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inf o r m a t i ef d e el

i n leid in g
Het eerste mobiliteitsplan van de gemeente Koksijde
is opgebouwd uit 3 delen:

Fase 1: de oriëntatienota

Fase 2: opbouw en scenario’s

Fase 3: het beleidsplan.
Het beleidsplan werd door de Provinciale Auditcommissie (PAC) conform verklaard op 14 februari 2000.
In de Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC)
van 10 oktober 2007 is het mobiliteitsplan van 2000
aan de sneltoets onderworpen. Hierbij is nagegaan
in welke mate het mobiliteitsplan nog actueel is. Er is
besloten om spoor 2 te bewandelen, met name het
mobiliteitsplan te verbreden en te verdiepen. Voor het
verbreden en verdiepen zijn een aantal onderwerpen
aangegeven om nader op in te zoomen. In de verkenningsfase zijn deze onderwerpen samengebracht in
volgende thema’s:

de ruimtelijke ontwikkelingen op het miltair domein

het openbaar vervoer

de verkeerscirculatie in Zeelaan en Strandlaan

de wegencategorisering

het snelheidsbeleid

het parkeerbeleid.
Het verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan
omvat 3 fasen:

de verkenningsfase

de uitwerkingsfase

het opstellen van een geactualiseerd beleidsplan.
In de verkenningsfase is voor de thema’s de problematiek nader omschreven, doelstellingen geformuleerd en de onderzoeksopzet aangegeven.
De verkenningsfase is besproken op de GBC van 30
maart 2009 en conform verklaard op de PAC van 8
juni 2009.
In de uitwerkingsfase gebeurt voor elk van de geselecteerde thema’s het nodige verdere onderzoek
en worden concepten voorgesteld en afgewogen. Er
wordt een voorstel van conclusie gemaakt.
De uitwerkingsfase is besproken op de GBC van
26 april 2010 en voorgelegd op de PAC van 20 juni
2010.
In de derde fase, het beleidsplan, worden de worden
de visies en wensstructuren voor het gemeentelijke
mobiliteitsbeleid aangegeven. Het beleidsplan is enerzijds gebaseerd op het mobiliteitsplan van 2000, anderzijds zijn de nieuwe voorstellen vanuit de onderzochte
thema’s geïntegreerd. De tekst is geactualiseerd tot
een samenhangend geheel. Ook de actietabel is geactualiseerd. Veel acties zijn intussen uitgevoerd. An2

dere acties zijn intussen bijgestuurd. Nieuwe acties
worden toegevoegd.

con cl u si e s u i tw e r k i n gsf ase
Bij de herziening van het mobiliteitsplan is geopteerd
om 6 thema’s te verbreden of te verdiepen:

de ruimtelijke ontwikkelingen op het militair domein

het openbaar vervoer

de verkeerscirculatie in Zeelaan en Strandlaan

de wegencategorisering

het snelheidsbeleid

het parkeerbeleid.
Nadere onderzoeken en afweging van mogelijkheden
rond deze thema’s zijn gebeurd in de uitwerkingsfase.
Die zijn weergegeven in de uitwerkingsnota, voorgelegd op de PAC van 20 juni 2010. Hieronder worden
de belangrijkste conclusies van de uitwerkingsfase
weergegeven.

1.

Ruimtelijke ontwikkelingen
op het miltair domein

Bedoeling is een deel van het militaire domein een
nieuwe bestemming te geven. Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan is hiertoe in herziening gesteld.
In de uitwerkingsfase is de mogelijke ontsluiting nader
onderzocht. Gezien de verschillende ontsluitingsmogelijkheden voor het autoverkeer minder optimaal zijn
voor een grote nieuwe ontwikkeling, wordt voorgesteld
het gemotoriseerde verkeer te spreiden over twee toegangsroutes, via de Noordstraat en de Galloperstraat.
Voor fietsers en voetgangers sluit de site goed aan bij
de kern van Koksijde-dorp. De fietsontsluiting richting
Veurne en richting Wulpen - Nieuwpoort kan gebeuren
via autoluwe polderstraten.
Voor een betere ontsluiting met een openbaar vervoer
wordt een omleiding van de ontsluitende buslijn via de
Kerkstraat - Galloperstraat gesuggereerd.

2.

Openbaar vervoer

De Lijn wenst een belangrijke opwaardering van het
openbaar vervoer te realiseren op basis van het Neptunusplan. In dit kader zijn onder meer te vermelden
een tramverbinding naar Veurne, de inzet van sneltrams en een verbindende en ontsluitende streeklijn.
Daarnaast kwamen een aantal vragen naar voor vanuit
de gemeente voor de opwaardering van het openbaar
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vervoer. Ook een herinrichting van de stationsomgeving wordt gepland.
Om bij massa-evenementen de grote bezoekersstromen op te vangen, wordt een totaalplan uitgewerkt
met sterke nadruk op het openbaar vervoer.

Het beleid met betrekking tot zone 30 in woonwijken is
afgewogen. Hieruit is besloten om de zone 30 te behouden zoals nu, met name in de schoolomgeving en
bij enkele specifieke gevallen. In de woonwijken blijft
de 50 km/u van de bebouwde kom geldig, met nadruk
op een verkeersluwe inrichting.

3.

6.

Verkeerscirculatie in Zeelaan
en Strandlaan

Op basis van de onderzoeksgegevens zijn verschillende scenario’s uitgewerkt voor de circulatie in de
Strandlaan, met onderscheid naargelang van het deel
van de Strandlaan. Hieruit blijkt dat een enkelrichting
in de Strandlaan, tussen de N34 en de rotonde Zeepanne, niet haalbaar of wenselijk is. Wel kan het deel
aansluitend met de Zeedijk op de drukste momenten
autovrij gemaakt worden, met behoud van de ontsluiting van de parking Lucionplein via het Jaakpad.
Bij de tellingen in de Zeelaan valt vooral het zeer hoge
aantal voetgangers op. De Zeelaan is samen met de
zeedijk een hoofdas voor de voetgangers. Toch dient
rekening gehouden te worden met de wisselende situaties naargelang van het seizoen. Verschillende mogelijkheden zijn afgewogen. In het beleidsplan wordt
uiteindelijk ervoor geopteerd om enkelrichting in te
voeren in de Zeelaan tussen de rotonde en de Koninklijke Baan. Bij de herinrichting wordt meer de nadruk
gelegd op de voetganger.

4.

Wegencategorisering

Uit het onderzoek en overleg kwamen nog diverse bemerkingen naar voor met betrekking tot de categorisering van de bovenlokale wegen in Koksijde. Deze
bemerkingen worden overgemaakt aan de hogere
overheid.
Een deel van de Jaak Van Buggenhoutlaan zal onderbroken worden. De Ter Duinenlaan - Lejeunelaan blijft
als verbindingsroute behouden, maar de N34 blijft wel
als belangrijkste doortocht door Koksijde-bad behouden.
Bij de lokale wegen wordt er afgestapt van een hiërarchisering van de straten binnen de eigenlijke woonwijken. Binnen de wijken is een diffuus verkeersconcept
voor Koksijde meer aanbevolen.

5.

Snelheidsbeleid

Bij het snelheidsbeleid zijn geen belangrijke bemerkingen bij de huidige snelheidsregimes naar voor gekomen.
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Parkeerbeleid

Bij het parkeren is een onderscheid gemaakt tussen
de situatie bij de handelsstraten en in de toeristische
zone nabij de zeedijk. In of nabij de handelsstraten
wordt de nadruk gelegd op een sterke rotatie. Verder
van de handelsstraten kan de situatie behouden blijven. Het beleid voor het realiseren van ondergrondse
garages kan verdergezet worden.
Het uitstippelen van doorlopende parkeerroutes blijkt
in Koksijde weinig zinvol. Wel wordt een goede bewegwijzering voorzien, vooral voor de parkings Marktplein, Kerkplein en Casino.
De geplande tramverlenging naar Veurne biedt mogelijkheden voor Park&Ride. De locatie zal afhangen van
het gekozen tramtracé.
Bij massa-evenementen kan een groot deel van het
parkeren op afstand worden georganiseerd, bijvoorbeeld op terreinen van het militaire domein.

doe l ste l l i n ge n
Het mobiliteitsplan baseert zich op de 5 basisdoelstellingen van het Mobiliteitsplan Vlaanderen:

het vrijwaren van de bereikbaarheid

het verbeteren van de verkeersveiligheid

het verbeteren van de verkeersleefbaarheid

het garanderen van de toegankelijkheid

het terugdringen van de schade aan natuur en
milieu.
Naast de Vlaamse doelstellingen baseert het mobiliteitsplan zich op de gemeentelijke doelstellingen,
geformuleerd in het Strategisch meerjarenplan 20082012 . Meer bepaald kan verwezen worden naar volgende strategische en operationele doelstellingen:

SD3: het verhogen van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de inwoners, tweede residenten
en bezoekers.

