor
verkiezingspropaganda, of om de aandacht te trekken op de verkoop van een product of het verlenen van een
dienst, tenzij het college van burgemeester en schepenen hiervoor voorafgaandelijk de toestemming heeft
verleend. In deze toelating kunnen bijzondere voorwaarden worden opgelegd.
Artikel 7. Het gebruik van al dan niet automatische vogelschrikkanonnen of gelijksoortige toestellen die gebruikt
worden voor de bescherming van de oogst en vruchten op landbouwgronden is toegelaten, op voorwaarde dat de
signalen slechts gegeven worden op minstens tweehonderd meter van woningen, tussen 07 en 17 uur en dat het
kanon niet meer dan 10 knallen per uur produceert.
Artikel 8. De klanten van horecazaken mogen bij het verlaten van de zaak of bij het buiten roken niet storend
zijn voor de omwonenden. De uitbaters van de horecazaken moeten alle maatregelen treffen zodat lawaai van
hun instelling of veroorzaakt door hun klanten de omwonenden niet stoort.
Artikel 9. §1. De gebruiker van een alarmsysteem in een privé-eigendom moet het afgaand alarm zo snel
mogelijk uitschakelen. Wanneer de gebruiker of zijn contactpersoon niet opdaagt binnen 30 minuten nadat het
alarm is afgegaan, mogen de politiediensten de nodige maatregelen nemen om de hinder te beëindigen, op kosten
en risico van de overtreder.
§2.Alarmsystemen van voertuigen in de openbare ruimte of op privé-eigendom mogen de buurt niet blijven storen
en moeten door de eigenaar/gebruiker zo snel mogelijk worden uitgeschakeld.
Indien de eigenaar/gebruiker niet opdaagt binnen 30 minuten nadat het alarm is afgegaan, mogen de
politiediensten de nodige maatregelen nemen om de hinder te beëindigen, op kosten en risico van de overtreder.
Artikel 10. Laden en lossen
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Conform artikel 1 is het hanteren, laden of lossen van materialen, toestellen of andere voorwerpen die geluiden
kunnen voortbrengen enkel toegelaten op werkdagen, zowel tijdens de dag als 's avonds en mag het niet van die
aard zijn dat het de rust van de inwoners in het gedrang brengt.
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Hoofdstuk 4. LUIDSPREKERS
Artikel 1. Het gebruik van luidsprekers, verspreiders, radio's, mechanische piano's, fonografen, pick-ups en alle
soortgelijke muziekinstrumenten op en langsheen de openbare weg, op het strand en in de duinen is verboden
tenzij het college van burgemeester en schepenen voorafgaandelijk de toestemming heeft verleend.
Artikel 2. Het verbod in het artikel 1, geldt ook voor uitzendingen die binnenshuis worden gehouden en verspreid
buitenshuis en op of langs de openbare weg.
Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen kan, in bijzondere gevallen, wanneer de uitzendingen
plaatsvinden voor de bevordering van het toerisme, of bij officiële plechtigheden, of bij openbare feesten
afwijkingen toestaan.
Artikel 4. De toelating waarvan sprake in artikelen 1 en 3, bepaalt de locatie of de te volgen weg of beide, welke
de verkrijger voor het houden van zijn uitzendingen moet innemen en volgen. Dezelfde toelating bepaalt eveneens
de datum, het uur of in welke tijdspanne deze uitzendingen plaats mogen vinden.
Artikel 5. De toelating tot het uitzenden van reclame, kan door het college van burgemeester en schepenen
slechts worden toegestaan nadat de verschuldigde gemeentelijke belasting voor de reclame is vereffend.
Artikel 6. De toelating van het college van burgemeester en schepenen moet door de verkrijger op elk verzoek
van de politie of een door het gemeentebestuur aangestelde ambtenaar-vaststeller worden vertoond.
Artikel 7. De verleende toelating kan te allen tijde worden ingetrokken, zonder enig recht op schadevergoeding
wanneer de uitzendingen aanleiding geven tot wanordelijkheden of samenscholingen die van aard zijn het verkeer
te belemmeren of de openbare orde of rust verstoren of in gevaar brengen.
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Hoofdstuk 5. LICHTHINDER

Artikel 1. Het is verboden in het luchtruim boven het grondgebied van de gemeente gespreid licht, lichtbundels
(laserlicht, gewoon kunstlicht, gebundelde lichtstralen,…) of gelijkaardig licht voort te brengen of te projecteren,
hetzij rechtstreeks, hetzij door weerkaatsing.
Artikel 2. Klemtoonverlichting mag uitsluitend gericht zijn op het te verlichten doelgebied en moet, indien
technisch mogelijk, neerwaarts gericht zijn. De hele gevel verlichten is verboden. Alle klemtoonverlichting moet
gedoofd zijn vanaf 23u00 of na het einde van de uitbating indien dit later is.
Artikel 3. §1. Alle lichtreclame moet gedoofd zijn vanaf 23u00 of na het einde van de uitbating indien dit later is.
§2. Aan– en uitgaande lichtreclames en lichtreclames voorzien van knipperlichten zijn verboden.
§3. Lichtreclames worden steeds van boven naar beneden verlicht.
Artikel 4. Het is verboden om verlichting zo te plaatsen dat gebruikers van de openbare weg gehinderd of verblind
worden.
Artikel 5. Bij verlichting van oprit, parkeerplaats, tuin of deurportaal moet de particulier de nodige maatregelen
nemen om lichthinder in de omgeving te voorkomen. Permanente verlichting dient gedoofd te worden vanaf 23u00.
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Hoofdstuk 6. FUIVEN EN EVENEMENTEN
Artikel 1. De organisatoren van publiek toegankelijke dansfeesten, fuiven en andere evenementen in
gemeentelijke zalen of in tenten of andere tijdelijke constructies op het openbaar domein, zijn verplicht
voorafgaandelijk en schriftelijk toelating te vragen aan het college van burgemeester en schepenen. De aangifte
gebeurt via de evenementenfiche.
Artikel 2. Publiek toegankelijke dansfeesten, fuiven en andere evenementen die worden georganiseerd in open
lucht, zijn slechts toegelaten nadat het college van burgemeester en schepenen voorafgaandelijk en schriftelijke
toelating heeft verleend. De aanvraag zal pas aan het college van burgemeester en schepenen worden voorgelegd
nadat een correct ingevulde evenementenfiche door de organisator aan het gemeentebestuur werd bezorgd.
Artikel 3. De organisatoren van publiek toegankelijke dansfeesten, fuiven en andere evenementen in privézalen of
in tenten of andere tijdelijke constructies op privédomein moeten dit veertien dagen op voorhand melden bij het
gemeentebestuur. Ze kunnen hiervoor de evenementenfiche gebruiken. Dit artikel is niet van toepassing op
muziekactiviteiten met elektronisch versterkte muziek indien de privézaal of inrichting in regel is met Vlarem.
Artikel 4. §1. Alle dansfeesten, fuiven en andere evenementen waarvan sprake in artikelen 1 en 2 moeten
eindigen om 04.00 uur.
§2. Het college van burgemeester en schepenen kan afwijkingen toestaan op het voorschrift ter gelegenheid van
feestelijkheden, kermissen, huwelijken en tijdens het toeristische seizoen.
Artikel 5. Muziekuitvoeringen, hetzij door orkest hetzij bij middel van apparaten, gehouden in dans- en feestzalen
mogen op geen enkel ogenblik storend zijn voor de buren.
Na 22.00 uur moeten de muziekuitvoeringen zodanig gedempt worden dat ze de buren niet storen.
Artikel 6. §1. Vanaf 03.00 uur is het voor de uitbaters van publieke inrichtingen verboden om nog muziek te
maken.
§2. De uitbaters van de inrichting kunnen evenwel van de burgemeester machtiging bekomen om in hun inrichting
regelmatig alle dagen of bepaalde dagen van de week muziek te maken gedurende één of meerdere uren na 03.00
uur en dit gedurende een bepaalde periode, bij gelegenheid van speciale omstandigheden.
Wanneer de bovenvernoemde afwijking wordt toegestaan, moet hoe dan ook opgehouden worden met muziek te
maken om 05.00 uur. Voor Vlarem ingedeelde inrichtingen met elektronisch versterkte muziek moeten deze
afwijkingen zijn opgenomen in de aktename of de vergunning.
§3. De schriftelijke machtiging van de burgemeester moet steeds in de inrichting aanwezig zijn en vertoond
worden op het eerste verzoek van de politie.
Artikel 7. §1. De burgemeester is gemachtigd dansfeesten, fuiven, evenementen en muziekuitvoeringen voortijdig
te doen eindigen indien deze op gelijk welke manier de openbare orde en rust overmatig storen.
§2. Ingeval van verstoringen van de openbare orde en rust voor de omwonenden, kan de burgemeester bij
gemotiveerde beslissing de toelating intrekken.
De burgemeester is tevens gemachtigd het maken van muziek voortijdig te doen eindigen indien dit aanleiding
geeft tot wanordelijkheden of op gelijk welke manier de orde en rust verstoort.
De burgemeester kan tevens, bij gemotiveerde beslissing, met het oog op de vrijwaring van de openbare rust de
sluiting van een inrichting bevelen.
Artikel 8. §1. Onverminderd de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid kan
wie eenmalig of sporadisch een fuif organiseert een beroep doen op stewards. Zij mogen hiervoor niet betaald
worden.
§2. De lijst met de namen, adressen en geboortedata van de in te zetten stewards moet overgemaakt worden aan
de politie met een recent uittreksel uit het strafregister.
§3. De burgemeester keurt de inzet en de namen van de stewards goed na advies van de politie.
Artikel 9. §1. De opdrachten van de stewards tijdens een fuif:
1. bezoekers aanmanen tot kalmte bij schermutselingen of ruzies;
2. de fuifgangers begeleiden naar de nooduitgangen bij eventuele noodsituaties;
3. informatie verstrekken aan de politiediensten en andere hulpdiensten.
§2. De stewards mogen de fuifgangers vragen de tent of de zaal te verlaten wanneer ze storend gedrag vertonen,
maar buiten de gevallen van wettige verdediging mogen ze geen enkele vorm van dwang of geweld gebruiken.
§3. Het is niet toegelaten dat stewards andere taken uitvoeren dan het toezicht op en controle van personen met
het oog op het verzekeren van de veiligheid.
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Artikel 10. Bij elke fuif worden vrijwillige stewards en/of professionele stewards van een vergunde
bewakingsdienst ingezet volgens de volgende criteria :
= aantal in te zetten volgens omvang (evenementenfiche) fuif
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Hoofdstuk 7. BOUWSTOP
Artikel 1. Onverminderd de toepassing van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening waarin de
afbakening van de zones in de gemeente Koksijde waar van 11 juli tot en met 31 augustus niet mag worden
gebouwd, dient voor niet-vergunningsplichtige bouwwerken, die hinder veroorzaken dezelfde bouwstop te worden
nageleefd, behoudens ingeval voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van het gemeentebestuur. Hierbij
moeten de bepalingen van het hoofdstuk betreffende geluidshinder ook worden nageleefd.
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Hoofdstuk 8. GEURHINDER

