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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.  

 

 

- In eerste orde: al wie in het afgelopen jaar een plaats kreeg toegewezen en een hernieuwde aanvraag doet voor 
31/3 van het aanvraagjaar, krijgt voorrang voor het houden van die plaats. Wensen zij een andere plaats 
toegewezen te krijgen, dan verliezen zij hun voorrang; 

 
- In tweede orde: De vrijgekomen plaatsen worden toegewezen aan al wie voor 31/3 van het jaar een aanvraag 

deed, met volgende rangorde en dit tot uitputting van de beschikbare plaatsen en bij loting: 
o Natuurlijke personen woonachtig op het grondgebied van de gemeente Koksijde 
o Natuurlijke personen met een tweede verblijf op het grondgebied van de gemeente Koksijde 
o Natuurlijke personen niet woonachtig in Koksijde of zonder eigenaar te zijn van een tweede verblijf 

 

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.  

De ontvangen machtiging is strikt persoonlijk kan niet worden overgedragen aan derden (uitgezonderd bij 

overlijden waarbij de rechtsopvolgers in de rechten en plichten treden van de overledene). 

  

§3. Het is verboden om een tweede rij strandcabines te plaatsen vóór of achter de cabines welke in de lijnrichting 

staan tenzij uitdrukkelijke toestemming wordt bekomen van het college van burgemeester en schepenen. De 

lijnstelling wordt bepaald door het gemeentebestuur en moet worden gerespecteerd. Indien deze lijnstelling na 

ingebrekestelling niet wordt gerespecteerd, kan de cabine op bevel van de burgemeester en na 14 dagen 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 vanaf 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 januari 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.  
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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  

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.  

  

 