OD3/1: een verhoogde verkeersveiligheid in de
gemeente.

SD5: het verhogen en verbeteren van het zorgaanbod en de solidariteit in de gemeente.

3

OD5/5: basismobiliteit voor elke inwoner: elke
inwoner moet gebruik kunnen maken van toegankelijk openbaar vervoer binnen een redelijke
straal van de woning.
SD6: het verhogen van de leefbaarheid van de
gemeente met aandacht voor netheid, ruimtelijke
ordening en ecologie.

OD6/2: het voeren van een duurzaam mobiliteitsbeleid op maat van de gemeente waarbij
iedereen het recht heeft op een veilig en beschikbaar transport.

OD6/3: ontwikkelen van een aangepaste ruimtelijke visie d.m.v. herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en vertalen van deze
visie naar ruimtelijke beleidsinstrumenten.




Het mobiliteitsbeleid gaat uit van het STOP-principe:
in volgorde gaat de priorirteit eerst naar de stappers
(voetgangers), trappers (fietsers), openbaar en collectief vervoer en tenslotte naar de personenwagen.

4
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kra ch t lijnen van het mo bi l i teits beleid

Voor de verkeersstructuur gaat het mobiliteitsplan uit
van de kamstructuur voor de kust, met de E40/A18
als hoofdweg. Voor Koksijde zijn er vanaf de E40 drie
grote invalswegen van belang: de N8, N330 en N355.
De N34 en N396 functioneren op een veel lager niveau. Hier wordt sterk de nadruk gelegd op de verkeersleefbaarheid en inrichting van veilige doortochten. Ook de oversteekbaarheid krijgt er bijzondere
aandacht.
De N39, die buiten de bebouwde kom loopt, behoudt
een belangrijke verbindingsfunctie.
De N8h Jaak Van Buggenhoutlaan verliest haar verkeersfunctie, waarbij de site van de Duinenabdij kan
uitgebreid worden. De lokale verbindingsfunctie van
de weg wordt overgenomen door de Ter Duinenlaan.

Het parkeerbeleid wil de bouw van private garages
voor bewoners en verblijfstoeristen verder stimuleren,
zowel bij nieuwbouwprojecten als onder pleinen. Bovengronds kan de aandacht gaan naar meer ruimte
voor de voetganger en naar een opwaardering van de
verblijfsruimte door een kwalitatieve inrichting.
In de handelsstraten (en omgeving) wordt gestreefd
naar een hoge parkeerrotatie door parkeerduurbeperkingen.
Het parkeren op het Marktplein en Kerkplein zal gestimuleerd worden als locatie voor langparkeren.
Bij massa-evenementen wordt de nadruk gelegd op
het openbaar vervoer. Bij het organiseren wordt een
mobiliteitsplan voor het evenement opgesteld, in afspraak met de openbaarvervoersmaatschappijen. Het
publiek wordt best zoveel mogelijk naar de locatie
geleid met het openbaar vervoer. Zowel trein, bus en
tram spelen hierbij een rol. Ook kunnen pendelbussen
ingezet worden vanaf tijdelijke parkings.

In de Zeelaan, tussen Koninklijke Baan en rotonde,
wordt door middel van herinrichting sterk de nadruk
gelegd op de voetgangers en de uitbouw als shoppingstraat. Voor het autoverkeer wordt enkelrichting
ingevoerd. Ook in de Leopold II-laan en in de Strandlaan wordt veel aandacht besteed aan de voetganger.
In de woonwijken wordt geopteerd voor een diffuus
verkeer, zonder scheiding van de verkeerssoorten.
Binnen de woonwijken wordt geen hiërarchisch onderscheid gemaakt tussen de straten.
Er wordt verdergebouwd aan een fietsroutenetwerk.
De verkeersassen worden voorzien van veilige en
kwalitatieve fietspaden. In de woonwijken zijn geen
fietspaden nodig en wordt de nadruk gelegd op het
residentiële karakter, waar bij de inrichting het autoverkeer ondergeschikt is aan de omgeving. Zodoende
kan het fietsverkeer op veilige wijze gemengd verlopen.
Voor het openbaar vervoer wordt uitgegaan van het
Neptunusplan. Belangrijk onderdeel hiervan is de
tramverlenging naar Veurne (traject nog niet bekend).
De tramverlenging biedt gelijktijdig opportuniteiten
voor de uitbouw van Park&Ride-mogelijkheden.
Er wordt gestreefd naar het inleggen van sneltrams
richting Oostende. Bussen staan voor de ontsluiting
van de dorpskernen en voor de onderlinge verbinding
tussen de deelkernen. Er wordt gewerkt aan een herwaardering van de accommodatie aan het station van
Koksijde.
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wer kd omein A
1.

Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan

Wat de ruimtelijke visie betreft, baseert het mobiliteitsplan zich op het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
(GRS). In het GRS wordt de ruimtelijke wensstructuur
en de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen weergegeven. De figuur met de gewenste ruimtelijke structuur, overgenomen uit het GRS van 2001, biedt een
samenvatting.
Het GRS is recent in herziening gesteld. Er is momenteel nog geen tussentijds document van de herziening
beschikbaar.
De gewenste ruimtelijke structuur wordt samengevat
in drie concepten (uittreksel uit het GRS, Richting
gevend Deel, 2001):

JJ

Het versterken van de identiteit van de verschillende
kernen wordt anderzijds gerealiseerd door

Streven naar een overwegend behoud van het
groene en open villakarakter in de residentiële
wijken.

Streven naar verdichting van de dorpskernen, specifiek voor de eigen bewoners, zonder de kwaliteit
van het wonen aan te tasten.

het verder uitbouwen van het poldergebied als een
grondgebonden landbouwgebied (akkerbouw en
runderveeteelt) waarbij de natuur en recreatie een
niet onbelangrijke nevenfunctie vormen. Wulpen
dient hierin als polderdorp en landelijke woonkern
zijn karakter te bewaren, met behoud van de
leefbaarheid.
JJ

JJ

Concept 1 : behoud van ruimtelijke corridors tussen de kernen

Koksijde heeft zich vanuit de oorspronkelijke dorpen
loodrecht op de kustlijn ontwikkeld. Om het dichtslibben langsheen de kustlijn en op de grens van duinen
en polders te verhinderen moeten openruimtecorridors gecreëerd worden tussen de badplaatsen. Door
het spiegelbeeld van de woonkernen, de open ruimtegebieden en corridors, te accentueren wordt de identiteit van de verschillende deelkernen versterkt. Het
gemeentelijk structuurplan voorziet vier van dergelijke
open-ruimtecorridors :

tussen Oostduinkerke en Groenendijk : transect
“Strand-Zeebermduinen-ter Yde-HannecartbosOostvoorduinen-De Zelte”. De hoofdfunctie ligt
hierbij op de natuur met nevenfunctie recreatie.
Het zijn immers natuurgebieden met een ecologische waarde op Vlaams niveau.

tussen Koksijde en Oostduinkerke : transect
“Strand-Schipgatduinen-Doornpanne” met een
oostelijke uitloper via Hoge Blekker. Hier kunnen (passieve) recreatie en natuur op gelijke voet
behandeld worden.

Een (zeer) smalle corridor Ster der Zee - Ter
Duinenabdij - Noordduinen -Ten Bogaerde tussen
St.-Idesbald en Koksijde. Hier zal de nadruk liggen op de koppeling van landschappelijke natuurontwikkeling, met de bebouwde ruimte en de
verkeersinfrastructuur, naast cultuurhistorische en
recreatieve functie.