Artikel 1. De houders van dieren zijn ertoe gehouden hun dieren zodanig te huisvesten en alle mogelijke
maatregelen te nemen opdat de dieren geen geurhinder veroorzaken.
Artikel 2. §1. Het is verboden goederen op te slaan, die van aard zijn geurhinder of luchtverontreiniging te
veroorzaken.
§2. Indien men activiteiten uitvoert waarbij rook, stof, geuren, dampen, giftige of bijtende gassen die buren
kunnen hinderen of de lucht kunnen verontreinigen ontstaan, is men ertoe gehouden alle mogelijke maatregelen te
treffen om de hinder naar omwonenden te vermijden of zoveel mogelijk te beperken.
§3. Iedereen is ertoe gehouden zijn aalput, beerput en/of septische put op regelmatige basis te doen ruimen. Men
is ertoe gehouden alle mogelijke maatregelen te treffen om bij het ruimen geurhinder te vermijden of zoveel
mogelijk te beperken. De ruiming mag niet gebeuren op zon- en feestdagen.
§4. De eigenaars van een mest-, afval-, composthoop, compostvat, ed. zijn ertoe gehouden alle mogelijke
maatregelen te nemen om geurhinder te voorkomen.
Artikel 3. Schouwen en de luchtafvoeropening van dampkappen moeten zodanig geplaatst worden dat de
geurhinder voor buren tot een minimum wordt beperkt.
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Titel 4. OPENBARE VEILIGHEID
Hoofdstuk 1. BETOGINGEN - SAMENSCHOLINGEN - OPTOCHTEN
Artikel 1. Betogingen, samenscholingen of optochten, ingericht op de openbare weg of in open lucht, zijn
onderworpen aan een voorafgaandelijke schriftelijke kennisgeving aan het college van burgemeester en schepenen.
Deze kennisgeving moet het gemeentebestuur bereiken, minstens dertig dagen voor de gestelde datum en moet
volgende inlichtingen bevatten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Naam, adres en telefoonnummer van de organisator;
Het voorwerp van de manifestatie;
Datum en tijdstip van de manifestatie;
De geplande route;
De voorziene plaats en tijdstip van het einde van de manifestatie (ontbinding);
Of er een meeting wordt gehouden bij de afsluiting van de manifestatie;
De raming van het aantal deelnemers en vervoermiddelen;
De door de organisator voorzien ordemaatregelen.