Tussen St.-Idesbald en De Panne : de Houtsaegersduinen grotendeels op het grondgebied van
de gemeente De Panne, met de nadruk op de
natuurfunctie.
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Concept 2 : versterken van de ruimtelijke identiteit van de kernen

Concept 3 : duidelijk ordenen van de
toeristische voorzieningen

Het ontwikkelen van een duurzaam toeristisch aanbod
wordt ruimtelijk gerealiseerd door :

hoogbouw, ook onder de vorm van appartementvilla’s zoveel mogelijk te beperken tot de zone
ten noorden van de Koninklijke Baan (N34) en de
belangrijkste invalswegen

de parkeerdruk van het ééndagstoerisme te kanaliseren op goedgelegen parkings

de kwaliteit en de ligging van de openluchtrecreatieve verblijven (campings, weekendverblijfparken)
af te wegen ten opzichte van de natuurlijke structuur. Concentratie staat hierbij voorop

hoogwaardige recreatieve voorzieningen (o.a.
casinoproject, golfterrein, sportterreinen met
bovenlokale uitstraling, autovrije fietsroutes) te
ontwikkelen

het kanaal Nieuwpoort-Veurne als “drager” van het
recreatief medegebruik in het poldergebied uit te
bouwen (fietsen, wandelen, toervaart).
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GRS: gewenste ruimtelijke structuur (uittreksel GRS)
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2.

Reconversie militair domein

Op de gronden van het militair domein die mogelijk
zullen afgestaan worden, zijn belangrijke nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk. In de uitwerkingsfase
van het mobiliteitsplan is nagegaan welke de te verwachten effecten zijn op het vlak van mobiliteit en hoe
de nieuwe ontwikkelingen het beste kunnen ontsloten
worden voor de verschillende vervoerswijzen.
De terreinen bieden de mogelijkheid voor een belangrijke woonuitbreiding, een aantal gemeenschapsvoorzieningen en aan aantal bedrijfsactiviteiten verbonden
met de luchthaven.
JJ

Ontsluiting per fiets en te voet

De site sluit goed aan op de kern van Koksijde-dorp,
waar heel wat handelszaken en voorzieningen aanwezig zijn. Het dorpscentrum ligt op wandel- of fietsafstand van de site. Vanuit de dorpskern zijn fietsroutes
naar de verschillende richtingen.
Via de Langeleedstraat is er een goede verbinding
richting Wulpen en Nieuwpoort-stad.
Naar Veurne kan men via de Burgweg en Conterdijk.
Deze straten zullen autoluw gehouden worden. Naast
de functionele fietsrelatie naar Veurne toe hebben
deze polderstraten ook een belangrijke functie voor
het recreatieve fietsverkeer.

10

Bij de herbestemming van een deel van het militair domein zal ook gestreefd worden naar een kortere fietsroute tussen Koksijde-dorp en Veurne. Het behoud
van de landingsbaan laat niet toe een directe verbinding te maken van de Veurnestraat of Burgweg naar
Veurne toe. Hoogstwaarschijnlijk blijft ook de noordzuid-georiënteerde landingsbaan behouden. Afhankelijk van de terreinen die zullen herbestemd worden,
kan gezocht worden naar een directere verbinding
vanuit de Veurnestraat naar de Burgweg/Conterdijk
toe (zie kaart).
JJ

Auto-ontsluiting

Uitgaande van een nog hypothetische ontwikkeling
worden tijdens de spits ca. 400 autoverplaatsingen
per uur verwacht.
De site sluit niet aan rechtstreeks op een belangrijke
weg.
Gezien de minder goede mogelijkheden voor de ontsluiting voor het gemotoriseerde verkeer, is het hier
voorgestelde programma voor de site relatief zwaar.
Er stellen zich geen strikte problemen naar wegcapaciteit, wel zijn de bestaande straten niet echt optimaal
voor de ontsluiting van het strategisch project, zowel
naar een vlotte bereikbaarheid als naar de verkeersleefbaarheid in de momenteel rustige straten.
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Daarom wordt voorgesteld het verkeer te spreiden
over twee routes: de Noordstraat en de Galloperstraat.
Voor de Galloperstraat wordt voorgesteld een ontsluitingsweg aan te takken aan de noordzijde van de site,
op die wijze dat slechts een beperkt deel van de straat
belast wordt, met name een kort traject tussen deze
ontsluitingsweg en het kruispunt van de N396.
Bij dit ontsluitingsconcept zijn dus twee toegangsroutes:

via de Noordstraat en vervolgens een opsplitsing
via Veurnestraat of Kerkstraat

vanaf de N396 via de Galloperstraat en de nieuwe
ontsluitingsweg.
Hoewel hier een duidelijke verkeerstoename mag verwacht worden, worden geen problemen verwacht naar
afwikkelingscapaciteit. Wel dient de nodige aanacht
besteed te worden aan de verkeersleefbaarheid op de
toegangsstraten.

sluiting van de site in zuidelijke richting zou bovendien
doorgaand verkeer kunnen aantrekken met bijkomende verkeersdruk in de Veurnestraat en Galloperstrata
tot gevolg.
Noot
Indien op lange termijn ontwikkelingen zouden mogelijk worden op het noordwestelijke deel van het militair
domein (zijde Fluithoekweg) wordt best gezocht naar
ontsluitingsmogelijkheden richting R. Vandamme
straat en/of richting N8. Deze zone is ook beschermd
door het duinendecreet, maar er zou kunnen gebruik
gemaakt worden van de bestaande wegenis van het
militair domein. Er lopen twee militaire betonwegen
naar de N396 Robert Vandammestraat en één naar
de N8 (met name de Fluithoekweg). Dit zou toelaten
de verkeersdruk van de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen op de dorpskern te beperken.

Het is niet wenselijk de ontsluiting via de polderwegen
te laten verlopen. Dit zou de open ruimte doorsnijden
en conflicten opleveren met landbouwverkeer en met
het recreatieve en functionele fietsverkeer. Een ont-
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Openbaar vervoer

Er is momenteel een regelmatige busbediening via de
N396 (lijn 68 en 69). Voor Koksijde worden voor de
basismobiliteit de normen van het buitengebied toegepast. Dit betekent dat de woongebieden een halte
dienen te hebben binnen een straal van 750 meter (afstand in vogelvlucht). Op kaart is een straal van 500
meter en 750 meter aangegeven ten opzichte van de
bestaande haltes.
De zones aansluitend bij de Galloperstraat en direct
naast de Veurnestraat bevinden zich op ca. 500 meter
van de bushalte. De rest van het gebied valt buiten
de afstand van 500 meter. Andere zones zijn minder
goed ontsloten met het openbaar vervoer, zeker wanneer er rekening mee wordt gehouden dat de reële
loopafstanden meestal langer zijn dan de afstanden
in vogelvlucht.
Er wordt daarom vanuit de gemeente voorgesteld om
de ontsluitende buslijn (lijn 69) via de Galloperstraat
- Kerkstraat te laten rijden. Dit zou de site veel beter
ontsluiten en gelijktijdig een bediening bieden in de
oude dorpskern van Koksijde. Op kaart zijn ook de
afstanden aangeduid ten opzichte van een in dit geval mogelijke bijkomende halte bij het kruispunt Galloperstraat - Kerkstraat. Met deze halte zou de site veel
beter worden ontsloten.

12

Het station van Veurne en Koksijde liggen beide op
ca. 4 km fietsafstand. Via de Burgweg is een veilge
fietsroute beschikbaar. Op het grondgebied Veurne is
een goede fietsverbinding tussen de Conterdijk en het
station van Koksijde nuttig voor Koksijde-dorp en voor
de nieuwe ontwikkelingen op de gronden van de militaire basis.
Naar openbaar vervoer toe is het dus gunstiger de ontwikkelingen in eerste instantie te voorzien in de zones
aansluitend bij de Galloperstraat en Veurnestraat, op
kortere afstand van het openbaar vervoer.
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wer kd omein B
1.

Gemotoriseerd verkeer

1.1.

Categorisering wegen

Door middel van de categorisering van de wegen wordt
de wensstructuur voor de afwikkeling van het verkeer
weergegeven. Elke straat wordt hierbij een bepaalde
functie toegewezen. De inrichting van de straat wordt
afgestemd op deze toegewezen functie.

JJ

Het hogere wegennet

De hoofdwegen en primaire wegen zijn geselecteerd
in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). In
Koksijde zijn geselecteerd:
Hoofdwegen:
De hoofdwegen hebben een functie op Vlaams en
internationaal niveau. Ze worden aangelegd als snelweg.
Is geselecteerd in Koksijde:

E40
Primaire weg II:
In Koksijde zijn geen primaire wegen I.
Een primaire weg II heeft als hoofdfunctie het verzamelen op Vlaams niveau. De nadruk ligt op een vlotte
doorstroming van het verkeer, met afbouw van de erftoegangen.
Als primaire weg II zijn geselecteerd:

N8, van de E40 tot de N396

N330, van de E40 tot de N396

N355, van de E40 tot de N396.

Secundaire wegen
De secundaire wegen zijn vastgelegd in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS). De secundaire
wegen zijn wegen die een functie hebben op regionaal
niveau. Er wordt onderscheid gemaakt in 3 types. Bij
de secundaire wegen I is de hoofdfunctie het verbinden op regionaal niveau, bij secundaire wegen II het
ontsluiten op regionaal niveau en bij secundaire wegen III ligt de nadruk op het openbaar vervoer, fietsers,
voetgangers en de verkeersleefbaarheid.
In Koksijde zijn geen secundaire wegen I of III geselecteerd, wel een aantal secundaire wegen type II. De
hoofdfunctie van de secundaire wegen II is het verzamelen op regionaal niveau.
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In de omgeving van Groenendijk biedt het PRS evenwel geen precieze duidelijkheid betreffende de selectie van de secundaire wegen. Vermoedelijk is er hier
een vergissing van straatnamen en gemeente. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de omschrijving
in het PRS en hoe de tekst van het PRS hier in het
mobiliteitsplan van Koksijde geïnterpreteerd is.1
In Groenendijk en Nieuwpoort-bad is de N34 ontdubbeld door de N34z (Spreeuwenberg - Elisalaan), met
een enkelrichting op de beide assen. Op basis van
deze interpretatie (en overeenkomstig de kaart van
het PRS) wordt bij dit ontdubbelde traject enkel de
N34z als een secundaire weg geselecteerd. De N34z
zou hierbij op termijn de doorgaande verkeersfunctie
voor de beide rijrichtingen opnemen2.
Op basis van deze interpretatie kan voor het grondgebied Koksijde voor het PRS volgende selectie van
secundaire wegen II aangegeven worden:

N8, van de N396 tot de N34

N34, van De Panne tot N34z (Spreeuwenberg)

N34z Spreeuwenberg

N355, van de N396 tot de N34

N396, van De Panne tot de N355.
Momenteel is een herziening van het PRS lopende.
De provincie wenst hierbij deze aangegeven selectie
te verduidelijken en/of aan te passen

1

Dezelfde interpretatie wordt gevolgd op de kaart van AWV West-Vlaanderen met aanduiding van de categorisering van de
wegen.

2

De gemeente Koksijde heeft hier een bedenking bij: zie Suggesties vanuit het lokale niveau.
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PRS
nr.
weg
N34

omschrijving wegvak

interpretatie in mobiliteitsplan

Van het pretpark Plopsaland tot het Van het pretpark Plopsaland tot het kruiskruispunt Spreeuwenberg (Nieuwpoort) punt Spreeuwenberg (Koksijde)

toelichting
Er is geen straat Spreeuwenberg
in Nieuwpoort, wel in Koksijde, nl.
de N34z.
Dit is het traject tussen Nieuwpoortbad en Nieuwpoort-stad. Hoort in

N34

Van kruispunt Elisalaan tot de N39 Van kruispunt Elisalaan tot de N39 volgorde in de tabel eigenlijk thuis
(Nieuwpoort)

(Nieuwpoort)

na de N34z, waar de daaropvolgende trajecten van de N34 aangegeven worden.
De tekst van het PRS wekt de indruk dat de Spreeuwenberg zelf
niet inbegrepen is, maar enkel de
Elisalaan in Nieuwpoort geselec-

Van de N34 Albert I-laan in Koksijde
N34z

Van de Spreeuwenberg tot de Albert I- tot de N34 Albert I-laan in Nieuwpoort:
laan (Elisalaan, Nieuwpoort)

Spreeuwenberg (Koksijde) en Elisalaan
(Nieuwpoort)

teerd wordt.
Vermoedelijk wordt hier toch de
volledige N34z bedoeld, inclusief
de Spreeuwenberg in Koksijde. Anders zou er een schakel ontbreken
tussen de N34 en N34z.
Op de kaart van het PRS wordt immers één rechte doorlopende lijn
aangeduid, vermoedelijk de N34z.

.
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Suggesties vanuit het lokale niveau

Begrenzing primaire wegen


De selectie als primaire weg betekent dat op termijn
de rechtstreekse erftoegangen afgebouwd worden en
alle kruispunten geregeld dienen te zijn (verkeerslichten of rotonde). In vele gevallen worden ventwegen
aangelegd voor de lokale toegangen.
Omdat dit een belangrijke ruimtelijke impact op de omgeving zou betekenen, wordt naar de hogere overheid
gesuggereerd om het primaire gedeelte van twee wegen in te korten:




N8 als primaire weg II te beperken tot het kruispunt met de N35 in Veurne (zie ook Studie N343).
N330 als primaire weg II te beperken tot aan de
N39. Binnen de bebouwing van Oostduinkerkedorp is een inrichting als primaire weg niet haalbaar en wenselijk.

Er wordt vanuit de gemeente voorgesteld om de categorisering van de betrokken delen om te zetten van
primair naar secundair.

Bemerkingen bij de selectie van secundaire wegen
Vanuit het lokale niveau zijn er enkele bemerkingen
bij de selectie van de secundaire wegen in Koksijde.




3



ren. De N39 heeft een overwegende doorgangsfunctie. Hierdoor worden ook een deel bovenlokale
verkeersstromen uit de dorpskernen gehouden.
Met betrekking tot de N396: de N396 is als secundaire weg geselecteerd tussen De Panne en
de N355 Kinderlaan. Deze selectie is niet consequent. Indien deze secundaire weg verbinding
met Nieuwpoort moet geven, zou ook het gedeelte
van de N396 tussen de N355 en Nieuwpoort
moeten geselecteerd worden. Voor de verbinding van Oostduinkerke-dorp met de snelweg
heeft deze selectie van de N396 geen zin, gezien
vanuit Oostduinkerke-dorp de N330 Toekomstlaan
(primaire weg II) kan gevolgd worden naar de snelweg. De gemeente stelt daarom voor de selectie
van de N396 als secundaire weg door te trekken
tot Nieuwpoort-stad.
De N35: Volgens de actuele categorisering verloopt de verbinding Veurne - De Panne via de N8 N396 (rotonde Zeepanne). Hierbij is de N35 vanuit
Veurne ondergeschikt aan de N396 . Dit strookt
geenszins met de realiteit. Er wordt voorgesteld
de N35 op te nemen als secundaire weg (zie ook
Studie N34).

Dit zijn suggesties van de gemeente vanuit het mobiliteitsplan naar de hogere overheden toe voor een
mogelijke bijsturing van de categorisering van het
bovenlokale wegennet in Koksijde. Zolang de hogere
plannen niet aangepast zijn, blijft de actuele categorisering van RSV en PRS geldig.

Met betrekking tot de N34z Spreeuwenberg: in
Groenendijk en Nieuwpoort-bad is de verkeersstroom opgesplitst in twee enkelrichtingswegen,
voor de richting Oostduinkerke wordt de N34
Albert I-laan gevolgd, voor de richting Nieuwpoort
de N34z Spreeuwenberg - Elisalaan. In PRS is
enkel de N34z geselecteerd, dus bedoeld voor de
beide rijrichtingen. De recente aanpassingen van
de tramhaltes maken een dubbelrichting moeilijk
realiseerbaar. Bovendien is de actuele kruising
van de trambaan geregeld met verkeerslichten. Er
wordt daarom voorgesteld zowel de N34z Spreeuwenberg als de N34 Albert I-laan tot aan de N355
te selecteren als secundaire weg, voor respectievelijk de rijrichting oost en west.
Met betrekking tot de N39: de N34, de N396 en de
N39 hebben elk hun eigen verkeersfunctie: de N34
verbindt de badplaatsen, de N396 verbindt de dorpen en de N39 verbindt Veurne met Nieuwpoort en
met Oostduinkerke. De N39 heeft net als de N34
en de N396 een bovenlokale functie. De gemeente
stelt voor de N39 als secundaire weg te selecte-

Studie N34 Koninklijke Baan, Vectris i.o.v. Provincie West-Vlaanderen
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Categorisering bovenlokale wegen:
suggesties vanuit de gemeente aan de hogere overheid
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Categorisering lokale wegen

Lokaal I:
N39 Veurnekeiweg en N39 Pelikaanstraat: verbinding van Veurne naar Nieuwpoort en richting
Oostduinkerke.