Artikel 2. §1. Elk voorwerp dat gebruikt kan worden om te slaan en/of te verwonden is verboden.
§2. Het gezicht dient te allen tijde volledig zichtbaar te blijven.
§3. Het dragen van helmen is gedurende de manifestatie verboden.
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Hoofdstuk 2. ALCOHOLGEBRUIK OP DE OPENBARE WEG
Artikel 1. Het is verboden om tussen 22:00 en 10:00 uur alcoholhoudende dranken (gedistilleerde of gegiste
dranken al dan niet in gemixte vorm) op de openbare weg en het openbaar domein, buiten de terrassen en andere
plaatsen speciaal bestemd voor dit doel, te verbruiken. Het bezit van geopende recipiënten die alcoholhoudende
dranken bevatten, wordt gelijkgesteld met het verbruik beoogd in dit artikel.
Een uitzondering kan door de burgemeester worden toegestaan aan de organisatoren van festiviteiten of andere
gebeurtenissen.
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Hoofdstuk 3. ONDERHOUD VAN PRIVÉ-EIGENDOM
Artikel 1. Bouwvallige en of leegstaande gebouwen
Het is verboden de openbare veiligheid in het gedrang te brengen door:
- bouwvalligheid, gebrek aan herstelling of onderhoud van huizen of gebouwen;
- geen gepaste maatregelen te nemen om de toegang tot leegstaande gebouwen te verhinderen.
Indien de eigenaar na een schriftelijke ingebrekestelling van het gemeentebestuur niet binnen de gestelde termijn
reageert, kan de gemeente zich het recht voorbehouden gepaste maatregelen te nemen op kosten en op risico van
de overtreder.
Artikel 2. Onderhoud van bomen, beplantingen en hagen
De eigenaar, of indien hij ertoe bevoegd is, de gebruiker van een onroerend goed palend aan de openbare weg
moet ervoor zorgen dat de bomen, beplantingen en hagen zodanig onderhouden worden dat geen enkele tak
ervan:
- over de rijweg hangt op minder dan 4,5 meter boven de grond;
- over de gelijkgrondse berm, het fietspad of over het trottoir hangt op minder dan 2,5 meter boven de
grond;
- de stabiliteit van de installaties voor de openbare verlichting in het gedrang brengt of het uitgestraalde licht
ervan in belangrijke mate vermindert;
- de toegang tot nutsvoorzieningen belemmert;
- enige belemmering betekent voor de (verkeers)veiligheid (straatnaamborden, verkeerstekens,
verkeersborden of huisnummers die bedekt zijn...);
De eigenaar, of indien hij ertoe bevoegd is, de gebruiker van het onroerend goed moet op eenvoudig verzoek de
belemmerende beplanting snoeien of zo nodig verwijderen. Als de overtreder de zaken niet onmiddellijk in orde
brengt, kan de gemeente zich het recht voorbehouden dat te doen op kosten en op risico van de overtreder.
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Hoofdstuk 4. WATER OPENBARE RUIMTE
Artikel 1. Bevroren waterlopen en stilstaande waters in de openbare ruimte
Het is verboden zich op het ijs van de waterlopen en stilstaande waters in de openbare ruimte te begeven. Na
technisch advies van de brandweer te hebben ingewonnen kan de burgemeester bij een voldoende ijsdikte een
afwijking van dit verbod toestaan.
Artikel 2. Zwemmen in de openbare ruimte
Het is verboden te zwemmen in vijvers en waterlopen die hiertoe niet op wettelijke wijze worden
geëxploiteerd.
Artikel 3. Fonteinen
Het is verboden om materiaal te reinigen in het water van fonteinen of er met dat doel water uit te putten.
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Titel 5. DIEREN
Hoofdstuk 1. ALGEMEEN
Artikel 1. Het is verboden dieren te laten rondzwerven op het openbaar domein (met inbegrip van het strand en
de duinen).
Artikel 2. Het is verboden om op het openbaar domein (met inbegrip van strand of de duinen) meeuwen, vossen,
verwilderde katten, verwilderde stadsduiven of andere dieren te voederen.
Artikel 3. De toegang tot het strand of de duinen met andere dieren dan honden, paarden en andere rijdieren (in
dit geval op de daartoe aangelegde ruiterpaden), is verboden.
Artikel 4. De houders van dieren zijn ertoe gehouden hun dieren zodanig te huisvesten en alle mogelijke
maatregelen te nemen opdat de dieren geen geur- of geluidshinder veroorzaken.
Hoofdstuk 2. HONDEN
Artikel 5. [geschrapt GR 18/12/2017]
Artikel 6. §1. Honden dienen steeds aan de leiband gehouden te worden en dit op het ganse grondgebied van de
gemeente met inbegrip van het strand en de duinen.
§2. De lengte van de (elektronische) leiband dient beperkt te zijn tot 10 meter.
Artikel 7. §1. Honden worden op het strand toegelaten:
- buiten het badseizoen (van 16 september tot en met 31 mei),
- binnen het badseizoen (van 1 juni tot en met 15 september) vóór 10.30u en na 18.30u; - - in drie zones
ongeacht het tijdstip of de periode van het jaar:
Zone 1: tussen de gemeentegrens met De Panne en de grens van de bewaakte zone ter hoogte van de Pieterlaan
10;
Zone 2: begrepen tussen het Elisabethplein en de G. Scottlaan (Sint-André);
Zone 3: begrepen tussen de F. Timmermanslaan en de Paardevissersweg.
Deze zones worden aangeduid door een blauw bord voorzien van de figuur van een witte hond.
§2. Het zich verplaatsen met de hond op het strand dient langs (of zo dicht mogelijk tegen) de waterlijn te
gebeuren.
§3. De toegang met honden is sowieso te allen tijde verboden tot op het strand in de bewaakte zone (wanneer de
reddingsdienst operationeel is), de begraafplaatsen, gemeentelijke zwembaden en openbare gebouwen.
§4. Deze regeling geldt niet voor de honden die blinden of andere mindervaliden begeleiden noch voor
politieambtenaren met hun politiehond in de uitoefening van hun dienst of aangestelden van een erkende
bewakingsonderneming in de uitoefening van een door het gemeentebestuur vergunde bewakingsopdracht met
hun waakhond.
§5. De locaties waar honden verboden zijn worden aangeduid met het volgende verbodsbord:

Onder de verbodsborden op het strand staat de verboden periode en het tijdstip vermeld.
Artikel 8. §1. De houders van honden zijn verplicht om de uitwerpselen van hun honden die terecht komen op het
openbaar domein, met inbegrip van het strand en de duinen, volledig te verwijderen. Deze bepaling ontslaat de
aangelanden niet van hun verplichting inzake reiniging.
§2. De houder moet steeds in het bezit zijn van minstens één zakje bestemd voor het verwijderen van de
uitwerpselen van zijn dier. Het zakje moet voldoende groot zijn om dichtgeknoopt te kunnen worden. Het zakje
moet op het eerste verzoek van de bevoegde persoon worden getoond. Het gebruikte zakje moet gedeponeerd
worden in de straatvuilnisbak, hondenpoepbuis of moet worden meegenomen tot de woon- of verblijfplaats. Het is
verboden het zakje met uitwerpselen langs plantsoenen, straten, voetpaden en/of in de straatkolken of
rioolmonden achter te laten.
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§3. Visueel gehandicapten en andere mindervaliden die gebruik maken van een hond als begeleider vallen niet
onder de toepassing van de bepalingen in dit artikel.
Artikel 9. §1. Potentieel gevaarlijke of gevaarlijke honden dienen, telkens zij op straat komen, een muilkorf te
dragen.
§2. Onder potentieel gevaarlijke of gevaarlijke honden wordt verstaan:
- Elke hond die, als hij vrij zou rondlopen, zonder enige provocatie op een duidelijk en onmiskenbaar dreigende
wijze naar personen en dieren zou toelopen
- Elke hond die personen en of dieren aanvalt, bijt of verwondt zonder provocatie of die reeds iemand heeft
aangevallen, gebeten of verwond zonder provocatie
Artikel 10. Het is de eigenaars of begeleiders van honden ten strengste verboden hun dieren achter te laten in
een geparkeerde wagen, zonder de nodige voorzorgen te nemen opdat het dier over de nodige zuurstof beschikt.
Alle maatregelen die getroffen worden om de dieren te bevrijden, zijn ten laste van de eigenaars.
Hoofdstuk 3. RIJDIEREN
Artikel 11. Verkeer met paarden en rijdieren is in gans het duin – en natuurgebied uitsluitend toegelaten op de
daartoe aangelegde ruiterpaden.
Artikel 12. §1. Verkeer met paarden en rijdieren op het strand is toegelaten:
• buiten het badseizoen (van 16 september tot en met 31 mei),
• binnen het badseizoen (van 1 juni tot en met 15 september) vóór 10.30 u. en na 18.30 u.
§2. Het verkeer met rijdieren is sowieso te allen tijde verboden op het strand in de bewaakte zone zelf (wanneer
de reddingsdienst operationeel is), georganiseerd binnen of buiten het badseizoen.
§3. Verkeer met rijdieren op het strand dient langs (of zo dicht mogelijk tegen) de waterlijn te gebeuren en is
altijd verboden boven de hoogwaterlijn
§4. Het betreden van het strand om de waterlijn te bereiken en het verlaten van het strand moet stapvoets via de
kortste weg gebeuren en mag uitsluitend via de in dit reglement bepaalde plaatsen:
1. G. Scottlaan (Sint-André);
2. Cottagelaan;
3. Dumontlaan, ter hoogte van de KYC;
4. Eugène Debongnieplein.
Artikel 13. [geschrapt GR 18/12/2017]
Artikel 14. §1. Op elk bereden paard en rijdier dat aanwezig is op de openbare weg, op het strand, en op de
ruiterpaden in de duinen, moet op een steeds zichtbare wijze op het zadeldoek, zowel linker- en rechterzijde van
het dier, een doek aangebracht worden, 15cm bij 15cm groot, waarop de letter "K" voorkomt, evenals een
identificatienummer.
§2. Elk bereden paard en rijdier dat zich bevindt op het grondgebied van de gemeente Koksijde, op de openbare
weg, op de ruiterpaden in de duinen of op het strand, en dat komt van, of op stal staat in een naburige gemeente,
moet een identificatiedoek dragen, voorgeschreven en afgeleverd door die naburige gemeente. Indien de naburige
gemeente geen doeken uitreikt, dan dienen ze een identificatiedoek van de gemeente Koksijde te dragen.
Artikel 15. Het identificatiedoek wordt tegen kostprijs uitsluitend afgeleverd door het gemeentebestuur. Van deze
uitreiking wordt tevens een naamregister van de afgeleverde doeken bijgehouden dat moet toelaten de eigenaar
van het rijdier te identificeren.
Deze doeken kunnen mits betaling afgehaald worden bij de gemeentediensten. De betalingsmodaliteiten alsook de
tarieven zullen door de gemeenteraad vastgelegd worden.
Iedere eigenaar moet voor elk paard of rijdier over een identificatienummer beschikken. De manege moet bij het
ter beschikking stellen van hun paarden telkens een identificatienummer voorzien.
Indien het paard of rijdier wordt vervreemd of indien het identificatienummer geen bestaansreden meer heeft,
dient de eigenaar dit nummer in te leveren.
Artikel 16. Bij het tuigen en het onttuigen van de paarden en rijdieren dient de mest te worden verwijderd. Het is
verboden de paardentrailers op de openbare weg uit te kuisen en de paardenmest achter te laten. Het is verboden
de uitwerpselen in het zand onder te delven of in straatkolken te werpen.
Artikel 17. Geleide wandelingen georganiseerd door een manege of een rijschool dienen steeds te gebeuren
onder leiding van een bekwame ruiterinstructeur die tenminste de leeftijd bereikt heeft van 21 jaar.
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Artikel 18. Het is binnen de bebouwde kom steeds verboden de paarden te laten galopperen.
Artikel 19. De bepalingen van deze afdeling dienen door de manegehouders op een goed zichtbare plaats
uitgehangen te worden. Een daartoe bestemd exemplaar wordt door het gemeentebestuur ter beschikking gesteld.
Artikel 20. De voorschriften van dit hoofdstuk zijn niet van toepassing voor wat betreft de paarden gebruikt bij de
paardenvisserij, de landbouwpaarden, de rijdieren van de politiediensten noch voor rijdieren die ingezet worden
voor het beheer van de duinen.
Hoofdstuk 4. DUIVEN
Artikel 21. Het is binnen de grenzen van de gemeente verboden duiven die niet mee kampen in prijsvluchten te
laten uitvliegen op zaterdag, zon- en feestdagen voor 16.00 uur gedurende het speelseizoen en vooraleer de
prijskampen zijn gesloten. Onder speelseizoen wordt verstaan de periode die begint ieder jaar de 1ste zondag van
april en eindigt na de laatste zondag van oktober.
Artikel 22. Elke handeling die de liefhebber schade kan toebrengen is te allen tijde verboden. Onder schadelijke
handelingen dient verstaan te worden: alle middelen die aangewend worden om duivenliefhebbers te benadelen,
zoals slaan op voorwerpen, zwaaien met gelegenheidsvlaggen of deze aanhangen op daken en andere plaatsen in
de nabijheid van duivenhokken alsmede het plaatsen van molentjes en dergelijke voorwerpen in voornoemde
nabijheid.
Artikel 23. De nodige maatregelen moeten genomen worden om te vermijden dat verwilderde stadsduiven kunnen
nest maken in of op constructies. Volgende maatregelen (niet limitatieve lijst) kunnen noodzakelijk zijn: het dicht
maken van openingen in een gebouw, het afspannen van mogelijke nestplaatsen met een net, het plaatsen van
pinnen... In het bijzonder wordt hierbij gedacht aan verwaarloosde gebouwen.
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Titel 6. STRAND
Hoofdstuk 1. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1.
1° brandingsporten: elke sportactiviteit beoefend met tuigen voor brandingsporten die zee kiezen vanaf het strand
met uitzondering van de vaartuigen bedoeld in artikel 37, § 1, van het koninklijk besluit van 4 augustus 1981;
2° tuigen voor brandingsporten: materiaal dat gebruikt wordt om brandingsporten te beoefenen met inbegrip van
surfplanken, tuigen voor peddelsport, windsurftuigen, jetski's, jetscooters, kites;
3° a. body-of waveboarden of surfriding: zich, staand, liggend of zittend op een plank, voortbewegen op de golven
van de branding, dit is toegestaan in de zwemzone;
b. kitesurfen of plankvliegeren: onder invloed van de wind, zich voort bewegen op het water, door middel van een
plank, voorzien van een vlieger of kite.
c. powerkiten of powervliegeren: het bestuurbaar vliegeren met een vlieger of kite met 4 touwen, ontworpen voor
het genereren van trekkracht;
d. catakiten: onder invloed van de wind, zich voort bewegen op het water, door middel van een catamaran,
voorzien van een kite
4° windsurfen: onder invloed van de wind zich, voortbewegen op het water door middel van een plank, voorzien
van een zeil vastgehecht aan een verticaal geplaatste mast;
5° skimboarden: zich, staande op een plank, laten glijden over een dun laagje water beneden de branding;
6° stand up–paddling: zich, staande of zittend op een surfplank, voortbewegen op de golven van de branding of op
open zee; dit is toegestaan in de insteekzone, kustzone en zeezone;
7° strandhoofd: kustverdedigingsconstructie door de mens gemaakt, bestaande uit een dwarse structuur op het
strand en die reikt tot op de onderwateroever en die in principe bestemd is tot het bedwingen van erosieve
tijstromingen.
8° kustzone: de zone tot een halve zeemijl;
9°veiligheidszone: de zone van 50 meter zeewaarts achter de zwemzone;
10° insteekzone: de door de met scheepvaartcontrole belaste ambtenaar aangewezen zones in de kustzone die
werden aangewezen voor het beoefenen van brandingsporten (de zone tot 200 meter buiten de laagwaterlijn);
11° lanceerzone: zone in de strandzone om plankvliegers en powerkites te lanceren vanaf het strand, of finaal te
laten landen;
12° bufferzone: zone aangeduid door de met scheepvaartcontrole belaste ambtenaar aan de zijkant van een
zwemzone en veiligheidszone, en loodrecht op de laagwaterlijn;
13° zeezone: de zone voorbij een halve zeemijl tot 2 zeemijl zeewaarts;
14° bewaking van watersporters: toezicht houden op de (veiligheid van) watersporters.
15° reddingen van watersporters: watersporters in moeilijkheden hulp bieden.
16° Watersportclub: een bij de Vlaamse uniesportfederatie voor zeilen en surfen aangesloten sportclub die, voor
elke kustgemeente nader bepaald in een strandconcessie, instaat voor het organiseren van watersporten in een
specifieke insteekzone;
17° Erkende kitesurfschool: de organisator van kitesurf lessen en aanverwante activiteiten, opgenomen in
watersportclub of werkend binnen een overeenkomst met de watersportclub en kustgemeente. De kitesurfschool
dient jaarlijks erkent te worden door de WWSV (Wind en Watersport Vlaanderen) voor zeilen en surfen op basis
van een kwaliteitsmeting;
18° Longe Cote: een sport waarbij men zich voortbeweegt in de branding tot op borsthoogte, mogelijks met behulp
van peddels of andere attributen bevestigd aan de onderarm; dit is toegestaan in de zwemzone;
19° Wingsurfen: onder invloed van de wind zich, voortbewegen op het water door middel van een plank, voorzien
van een zeil dat niet is vastgehecht aan de plank;
20° Foilsurfen: zich, staand, liggend of zittend op een plank, voortbewegen over het water onder invloed van de
wind/of op de golven van de branding, waarbij door middel van een onderwater vleugel de plank uit het water
wordt gelift;
21° Sandboarding: een sport waarbij men op een plank staat, met de voeten vastgebonden in bindingen een
zandduin afdaalt. Deze sport kan staand, liggend of zittend beoefend worden.
De in dit artikel bedoelde afstanden worden gerekend vanaf de laagwaterlijn of vanaf de permanente havenwerken
welke buiten de laagwaterlijn uitsteken zoals deze op de op grote schaal uitgevoerde officiële zeekaarten zijn
aangegeven. De met scheepvaartcontrole belaste ambtenaar zorgt ervoor dat de zones aansluiten bij de zones
zoals die door de lokale en regionale autoriteiten werden bepaald voor het gedeelte tussen de laagwaterlijn en het
strand.
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Hoofdstuk 2. WINDSURFEN, KITESURFEN EN ANDERE VORMEN VAN WATERSPORTACTIVITEITEN