N35 Pannekalsijde: lokaal I zolang op bovenlokaal
niveau de weg niet als secundaire weg geselecteerd is, wordt de N35 als lokale weg I aangeduid.

N330 Leopold II-laan, tussen N396 en N34: verbinding tussen twee secundaire wegen en tussen
Oostduinkerke-dorp en -bad; deel van de kamstructuur in het verlengde van de Toekomstlaan.

N396 Nieuwpoortsteenweg: verbinding naar
Nieuwpoort.

N8h Ter Duinenlaan - Van Buggenhoutlaan Lejeunelaan. De Ter Duinenlaan vervangt hier
het deel van de Van Buggenhoutlaan dat wordt
onderbroken.


De selectie van de onderscheiden types van lokale
wegen gebeurt in het gemeentelijke mobiliteitsplan.
Bij de lokale wegen worden 3 types onderscheiden,
die elk en eigen functie hebben.
Bij de lokale wegen type I, of lokale verbindingswegen, ligt de nadruk op de verbindende functie op lokaal niveau. Ze bieden verbinding van woonkern naar
woonkern, of kunnen ook verbinding geven naar verder gelegen woonkernen. Ze zijn evenwel niet gericht
om op grotere, regionale schaal te gaan functioneren.
De nadruk wordt eerder gelegd op de doorgangsfunctie, maar binnen de bebouwde kom dient wel bijzondere aandacht te gaan naar de veiligheid en leefbaarheid.
De lokale wegen type II, of lokale ontsluitingswegen,
hebben in eerste instantie een ontsluitende/verzamelende functie voor het betrokken deel van de gemeente. Het doorgaande verkeer, dat geen bestemming
heeft binnen het gebied dat door de weg ontsloten
wordt, dient beperkt te worden.
Bij de bewegwijzering wordt aan het begin van de
weg enkel het gebied (woonkern, wijk) aangeduid die
langsheen de weg ligt, geen bestemmingen die verder
gelegen zijn.
Het eventuele beperkte doorgaande verkeer dient in
elk geval ondergeschikt te zijn aan de ontsluitende
functie, de leefbaarheid en de veiligheid van bewoners, de voetgangers en fietsers. Bij de inrichting dient
rekening gehouden te worden met de verzamelende
verkeersfunctie van de straat, maar de nadruk zal liggen op de leefbaarheid, het afremmen van het verkeer, ontmoediging van doorgaande bewegingen.
De lokale wegen type III zijn alle andere straten zoals
woonstraten, landbouwwegen, ...
De straten hebben vooral een toeganggevende functie
(voor woningen langs de straat zelf of op de aansluitende straten). Ze zijn niet bedoeld als verbinding of
doorsteek tussen wegen van hogere categorie. De inrichting is gericht op het lokaal toegang kunnen geven
naar woningen en percelen.
Selectie:
De categorisering van de wegen geeft de wensstructuur weer voor de verkeersafwikkeling. Dit betekent
dat de categorisering kan afwijken van het actuele
gebruik van de weg. Waar duidelijke afwijkingen zijn
ten opzichte van het actuele gebruik zijn begeleidende
maatregelen nodig om het verkeer langs de gewenste
routes te leiden.
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Lokaal II:

Zeelaan, tussen de N396 en de rotonde N8h: hier
wordt de nadruk gelegd op de ontsluitende functie.
Het doorgaande verkeer kan via de N8.

Strandlaan, tussen N396 en N34: ontsluiting van
deel Sint-Idesbald (tussen N34 en Zeepanne).
Doorgaand verkeer (zonder tussenbestemming)
tussen de N34 en de rotonde Zeepanne is niet
wenselijk.

Polderstraat: ontsluitende functie voor de omliggende wijken. Doorgaand verkeer tussen Oostduinkerke-dorp en Nieuwpoort is niet wenselijk.

Albert Bliecklaan: ontsluitingsroute voor Koksijdebad.
Alle andere wegen worden geselecteerd als lokale wegen III.
Bemerking:
In een bepaalde denkpiste is gesuggereerd om bij
Oostduinkerke-dorp een verbinding te maken tussen
de N330 Toekomstlaan en de N396 Koksijdesesteenweg, ter ontlasting van het kruispunt in Oostduinkerke-dorp. In het kader van het mobiliteitsplan is geen
onderzoek hierover gebeurd. Er dient zowel verkeerskundig als ruimtelijk verder onderzoek te gebeuren om
de voor- en nadelen van deze denkpiste nader af te
wegen.

De volgende kaart geeft de categorisering van de wegen weer. De bovenlokale wegen zijn aangeduid volgens de actueel geldende selectie in het RSV en PRS.

beleidsplan | juli ‘11 | wvi
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1.2.








Maatregelen op het wegennet

Herinrichting van de Ter Duinenlaan als lokale weg
type I, om de verkeersfunctie van de N8h Jaak
Van Buggenhoutlaan over te nemen.
Overdracht van de N8h Jaak Van Buggenhoutlaan
naar de gemeente.
Onderbreken van deel Jaak Van Buggenhoutlaan
voor het autoverkeer.
Rotonde op het kruispunt N39 - N330 in Wulpen
voor het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Andere maatergelen op het wegennet die vooral gericht zijn op het fietsverkeer of op de verbetering van
de verkeersleefbaarheid worden in de betreffende
hoofdstukken aangegeven.

1.3.

2.

Goederenvervoer

Er stellen zich geen structurele problemen van vrachtverkeer in Koksijde.
Er stelt zich enkel een probleem op de Conterdijk met
het vervoer van slib van en naar het waterzuiveringsstation. De Conterdijk is geselecteerd als hoofdfietsroute en is een drukke fietsroute. Er treden conflicten
op tussen het vrachtverkeer en het fietsverkeer op de
smalle Conterdijk. Hier dient dringend naar een oplossing gezocht te worden. Een brug over het kanaal of
een doorsteek voor het vrachtverkeer naar de Langeleedstraat zijn mogelijke denkpistes.

Snelheidsbeleid

Er wordt uitgegaan van een gedifferentieerd snelheidsbeleid in de gemeente. Volgende principes worden gehanteerd:

90 km/u op wegen met weinig of geen bebouwing
of toegangen en een wegprofiel gericht op doorstroming

70 km/u: in overgangszones, zones met verspreide bebouwing of straten met wegprofiel ongeschikt
voor hogere snelheden

50 km/u: in de bebouwde kom en enkele andere
starten en zones waar de plaatselijke omstandigheden een gematigde snelheid vereisen

30 km/u: in de schoolomgeving en in enkele specifieke gevallen. Zo zal 30 km/uur toegepast worden
in het deel van de Zeelaan dat tijdens het seizoen
een wandelzone wordt.
Bij enkele straten zal bij de herinrichting van de weg
of bij de uitbouw van fietspaden het snelheidsregime
nader worden overwogen:

Strandlaan, tussen rotonde met N396 en de bocht:
50 ofwel 70 km/u

Nieuwpoortsteenweg: 70 of 90 km/u

20
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3.

Fietsbeleid
3.1.2.

3.1.

Fietsroutenetwerk

Bij het functionele fietsroutenetwerk wordt een onderscheid gemaakt tussen het bovenlokale en het lokale
netwerk.
3.1.1.