Afdeling 1. Windsurfen - kitesurfen
Artikel 1. Voor het beoefenen van het windsurfen en het kitesurfen worden er op het strand van Koksijde, dit
vanaf de grens met De Panne tot de grens met Nieuwpoort drie zones voorbehouden:
- Zone van 200 meter, ter hoogte van de Dumontlaan, tussen de grens met de gemeente De Panne en de
bewaakte zone Sint-Idesbald;
- Zone van 500 meter, tussen de bewaakte zone Sint-André en de bewaakte zone Oostduinkerke-Centrum;
- Zone van 1700 meter, tussen de bewaakte zone Oostduinkerke-Centrum en de bewaakte zone Groenendijk.
Artikel 2. Insteek-, lanceer-, en bufferzones
§1. Het aanvatten en beëindigen van de activiteiten, zoals bepaald in hoger vernoemde definities en voor zover de
strandconcessies dit toelaten, zijn enkel mogelijk in de insteekzones.
§2. Indien de insteekzones bestemd voor kitesurfen grenzen aan een bewaakte zone voor baders, dan moet er
tussen beide zones een bufferzone van 50 meter voorzien zijn .
§3. De bufferzones worden begrensd aan de kant van de insteekzone door een reeks hoge rode cilindervormige
boeien. Aan de kant met de bewaakte zone, wordt de grens aangeduid door een reeks gele bolvormige boeien.
§4. In de insteekzones is het verboden te baden en aan strandvisserij te doen.
§5. De insteekzones worden gesignaleerd bij het begin en einde van die zones door middel van borden waarop het
uniform silhouet voorkomt van een watersporter aangevuld met onderbord vermeldend “verboden te baden”.
Artikel 3. Bewaking en reddingen
§1. De gemeente staat in voor de organisatie van de bewaking en reddingen in de insteekzones. De gemeente
bepaalt de modaliteiten en kan evenwel beslissen om de bewakings- en reddingsbevoegdheid bij schriftelijke
overeenkomst te delegeren naar de watersportclubs of het IKWV.
§2. De activiteiten zoals bepaald in dit deel zijn toegelaten wanneer tegelijkertijd aan volgende voorwaarden is
voldaan:
- alleen van zonsopgang tot zonsondergang.
§3. Er geldt een informatieplicht om de beoefenaars brandingsporten te wijzen op de bewakings- en
reddingsactiviteiten wanneer respectievelijk een groene, rode of geen vlag gehesen wordt. De verantwoordelijke
voor de bewaking bepaalt welke vlag er zal gehesen worden. Deze informatieplicht geldt niet voor de
scheepvaartcontroles.
§4. Als er geen vlag wordt gehesen, worden geen reddingen en geen bewaking voorzien door IKWV of de
watersportclubs zoals gedelegeerd door de gemeente.
§5. De groene vlag wordt gehesen wanneer de in §2 opgesomde voorwaarden zijn voldaan, en wanneer in de
insteekzone bewaking en reddingen voorzien worden door IKWV of de watersportclubs zoals gedelegeerd door de
gemeente. De groene vlag wijst bovendien op goede weersomstandigheden om aan watersport te doen.
§6. De rode vlag wordt gehesen wanneer er in de insteekzone enkel bewaking, maar geen reddingen kunnen
verricht worden door IKWV of de watersportclubs zoals gedelegeerd door de gemeente, en/of wanneer er slechte
weersomstandigheden zijn om aan watersport te doen.
§7. De personen die instaan om watersporters in moeilijkheden hulp te bieden dienen in het bezit te zijn van een
specifiek vaar- en reddingsbekwaamheidsattest afgegeven door een erkende watersportfederatie of het IKWV.
§8. Het IKWV maant op regelmatige tijdstippen onbevoegden aan om uit bufferzones of veiligheidszones te gaan.
Artikel 4. Vaarbewegingen
§1. Brandingsporters dienen steeds op een veilige afstand te blijven van strandhoofden en kunstwerken.
§2. Het op- en neerlaten van de kite of plankvlieger moet gebeuren in de lanceerzone, zoals bepaald in artikel 4 §
6.
In geen geval mag het op- en neerlaten van de kite of plankvlieger gebeuren waar een vallende kite of plankvlieger
een ernstig en onmiddellijk gevaar voor het publiek kan uitmaken.
§3. Het is hen verboden op welke wijze dan ook de strandreddingsdiensten of om het even welk vaartuig te
hinderen.
§4. De windsurfers en kitesurfers mogen zich tot maximum een 2 zeemijl (1852m) beneden de laagwaterlijn in zee
begeven.
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§5. De beoefenaars van brandingsporten dienen onmiddellijk de aanmaning en bevelen op te volgen, gegeven door
de met bewaking belaste personen.
§6. Het is de kitesurfer verboden aan powervliegeren te doen op het strand uitgezonderd bij laagwater mits het
respecteren van een veiligheidsafstand van 2 keer de lengte van de lijnen.
Het opstijgen en landen van de vlieger is enkel toegelaten in de daartoe bestemde zone.
Het is verboden aan kitesurfen te doen met landwind.
§7. De plankvliegers zijn verplicht minstens de bepalingen inzake uitrusting te volgen die zijn opgenomen in het
Koninklijk Besluit van 22 juni 2016 betreffende de brandingsporten.
Artikel 5. Uitrusting, meldingsplicht, bekwaamheid
§1. De beoefenaar van brandingsporten moet afdoende en passende veiligheidsuitrusting bij zich hebben,
afhankelijk van de zone:
1° in de insteekzones : isothermisch pak;
2° in de kustzone, maar buiten de insteekzone, en in de zeezone: isothermische pak, een zwemvest of
reddingsvest of impactvest, met voldoende drijfvermogen om het lichaam aan de oppervlakte te houden en een
aangepast middel voor het versturen van noodsignalen. Het aangepast middel voor het versturen van noodsignalen
moet voldoen aan de internationale verplichtingen en bij voorkeur een plaatsbepaling weergeven.
§2. Het federaal overlegplatform voor de pleziervaart, opgericht bij koninklijk besluit van 28 juni 2009, stelt een
niet-exhaustieve lijst van afdoende en passende veiligheidsuitrusting op. Voor het overige gelden de bepalingen
van de wet van 5 juli 2018 betreffende de pleziervaart.

Afdeling 2. Vaartuigen zonder zeil of zonder motor
Artikel 6. Het varen met kajak, kano, brandingsraft, pedalo en het roeien zijn enkel toegelaten in de insteekzones
zoals bepaald in artikel 1.
Artikel 7. §1. Het varen met de kajak, kano, brandingsraft, pedalo en het roeien zijn enkel toegelaten bij helder
weer, bij windkracht 3 Beaufort (zeewind) of 4 Beaufort (landwind).
Uitzonderingen zijn mogelijk in geval van vergunde wedstrijden of cursussen op expliciete machtiging.
§2. De beoefenaars dienen te allen tijde in de bewaakte zone op 200 meter te blijven van de laagwaterlijn.
Bovendien dienen ze onmiddellijk de aanmaning en bevelen van de strandredders op te volgen.
Artikel 8. De kano’s en de kajakken moeten uitgerust worden met de voorzieningen zoals omschreven in het KB
van 4 juni 1999.

Afdeling 3. Vaartuigen onder zeil of met motor voor het beoefenen van de
watersport of de sportvisserij
Artikel 9. Vaartuigen onder zeil of met motor zijn enkel toegelaten in de daartoe vastgelegde zones. In deze zones
is het verboden te baden, aan strandvisserij te doen of andere activiteiten van strandrecreatie uit te oefenen.
De volgende zones worden voorzien:
- Zone van 200 meter ter hoogte van de Dumontlaan, tussen de grens met de gemeente De Panne en de bewaakte
zone Sint-Idesbald.
- Zone van 1700 meter, tussen de bewaakte zone Oostduinkerke-Centrum en de bewaakte zone Groenendijk.
Artikel 10. Het varen onder zeil of met motor is enkel toegelaten, bij helder weer, bij windkracht 3 Beaufort
(zeewind) of 4 Beaufort (landwind).
De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op vergunde georganiseerde wedstrijden of zeilcursussen.
Artikel 11. §1. Alle opvarenden dienen onmiddellijk de aanmaning en bevelen op te volgen van de strandredders.
Zij dienen daarenboven in de bewaakte zone te alle tijden op 200 meter van de laagwaterlijn te blijven.
§2. Het is hen verboden op welke wijze dan ook de strandreddingsdiensten of om het even welke vaartuig te
hinderen.
§3. De vaartuigen dienen steeds op een veilige afstand te blijven van strandhoofden en andere kunstwerken.
§4. Het federaal overlegplatform voor de pleziervaart, opgericht bij koninklijk besluit van 28 juni 2009, stelt een
niet-exhaustieve lijst van afdoende en passende veiligheidsuitrusting op. Voor het overige gelden de bepalingen
van de wet van 5 juli 2018 betreffende de pleziervaart.
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Hoofdstuk 3. ZEILWAGENRIJDEN - LANDBOARDZEILEN - BUGGY-KITEN
Artikel 1. §1. Zeilwagenrijden, buggy-kiten en landboarden kunnen slechts worden beoefend in de daartoe
voorziene zones op het strand aangeduid door het gemeentebestuur in akkoord met de afdeling Kust van het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, zoals bepaald in §3 en op de daartoe voorziene tijdstippen bepaald door
het gemeentebestuur, zoals voorzien in §2.
§2. Het zeilwagenrijden en het landboardzeilen is toegelaten over de ganse lengte van het strand, bij dag en goede
zichtbaarheid tussen 2 uur voor en 2 uur na laagwater:
1. Tijdens de periode van 1 oktober tot 31 mei erop volgend, elke dag;
2. Tijdens de maanden juni en september elke dag, uitgezonderd de zaterdagen, zondagen en feestdagen, waar
het slechts toegelaten is voor 9 uur en na 19 uur;
3. Tijdens de periode van 1 juli tot 31 augustus, elke dag, doch slechts voor 9 uur en na 19 uur;
4. Afwijkingen in periode en tijd kunnen slechts worden verleend voor wedstrijden, schriftelijk en voorafgaand
vergund door het college van burgemeester en schepenen. In een duidelijk afgebakende zone is het toegelaten om
initiatie te geven tot 10u30. Deze afgebakende zone is gelijk aan de toegewezen insteekzone;
5. Zeilwagenrijden, buggy-kiten en landboarden zijn verboden op het strand in de bewaakte zone wanneer de
reddingsdienst operationeel is, georganiseerd binnen of buiten het badseizoen.
§3. Het buggy-kiten is toegelaten in de hieronder vermelde zones, bij dag en goede zichtbaarheid:
1. Zone Sint-André, begrepen tussen de grens met de bewaakte zone Sint-André (Gilles Scottlaan)en het
Yslandplein, grens van de bewaakte zone Oostduinkerke-centrum.
2. Zone Zeebermduinen, begrepen F. Timmermanslaan, grens met bewaakte zone Oostduinkerke-Centrum, en de
Paardevissersweg, grens van de bewaakte zone Groendijk.
Artikel 2. De zeilwagens moeten aan beide zijden van het zeil een nummer dragen met een hoogte van 25 cm en
een breedte van 17cm. Buggykites moeten ook voorzien zijn van een nummer.
Deze zeilnummers worden toegekend door een Landelijke Zeilwagenfederatie die jaarlijks een lijst van alle
nummers met naam en adres van de eigenaars aan het gemeentebestuur meedeelt.
De landboardzeilers moeten een rugnummer dragen met een hoogte van 18cm en een breedte van 10cm. De
rugnummers worden toegekend door de Landelijke Federatie die jaarlijks een lijst van alle nummers met naam en
adres van de eigenaars aan het gemeentebestuur meedeelt.
Artikel 3. Zeilwagenrijders, landboardzeilers en buggykiters moeten lid zijn van een club, aangesloten bij de
Landelijke Zeilwagenfederatie en moeten voor wat betreft de burgerlijke aansprakelijkheid verzekerd zijn zoals een
landelijke federatie volgens het Besluit van de Vlaamse Regering van 31 mei 2002 tot vaststelling van de
erkennings- en subsidiëringvoorwaarden van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties
voor de sportieve vrijetijdsbesteding, een polis moet afsluiten tot bescherming van haar leden.
Wie als zeilwagenrijder of landboardzeiler geen lid is van een federatie dient een nummer te hebben, uitgereikt
door de clubs in overleg met de federatie, jaarlijks te hernieuwen, hoogte 18cm en breedte 10cm, nummer tevens
voorzien van een letter "K". Bij het afhalen van het nummer dient het bewijs van verzekering te worden
voorgelegd.
Artikel 4. Zeilwagens moeten voorzien zijn van een reminrichting.
Artikel 5. Het inrichten van zeilwagen- en landboardwedstrijden is onderworpen aan voorafgaandelijke
schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen. De aanvragen dienen tijdig, minstens
één maand op voorhand, bij het college van burgemeester en schepenen ingediend.
Artikel 6. De inrichters van zeilwagen- en landboardwedstrijden dienen de nodige maatregelen tot veilig verloop
van de wedstrijd te voorzien.
Artikel 7. Zeilwagenpiloten moeten een koerslicentie bezitten afgeleverd door de Landelijke Zeilwagenfederatie
(LAZEF).
Artikel 8. De zeilwagen-, landboard- en buggykite-wedstrijden staan onder toezicht van een door de federatie
aangestelde wedstrijddirecteur.
Artikel 9. De zeilwagens, landboards en buggykites moeten rekening houden met de strandvissers die op de bank
hun vistuig plaatsen.
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Hoofdstuk 4. STRAND
Artikel 1. §1. Het baden en zwemmen in zee is enkel toegelaten op de plaatsen genaamd "bewaakte zwemzones"
als dusdanig op het strand aangeduid bij middel van de seinen, zoals in volgend artikel vermeld, en tijdens de
uren van bewaking door de redders aan zee.
Buiten die bewaakte zwemzones is het verboden in zee te baden of te zwemmen.
§2. Het baden is toegelaten in de hieronder vermelde zones, telkens van 10u30 tem 18u30:
- Tijdens het voorseizoen (laatste twee weken van juni) en het naseizoen (eerste twee weken van september)
• Sint-Idesbald (van de Pieterlaan 10 tem het Grardplein)
•

Koksijde-Centrum (van de Middelkerkestraat tem de Heiststraat)

•

Oostduinkerke-Centrum(van het IJslandplein tem de Annastraat)

- Tijdens de maanden juli en augustus
• Sint-Idesbald (van de Pieterlaan 10 tem de Jacobuskruidstraat)
•

Ster Der Zee (van de Jacobuskruidstraat tem de E. Vanlangenhovestraat)

•

Hoge Dijk (van de E. Vanlangenhovestraat tem de Middelkerkestraat)