Bovenlokale routes

Provincie West-Vlaanderen heeft een wensbeeld in
kaart gebracht voor het bovenlokale fietsroutenetwerk
voor functionele verkeersrelaties (woon-werkverkeer,
woon-school en woon-winkelverkeer). Het doel is om
zich zo snel en efficiënt mogelijk van A naar B te verplaatsen.
Er worden twee types fietsroutes onderscheiden:
hoofdroutes en bovenlokale functionele routes. De
hoofdroutes zijn functionele fietsroutes voor lange afstandsverkeer, meer dan 5 km. De andere bovenlokale functionele fietsroutes zijn meestal routes geselecteerd tussen dorpskernen om een vlotte relatie te
creëren tussen de kernen.
Op vraag van de gemeente Koksijde is in december
2010 een wijziging goedgekeurd van het Bovenlokaal
Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF). De geselecteerde routes zijn aangeduid op bijgaande kaart.
In Koksijde is één hoofdroute geselecteerd: de noordzijde van het kanaal Veurne - Nieuwpoort (Conterdijk).
De geselecteerde bovenlokale routes vormen de
hoofdverbindingen tussen de kernen.
Suggestie vanuit de gemeente
Vanuit de gemeente is er een bijkomend voorstel voor
de selectie als bovenlokale fietsroute: de N330 Toekomstlaan, vanaf het kanaal naar richting Avekapelle.
In het gebied tussen Veurne en Nieuwpoort is geen
enkele route geselecteerd tussen de kustgemeenten
en het binnenland. De N330 zou dit kunnen invullen.
De routekeuzes voor de fietser zijn er beperkt, gezien
de weinige mogelijkheden om het kanaal Veurne –
Nieuwpoort over te steken. Dit leidt tot een sterkere
concentratie van het functionele fietsverkeer op een
beperkt aantal assen. De N330 loopt noordwaarts via
Oostduinkerke-dorp en Oostduinkerke-bad recht naar
de kust. Landinwaarts kan de route bij Avekapelle aansluiten op de reeds geselecteerde bovenlokale route
Veurne - Diksmuide.
De provincie heeft voorlopig nog niet beslist over dit
voorstel in afwachting van nader onderzoek.
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Lokale fietsroutes

Het provinciale netwerk gaat uit van een bepaalde
maaswijdte. Het bovenlokale netwerk wordt daarom
verfijnd met een reeks lokale fietsroutes.
Het fietsroutenetwerk dient relatief fijnmazig te zijn,
omdat voor de fietser de reisduur vooral wordt bepaald
door de afstand. Afhankelijk van de precieze herkomst
of bestemming kan een andere route gekozen worden.
Vooreerst worden de belangrijkste verkeersassen als
fietsroute geselecteerd. Zelfs wanneer een alternatieve route voorhanden is, hebben deze verbindingswegen vaak een belangrijke functie voor de fietser, zoals
voor de ontsluiting van de aanliggende woningen en
functies of omdat deze routes meestal ook de kortste
zijn voor de fietser.
Daarnaast worden een reeks andere belangrijke routes aangeduid, die het netwerk verfijnen en een korte
en veilige verbinding bieden.
Tenslotte dient benadrukt te worden dat elke straat
ook een fietsroute is. Elke woonstraat of landelijke
weg heeft ook een functie voor de fietser, waarbij het
verkeer gemengd kan verlopen. Het fietsrouteplan
geeft dus enkel een reeks hoofdassen aan voor het
fietsverkeer.
Er dient wel benadrukt te worden dat de selectie als
fietsroute niet betekent dat er een fietspad dient aangelegd te worden. Enkel waar fietsroutes samenvallen
met verkeersassen voor het autoverkeer zijn fietspaden wenselijk. Op de lokale wegen III (woonwijken,
polderwegen) worden in principe geen fietspaden aangelegd. Waar problemen zijn van te snel verkeer dienen maatregelen genomen te worden om het verkeer
te vertragen of het doorgaand verkeer te ontmoedigen.

Trage wegen:
er zal onderzocht worden waar er trage wegen zoals
oude kerkwegels opnieuw kunnen opgenomen worden als lokale doorsteek of als recreatieve route voor
wandelaars, fietsers of ruiters.
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3.2.

Maatregelen

Om het fietsnetwerk veiliger en aantrekkelijker te
maken, zullen een aantal maatregelen worden uitgevoerd.
Nieuwe fietspaden
Op een aantal routes die samenvallen met verkeersassen ontbreken momenteel fietspaden. Fietspaden
zullen worden voorzien:

N330 Toekomstlaan: aanleg fietspaden tussen de
N39 en de Wulpendammestraat.

N8 Koninklijke Prinslaan

Ter Duinenlaan: in het kader van de uitbouw van
de straat als lokale verbindingsweg (in uitvoering).

Heraanleg of verbetering fietspaden
Op een aantal andere routes zijn momenteel wel fietspaden aanwezig, maar zijn verbeteringen wenselijk.
Dit kan bijvoorbeeld betekenen: aanleg van afgescheiden fietspaden in plaats van aanliggende fietsstroken,
aanleg van en breder fietspad, nieuwe wegbekleding
voor het fietspad voor een beter fietscomfort,...
Maatregelen worden gepland in volgende straten:

N34: herinrichting van het nog niet aangepaste
deel van de N34 met uitbouw van brede veilige
fietspaden

N396 Nieuwpoortsteenweg: aanleg van vrijliggende fietspaden

Strandlaan: aanleg van veilige fietspaden in het
deel van de Strandlaan naar de rotonde toe.
Voor de N39 kan op termijn de aanleg van veilige fietspaden overwogen worden. Gezien het overgrote deel
van de fietsers het jaagpad aan de andere zijde van de
vaart (Conterdijk) kan volgen, is dit geen prioriteit. Het
fietsverkeer op de N39 beperkt zich tot enkele lokale
fietsverplaatsingen.



Trager verkeer zal leiden tot een veiliger situatie
voor de fietser.
Conterdijk: aanpak van onveiligheid door vrachtverkeer van het zuiveringsstation op het jaagpad
(oplossingen nader te onderzoeken, zie goederenvervoer).

Fietsdoorsteken

Bij reconversie militair domein: onderzoek naar
de mogelijkheden voor een kortere fietsdoorsteek
tussen Veurnestraat en Burgweg (richting Veurne)
bij de ontwikkeling van de ruimtelijke plannen. Dit
zal afhangen van de terreinen die ter beschikking
komen. Volgens de recentste plannen blijft ook de
noord-zuid-landingsbaan behouden, zodat een
verkorte doorsteek niet meer mogelijk is.

N8h Jaak Van Buggenhoutlaan: de weg wordt ter
hoogte van de duinenabdij onderbroken voor het
autoverkeer. Er wordt op het wegtraject een kwalitatieve fietsverbinding behouden.

Fietsverbinding op de zuidoever van de vaart tussen de N39 en de Pelikaanbrug. Als de Pelikaanbrug zou afgebroken worden, zal het fietspad
doorgetrokken worden tot aan het fietspad op de
vroegere spoorbrug op grondgebied Nieuwpoort.

Fietsdoorsteek nabij de Pelikaanbrug, tussen
Veurnevaartstraat en het jaagpad aan de noordzijde van de vaart.

Fietsstallingen

bij de verschillende openbare functies

in de handelsstraten

bij de Zeedijk
Ook zullen mobiele fietsstallingen worden ingezet tijdens het seizoen.

Beveiligen van fietsroutes op lokale wegen III
Op lokale wegen III worden in principe geen fietspaden
aangelegd. Om het fietsverkeer te beveiligen kunnen
maatregelen genomen worden om het autoverkeer te
vertragen, sluipverkeer te ontmoedigen, enz.
Maatregelen

Pylyserlaan: heraanleg met fietssuggestiestroken
als visuele versmalling; nadruk op de Pylyserlaan
als fietsroute.

Doornpannestraat - Gulden Zandstraat: aandacht
voor veilig fietsverkeer op deze fietsroute door het
duinengebied.

Duinparklaan: de straat wordt heraangelegd als
woonstraat, met beperking van de rijsnelheid.
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4.

Verkeersleefbaarheid - voet gangers

4.1.