•

Koksijde-Centrum (van de Middelkerkestraat tem de Heiststraat)

•

Zouaven (van de Heiststraat tem het Elisabethplein)

•

Sint-André (300m met de G. Scottlaan centraal in de zone)

•

Oostduinkerke-Centrum(van het IJslandplein tem de F. Timmermanslaan)

•

Groenendijk (van de Paardevissersweg tem de Kinderlaan)

§3. Tuigen voor strandvermaak, waaronder bodyboard, waveboard, surfrideboard, skimboard en waveskiën, zijn
eveneens toegelaten in de bewaakte zones, onder voorbehoud dat ze geen gevaar betekenen voor de baders en
zwemmers. Het zijn de redder- postoversten en in geval van betwisting de hoofdredders die de tuigen voor
strandvermaak al dan niet toelaten.
Artikel 2. Een bewaakte badzone wordt gesignaleerd door een cirkelvormig bord, waarop een blauwe letter ”B”
met een afbeelding van een reddingsboei en een duikende bader op witte achtergrond met onderaan vermelding
van de uren tijdens dewelke de reddingsdienst verzekerd is, alsmede door minimum twee gele boeien op de
laagwaterlijn en minimum twee gele boeien op de hoogwaterlijn.
De denkbeeldige lijn, gevormd door de verbinding van de laagwaterboei en hoogwaterboei nabij een golfbreker of
onbewaakte zone voor baders en zwemmers, mag in de richting van die golfbreker of de onbewaakte zone voor
baders en zwemmers, niet overschreden worden.
De bewaakte zone kan om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld door een sterke wind en stroming) kleiner gemaakt
worden door het plaatsen van een geelrode beachvlag aan de waterlijn. De redders zullen de baders hierop attent
maken.
Artikel 3. De plaatsen waar het zwemmen en baden verboden is, worden gesignaleerd door een cirkelvormig bord
met een rode doorstreepte letter "B", op witte achtergrond.
Artikel 4. De reddingsdienst wordt in de bewaakte zones verzekerd door de redders aan zee op de dagen en
tijdens de uren die door het college van burgemeester en schepenen elk jaar worden vastgesteld. Deze uren,
tijdens dewelke iedere dag de reddingsdienst verzekerd is, worden in elke badzone aangeduid.
Daarbij wordt in iedere bewaakte zone een veiligheidssein gegeven bij middel van hetzij:
1. Een driehoekige vlag van groene kleur: betekenis: baden en zwemmen toegelaten.
2. Een driehoekige vlag van gele kleur: betekenis: baden en zwemmen gevaarlijk. Alle drijvende voorwerpen
verboden.
3. Een driehoekige vlag van rode kleur: betekenis: baden en zwemmen verboden.
Dit veiligheidssein, met de hierboven beschreven driehoekige vlaggen, wordt gehesen op één of meerdere palen
die in de bewaakte zone staan.
Artikel 5. De baders die zich in zee hebben begeven, niettegenstaande het rode sein, zijn gehouden uit het water
te komen op het eerste bevel van de redder aan zee. Dit bevel kan mondeling gegeven worden, ofwel bij middel
van geluidssignalen, geblazen op de misthoorn en/of zwaaien met de rode handvlag.
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Artikel 6. In de bewaakte badzones mogen baders en zwemmers zich niet verder in zee begeven (zeewaarts) dan
de lijn die aangegeven en gevolgd wordt door de heen en weer varende reddingsboten of op aangeven van de
redders aan zee.
Artikel 7. Het is te allen tijde verboden om op of in de onmiddellijke omgeving van de zeedijk en op het strand:
• het plaatsen van tenten of tenten die worden vastgemaakt aan parkerende auto's of aan
caravankampeerwagens, zelfs gebruikt als zittent; om er te eten of te slapen of gebruikt om er enkele
uren te verblijven;
• van mobilhomes.
Voorgaande is niet van toepassing op strandtenten die voor kinderen worden gebruikt.
Artikel 8. Het is verboden bij het baden of zwemmen in zee, tijdens sportoefeningen op het strand of in de
duinen, een houding aan te nemen of gedragingen te hebben die in strijd zijn met de goede zeden, of die in strijd
zijn met de algemeen geldende regels van fatsoen en eerbaarheid.
Artikel 9.
§1. Alle verkeer met motorvoertuigen in de duinen en op het strand is verboden iedere dag van het jaar. Dat
verbod geldt voor alle op de gemeente aanwezige duinen en voor wat het strand betreft over zijn gehele lengte en
breedte, dit vanaf de grens met De Panne tot de grens met Nieuwpoort en vanaf de laagwaterlijn tot aan de
duinenrand of de Zeedijk.
§2. Het verbod vastgelegd in §1. geldt op het strand niet voor:
1. de voertuigen van de politie-, gemeente-, strandreddings- en hulpdiensten, alsmede de voertuigen van of
rijdende in opdracht van andere bevoegde openbare diensten,
2. de voertuigen gebruikt voor het plaatsen en weghalen van de strandcabines,
3. de voertuigen gebruikt voor het plaatsen en weghalen van de materialen die strikt noodzakelijk zijn en
dienen voor de exploitatie van de strandconcessies,
4. de voertuigen gebruikt voor het in en uit zee trekken van vaartuigen ter hoogte van de daartoe voorziene
zone,
5. de voertuigen waarvoor uitzonderlijk voorafgaandelijk en schriftelijk toelating werd gegeven door het
college van burgemeester en schepenen.
§3. De toegelaten voertuigen op het strand moeten stapvoets rijden, de kortst mogelijke route nemen en
desgevallend onmiddellijk na het laden en/of lossen het strand verlaten.
Artikel 10.
§1. Fietsen op het strand is toegelaten:
buiten het badseizoen (van 16 september tot en met 31 mei),
binnen het badseizoen (van 1 juni tot en met 15 september) vóór 10.30 u. en na 18.30 u.
§2. Het verkeer met fietsen is sowieso te allen tijde verboden op het strand in de bewaakte zone zelf (wanneer de
reddingsdienst operationeel is), georganiseerd binnen of buiten het badseizoen.
§3. Fietsen op het strand dient langs (of zo dicht mogelijk tegen) de waterlijn te gebeuren en is altijd verboden
boven de hoogwaterlijn.
§4. Het betreden van het strand om de waterlijn te bereiken en het verlaten van het strand moet stapvoets via de
kortste weg gebeuren en mag uitsluitend via de in dit reglement bepaalde plaatsen:
1. G. Scottlaan (Sint-André);
2. vanaf het strand van De Panne;
3. vanaf het strand van Nieuwpoort.
§5. Fietsen in de duinen en in de natuurgebieden is verboden, behoudens op de daarvoor voorziene paden.
Artikel 11. Het in zee steken met jetski’s en jetscooters vanop het strand is verboden iedere dag van het jaar,
behoudens deze die voor doeleinden van algemeen belang door de bevoegde overheid of in opdracht van de
bevoegde overheid worden gebruikt. Dit verbod geldt over de gehele lengte van het strand, vanaf de grens met
De Panne tot de grens met Nieuwpoort.
Artikel 12. Het houden van barbecue, kampvuur, het afsteken van vuurwerk of het inrichten van fuiven en enig
ander evenement op het strand of in de duinen wordt verboden, behoudens een voorafgaande en schriftelijke
toelating van het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 13. Het is verboden om de rustende zeehonden op het strand te storen, te benaderen, aan te raken en te
voederen. Het is bovendien verboden om de daartoe afgebakende zone te betreden.
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Artikel 14. Het is verboden putten te graven die een gevaar kunnen opleveren voor zichzelf of voor anderen.
Artikel 15. Het is verboden in de duinen en in de natuurgebieden aan sandboarding te doen.
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Hoofdstuk 5. VISSERIJ

Afdeling 1. Garnaalvissers te paard
Artikel 1. Ten behoeve van de garnaalvissers te paard zijn vijf insteekplaatsen vrijgehouden van allerlei
vismateriaal dienende voor de strandvisserij.
Deze vijf insteekplaatsen situeren zich ter hoogte van:
1. Het verlengde van de Gilles Scottlaan, strook van 300 meter, 150 meter oost- en 150 meter westwaarts.
2. Het verlengde van de Leopold II laan, strook van 100 meter westwaarts.
3. Het verlengde van de A. Devoslaan, strook van 100 meter oostwaarts.
4. Ter hoogte van de Westenwindhelling, strook van 100 meter westwaarts.
5. Ter hoogte van de Cottagelaan, strook van 100 meter oostwaarts.