Voetgangers

De voetgangers nemen een belangrijke plaats in bij
het mobiliteitsbeleid, zowel voor de bewoners als voor
de toeristen.
Naast de vele functionele verplaatsingen te voet, bijvoorbeeld van de (vakantie-)woning naar de winkel,
zijn er ook veel voetgangers met recreatief motief
(wandelaars).
JJ

Hoofdassen voor de voetgangers

Naast de vele verspreide voetgangersverplaatsingen
zijn er ook een paar hoofdassen te onderscheiden met
hoge concentratie van voetgangers.
De Zeedijk is zo een hoofdas. De Zeedijk wordt bevestigd en versterkt als voetgangersas. Op de toeristische
dagen wordt er geen autoverkeer toegestaan.
Momenteel is er nog autoverkeer op de Zeedijk in het
centrum van Sint-Idesbald. Ook dit gedeelte zal autovrij worden, althans tijdens de drukste toeristische
periode (in juli-augustus 2010 is dit gedeelte als proefproject autovrij gemaakt: zie verder).
Een andere hoofdas voor de voetgangers is de Zee
laan tussen de Koninklijke Baan en de rotonde. Om
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meer comfort te bieden aan de grote aantallen voetgangers zal de straat heringericht worden en voor het
autoverkeer wordt enkelrichting ingevoerd. Bij activiteiten wordt het deel van de Zeelaan ter hoogte van de
Casinosite tijdelijk autovrij gemaakt.
Er zal gezocht worden naar een verbeterde en herkenbare voetgangersverbinding tussen het Marktplein en
de Zeelaan.
Ook de Leopold II-laan en de Strandlaan dienen vermeld te worden als belangrijke voetgangersassen.
Hier wordt de nadruk gelegd op brede voetpaden met
een obstakelvrije loopruimte.
Het centrum van Wulpen wordt beschouwd als een autoluwe kern. De nieuwe inrichting van de Dorpsplaats
is hierop gericht.
JJ

N34 Koninklijke Baan

De N34 Koninklijke Baan wordt heringericht als doortocht. De N34 vormt op veel plaatsen nog een te sterke barrière voor de voetganger. In de bebouwde kom
wordt de rijbaan teruggebracht van twee naar één rijstrook per richting. Er worden een ruim aantal veilige
oversteekvoorzieningen uitgebouwd. Over de gehele
lengte van de doortocht van Koksijde en Sint-Idesbald
wordt na herinrichting 50 km/uur toegepast.
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Obstakelvrije looproutes

Op de voetpaden dient de vrije doorgang gegarandeerd te worden voor de verschillende gebruikers,
ook met een rolstoel of kinderkoets. Obstakels zoals
palen, verkeersborden en dergelijke dienen met de
nodige aandacht geplaatst te worden, zodat er steeds
een goede doorgang blijft voor de voetgangers.
JJ

Voetgangers in de wijken

In de verschillende “villawijken” wordt geopteerd voor
diffuus verkeer (zie categorisering van de wegen).
Hier zijn geen afzonderlijke voorzieningen voor voetgangers nodig. De straatverharding wordt gedeeld
door alle weggebruikers. Dit vormt precies het eigen
typische karakter van de wijken in de gemeente, met
relatief smalle straten en groene bermen. Op die wijze
wordt het wijkkarakter versterkt, waarbij de nadruk ligt
op de wandelaars, de fietsers en de lokale toeganggevende functie voor het autoverkeer.
De principes van “shared space” worden hier sinds
lang toegepast: diffuus gemengd verkeer, een minimum aan verkeerstechnische ingrepen en verkeersborden, visueel wordt de aandacht getrokken naar de
ruimtelijke context in plaats van op de verkeersfunctie.
Om het verkeer te vertragen in sommige straten kan
de straat versmald worden. Ingrepen worden vanuit de
landschappelijk-stedenbouwkundige context gezien.
Zo kan bijvoorbeeld om het verkeer te remmen een
minirotonde aangelegd worden die ontworpen wordt
als een bloemperk in plaats van een verkeerstechnische constructie.
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4.2.

4.2.1.

Andere maatregelen verkeersleefbaarheid
Omgeving Zeelaan

De Zeelaan tussen Koninklijke Baan en rotonde wordt
verder uitgebouwd als centrumstraat. De nadruk ligt er
op de voetganger. Voor het autoverkeer ligt de nadruk
op de lokale bediening.
De straat wordt heraangelegd en er wordt enkelrichting ingevoerd, met toegelaten rijrichting naar de N34
Koninklijke Baan toe. Dit laat toe de verkeersruimte te
beperken ten voordele van de voetgangersruimte en
het autoverkeer wordt deels beperkt.
De enkelrichting in de Zeelaan vereenvoudigt ook de
verkeersafwikkeling op het kruispunt met N34 Koninklijke Baan. De N34 is op deze plaats relatief smal, zonder afslagstroken en zonder eigen trambedding. Door
de enkelrichting (naar de N34 toe) verdwijnen hier de
afslagbewegingen, zodat de doorstroming van zowel
de tram als het autoverkeer verbetert. Ook verdwijnen
de foutieve linksafbewegingen (de linksaf is nu verboden, maar verbod wordt niet gerespecteerd: zie onderzoek in de uitwerkingsfase).
Voor fietsers wordt de dubbelrichting behouden.
De figuur geeft de toekomstige verkeerssituatie rond
de Zeelaan weer.
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In de Westendelaan wordt geopteerd voor een enkelrichting vanaf de Zeelaan naar het Guido Gezelleplein
toe. Dit vermindert het doorgaande verkeer op het
smalle Guido Gezelleplein, terwijl voor de leveringen
in de M. Blieckstraat een gemakkelijke uitweg behouden blijft. Hierbij wordt best de rijrichting van de Maria
straat omgekeerd.
De parking Casino blijft zowel vanaf de N34 (via
Kursaallaan of via M. Blieckstraat) als vanaf de rotonde van de Zeelaan (via Kursaallaan of via Westendestraat) vlot bereikbaar.
In de Zeelaan kan bij evenementen het autoverkeer
onderbroken worden ter hoogte van het Theaterplein,
zoals momenteel reeds gebeurt.
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4.2.2.

Strandlaan

In de uitwerkingsfase van het mobiliteitsplan zijn de
mogelijkheden onderzocht om in de Strandlaan, tussen N34 en rotonde Zeepanne, enkelrichting in te voeren. Op basis van dit onderzoek wordt besloten om de
dubbelrichting in de Strandlaan te behouden, omdat
er te veel negatieve effecten zouden zijn op de omliggende woonstraten. Best wordt de Strandlaan behouden als hoofdas voor de ontsluiting van Sint-Idesbald
en wordt het verblijfskarakter in de omliggende wijken
versterkt. De Strandlaan is evenwel niet bedoeld als
doorsteek tussen de N34 Koninklijke Baan en de rotonde Zeepanne (N8 - N396). Conform de categorisering van de wegen dient dit verkeer via Ster der Zee
(N34 - N8) te verlopen. Het smalle wegprofiel van de
Strandlaan betekent een ontmoediging voor het doorgaande verkeer en meer ruimte voor de voetgangers.

4.2.3.

Doortocht Koninklijke Baan

De N34 Koninklijke Baan wordt nog te veel als barrière ervaren. Momenteel is de herinrichting lopende.
De nadruk wordt gelegd op verkeersveiligheid, kwalitatieve fietspaden, optimalisering van de tram- en bushaltes, oversteekbaarheid,...
In de bebouwde kom is (of wordt op korte termijn) de
rijbaan teruggebracht naar één rijstrook per richting,
met afslagstroken aan de belangrijke kruispunten. De
snelheid wordt aangepast van 70 naar 50 km/uur.

Wel zal het gedeelte van de Strandlaan tussen de Zeedijk en het Jaakpad op de drukke toeristische dagen
autovrij worden, samen met het aansluitende gedeelte
van de Zeedijk. Dit betekent dat op die momenten hier
meer ruimte gecreëerd wordt voor de voetganger, in
het centrum van Sint-Idesbald. Dit is reeds als proefproject ingevoerd in juli-augustus 2010.
Buiten de drukke toeristische periode blijft de straat
toegankelijk voor auto’s.
In combinatie hiermee worden kortparkeerplaatsen
voorzien op het Lucionplein (zie parkeerbeleid), bereikbaar via onder meer het Jaakpad.
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5.

5.1.