Afdeling 2. Strandvisserij
Artikel 2. De Vlaamse overheid, Agentschap voor Maritieme dienstverlening en Kust bepaalt de zones waar aan
strandvisserij mag worden gedaan. De beschikbare plaatsen worden door het gemeentebestuur toegekend.
Artikel 3. Toekenning vergunning strandvisserij
De vergunningen worden door het College van burgemeester en schepenen uitgereikt eind september en zijn geldig
voor de periode van 15 september tot en met 31 mei van het daaropvolgende jaar.
Het college van burgemeester en schepenen kan omwille van de vrijwaring van de openbare veiligheid
(bijvoorbeeld in het kader van vooropgestelde openbare werken of opening reddingsposten) de looptijd van de
vergunning inkorten. De vergunninghouder wordt hiervan op een gemotiveerde wijze tijdig op de hoogte gebracht.
De bestaande vergunningen worden verlengd mits het betalen van de verschuldigde belasting tegen uiterlijk 1
september voorafgaand aan de vergunningsperiode. De betalingsuitnodiging hiertoe wordt jaarlijks verstuurd in de
loop van de maand juli.
Om in aanmerking te komen voor het toekennen van de vrijgekomen plaatsen dient men zich in te schrijven op
een wachtlijst. Bij het toekennen van de vrijgekomen plaatsen geldt volgende voorrangsregeling:
• In eerste orde: de eerstvolgende op de wachtlijst woonachtig op het grondgebied van de gemeente
Koksijde;
• In tweede orde: de eerstvolgende op de wachtlijst en eigenaar zijn van een tweede verblijf gelegen op het
grondgebied van de gemeente Koksijde;
• In derde orde: de eerstvolgende op de wachtlijst die niet behoort tot de eerste en tweede categorie.
Per adres kan er slechts één vergunning worden toegekend. Wie bovendien reeds een vergunning heeft in een
andere gemeente, komt niet in aanmerking voor een plaats in Koksijde.
Bij manifeste misbruiken door oneigenlijk gebruik van de plaats (o.a. niet correct gebruik van het in artikel 4
vermelde identificatienummer, laten gebruiken van de plaats door derden…) wordt de plaats door het College van
burgemeester en schepenen niet langer toegewezen aan de vergunninghouder of wordt de vergunning ingetrokken
en toebedeeld aan een andere strandvisser.
Artikel 4. Verbodsbepalingen en verplichtingen
§1. De ankers en andere gebruikte materialen voor het vastmaken van netten mogen slechts op het strand worden
aangebracht van 16 september tot 31 mei.
§2. Het aantal visnetten wordt beperkt tot vijf. De lengte van de individuele viszone bedraagt maximaal 50 meter
breed.
§3. Verankeringen dienen een touw met een lengte tussen 1,5 en 1,8 meter boven de grond te hebben. Een langer
touw (maximum 8 meter) mag enkel gebruikt worden voor de buitenste boei, zeewaarts gelegen.
§4. Alle ankerpunten moeten voorzien zijn van een gele boei. Aan de platte netten moet aan beide uiterste
zeewaartse hoeken een gele boei van kleiner formaat worden bevestigd. De boeien moeten zichtbaar zijn van 2u
voor tot 2u na laagwater. Een prototype wordt door gemeente voorgesteld. Op de boeien wordt het
identificatienummer aangebracht of gegraveerd. Het identificatienummer is het nummer dat wordt vermeld op de
vergunning.
Het identificatienummer is het nummer dat wordt vermeld op de vergunning.
§5. 1° Het is verboden vaste netten (d.i. elk soort net, uit welk soort materiaal ook vervaardigd, dat met staken,
ankers of op eender welke andere wijze met de zeebodem verankerd is om ter plaatse te blijven liggen), al dan niet
met staken, en staken zonder netten aan te brengen te Oostduinkerke (van Bettystraat tot aan de Kinderlaan) in
de kellen dieper gelegen dan de stakebank. Garnaalvissers te paard mogen in het strandvissersseizoen niet vissen
in de kellen en op de Uytbank ten westen van de Bettystraat, tenzij in geval van overmacht.
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2° Ieder anker of ander tuig voor het vastmaken van netten, de nettenreeks mag de maximum breedte van de
“Uytbank” niet overschrijden en die reeksen mogen niet dichter op elkaar staan dan 50 meter. Stakereeksen zijn
op de Uytbank niet toegelaten tussen de Gilles Scottlaan en de Kinderlaan.
3° Het is eveneens en te allen tijde verboden vaste netten aan te brengen in de zone tussen de Sloepenlaan en de
Gouden Boomstraat.
4° Iedere korre of karte wordt voorzien van een voornet om het bijvangen van zeezoogdieren te vermijden.
5° Het is verboden om warrelnetten te plaatsen.
6° Het gebruik van staken is verboden in de zone tussen de G. Scottlaan en de Kinderlaan.
§6. Overtreders die aangemaand worden hun visnetten, staken en verankeringssystemen te verwijderen, dienen
deze weg te halen binnen de 24 uur na de aanmaning. Indien ze geen gevolg geven aan de aanmaning, zullen de
gemeentelijke diensten de materialen verwijderen op kosten van de overtreder.
Materialen die niet voorzien zijn van een boei en identificatienummer, of die buiten de toegelaten tijd opgesteld
staan, zullen als achtergelaten worden beschouwd en ambtshalve op kosten van de overtreder worden
weggenomen door de gemeentediensten.

Artikel 5. Hengelen
Het is verboden te hengelen in zee in de bewaakte zone tijdens de uren dat baden en zwemmen in zee toegelaten
is.
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Titel 7. SANCTIES
Hoofdstuk 1. ADMINISTRATIEVE SANCTIES
Artikel 1. §1. Overtredingen op de bepalingen van het algemeen politiereglement kunnen door de burgemeester
ter handhaving van de openbare orde, veiligheid en hygiëne of ter voorkoming van openbare overlast
gesanctioneerd worden met sancties zoals voorzien in het gemeentedecreet of andere regelgeving.
§2. In het reglement op de gemeentelijke administratieve sancties zijn de hoofdstukken van het algemeen
politiereglement opgenomen waarbij ingeval overtreding een gemeentelijke administratieve sanctie (geldboete,
schorsing, intrekking of sluiting) kan worden gegeven.
Hoofdstuk 2. AMBTSHALVE VERWIJDERING EN BESTUURLIJKE INBESLAGNEMING
Artikel 2. §1. Materiaal, toestellen, voorwerpen, instrumenten en/ of goederen waarmee de bepalingen van het
algemeen politiereglement worden overtreden of geschonden, kunnen door de bevoegde ambtenaren ambtshalve
worden verwijderd, in beslag genomen, gestockeerd of bewaard.
§2. De in beslag genomen en bewaarde goederen worden vrijgegeven op verzoek van de bezitter of eigenaar, na
betaling van de factuur voor de geleverde prestaties door de gemeentelijke diensten voor de inbeslagneming en
bewaring.
§3. De inbeslagname verhindert niet dat er een administratieve geldboete kan worden opgelegd.
§4. Wanneer het inbeslaggenomen materiaal binnen de zes maanden niet wordt opgehaald, dan wordt het
materiaal eigendom van de gemeente. De kosten verbonden aan de inbeslagneming en bewaring blijven
verschuldigd.
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