Openbaar vervoer

Neptunusplan

In september 2007 is het Toekomstplan van De Lijn
West-Vlaanderen voorgesteld, genaamd het Neptunusplan. Het plan is daarna bijgestuurd en aangevuld
tot Neptunus 2. Dit bijgestuurde Neptunusplan vormt
het West-Vlaamse luik van de Mobiliteitsvisie De Lijn
2020, gepresenteerd in april 2009. In deze plannen
wordt een blauwdruk naar voor gebracht voor de toekomstige ontwikkeling van het openbaar vervoernet
om antwoord te bieden op de mobiliteitsproblematiek.
Er wordt een verbeterde ontsluiting van het stedelijk
netwerk van de kust voorgesteld:
“De Vlaamse kust is immers geselecteerd als stedelijk
netwerk op Vlaams niveau. (...) De rol van het stedelijk
gebied ligt vooral in de kustgebonden toeristisch-recreatieve ontwikkeling. Net zoals andere grootstedelijke
gebieden heeft het kustfront, gelet op de grote toeristische stromen vanuit zowel het binnenland, nood aan
een kwaliteitsvolle bovengewestelijke bereikbaarheid.
Een sneltram als drager van de openbaar-vervoerstructuur binnen dit grootstedelijk netwerk vormt de basis voor de beheersing van de mobiliteit zowel tijdens
als buiten het toeristisch seizoen. Tevens wordt met
deze sneltram een evenwichtiger ontsluiting tussen de
oost- en de westkust gerealiseerd. Momenteel is de
westkust, als rechtstreeks gevolg van de ligging van
de bestaande spoorinfrastructuur, minder goed ontsloten. Op termijn zal de westkust met de sneltram vanuit de knooppunten Oostende en Veurne snel bereikt
kunnen worden vanuit het binnen- en buitenland.”
De volgende kaart is een uittreksel uit het toekomstplan. Er dient benadrukt te worden dat het plan een
eerste globaal denkkader is waarvan de concrete invulling nader moet onderzocht worden. In Koksijde
voorziet het toekomstplan volgende verbindingen:

Een sneltram langs de gehele kust, inclusief een
verbinding naar Veurne die op termijn kan verlengd worden tot Duinkerke.

Een ontsluitende regionale kusttram: deze kusttram opereert zoals vandaag als ontsluitende tram
(Adinkerke - Oostende).

Een verbindende streeklijn Veurne - Koksijde Nieuwpoort - Oostende.

Een ontsluitende streeklijn vanuit Veurne via de
kust naar Nieuwpoort / Oostende.
Het Neptunusplan stelt voor de toekomst voor Koksijde een aantal belangrijke verbeteringen voor, met de
doortrekking van de tram naar Veurne en het invoeren
van sneltrams naar Oostende.
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5.2.

Vragen vanuit de gemeente

Onderstaand worden enkele aandachtspunten vanuit
het gemeentelijke niveau naar voor gebracht met betrekking tot het openbaar vervoer.
De Lijn wenst in afwachting van verder onderzoek
geen standpunt in te nemen met betrekking tot deze
vragen.
JJ

Treinontsluiting

De aansluiting van Koksijde op het spoorwegennet is
minder ideaal. Het station van Koksijde, gesitueerd op
het grondgebied van Veurne, is vrij ver verwijderd van
de verschillende woonkernen van Koksijde en van de
zeedijk.
Naar het station van Oostende is wel een goede tramverbinding maar de rittijd is vrij hoog (bijna een uur
naar het station van Oostende).
Voor- en natransport
Om de rol van de trein in de verplaatsingsstromen van/
naar Koksijde te versterken, is een optimaal voor- of
natransport naar het station nodig. Hierbij is zowel een
goede verbinding met de stations Koksijde/Veurne als
met het station van Oostende wenselijk.
Voor het station van Koksijde wordt een optimale afstemming van de uren van de bus met de trein gevraagd. Op termijn kan ook de doortrekking van de
tram naar Veurne het voor- en natransport voor het
station verbeteren.
De stations van Koksijde en van Oostende bieden een
zekere complementariteit, die de mogelijkheden voor
de reiziger sterk verhoogt. Momenteel zijn er vanuit
Oostende bijvoorbeeld rechtstreekse verbindingen
naar Antwerpen, Luik, Brugge.... Een snel voortransport naar het station van Oostende en een optimale
afstemming op de uren van de trein zijn wenselijk.
Treinbediening
Met betrekking tot de bediening van het station van
Koksijde wenst de gemeente volgende vragen naar
voor te brengen.

Verhoging van de treinfrequentie.

Meer bestemmingen zonder overstap vanuit het
station van Koksijde. Zo heeft de westkust bijvoorbeeld een belangrijk toeristisch potentieel in de regio Kortrijk en in Henegouwen. Een treinverbinding
zonder overstap vanuit Koksijde naar Roeselare
- Kortrijk - Doornik... zou aan deze vraag kunnen
tegemoet komen.

Betere aansluitingen richting Brugge.

Ook een betere aansluiting richting Rijsel kan onderzocht worden. Dit is zowel van belang voor de
toeristen vanuit Rijsel naar de kust toe als voor de
aansluiting met de hogesnelheidstreinen.
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JJ

Inrichting station Koksijde

Het station van Koksijde bevindt zich op het grondgebied Veurne. Voor de bewoners van Koksijde (en
bepaalde bewoners van Veurne) biedt dit station een
aantal voordelen ten opzichte van het station van
Veurne: het ligt een paar kilometer dichterbij, door de
ligging aan de N8 is het veel gemakkelijker bereikbaar
per auto (het centrum van Veurne moet niet doorkruist
worden), voor wie overstapt op de bus is er een veel
ruimere overstaptijd in Koksijde dan in Veurne.
Een opwaardering van de stationsomgeving is wenselijk. Enkele gevraagde aandachtspunten zijn:

Een verhoging van het perron is zeer belangrijk.
Het in- en uitstappen verloopt momenteel zeer
moeizaam. Er is niet alleen een laag perron; ter
hoogte van het station hellen de rijtuigen weg van
het perron, wat het in- en uitstappen nog meer
bemoeilijkt. Een hoger perron is noodzakelijk.

Optimale overstapvoorzieningen van bus/tram
met trein. Indien de toekomstige tramlijn Koksijde
- Veurne langs de N8 zou lopen4, wordt aan het
station van Koksijde best een rechtstreeks aansluitend gemeenschappelijk perron voorzien om
een optimale overstap te realiseren. Een perronoverkapping kan ervoor zorgen dat de overstap
regenvrij kan gebeuren.

Kwalitatieve fietsenstalling, dicht bij het perron.

Behoud en indien nodig uitbreiding van de parkeermogelijkheden.

Opwaardering van de wachtruimte; het voorzien
van schuilmogelijkheid op het perron.

Elektronische aanduidingsborden op het perron
voor de treinen. De auditieve informatie is vaak
niet goed hoorbaar. Gezien er slechts één perron
is en de trein richting De Panne en richting Brussel
met slechts enkele minuten verschil in het station
stoppen, worden zeer regelmatig vergissingen
vastgesteld. Vaak stappen toeristen die minder
vertrouwd zijn met de situatie op de trein naar
De Panne in plaats van de trein richting Brussel.
Elektronische aanduidingsborden op het perron
kunnen dit probleem oplossen.

Behoud en uitbreiding van de voorzieningen als
horeca / handel.

Onderzoek mogelijkheden voor fietsverhuur.

Indien voor de toekomstige tramverbinding
Koksijde - Veurne zou geopteerd worden voor een
traject via de N8, ontstaan bij het station interes-

4

In het preliminair onderzoek voor de tramverlenging Koksijde Veurne (zie Verkenningsfase van het mobiliteitsplan) worden 2
hoofdvarianten voor de tramlijn vergeleken. Variant A volgt de N8
en passeert via het station van Koksijde, variant B loopt langs
Oostduinkerke-dorp en het kanaal naar Veurne. In de lopende
MER-studie worden nog andere trajecten afgewogen.
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sante mogelijkheden voor Park&Ride (zie thema
parkeren).

JJ

Uitbouw nieuwe tramlijn naar Veurne

De doortrekking van de tramlijn naar Veurne die onderzocht wordt, biedt diverse mogelijkheden:

een optimale verbinding tussen Veurne en de kust

beter voortransport voor de bewoners naar het
station van Veurne (en naargelang van het traject
eventueel ook verbinding met het station van
Koksijde)

voor de toeristen een betere en meer herkenbare
aansluiting vanaf de trein

er ontstaan mogelijkheden voor P+R: het wordt
mogelijk om toeristen op een parking op te vangen
en per tram naar Koksijde te brengen (zie Park &
Ride bij het thema parkeren). De tram is herkenbaarder dan de bus, heeft een goed imago, en de
tram maakt zelf deel uit van het toeristische beeld
van de kust.
Het is momenteel nog niet bekend waar de tramlijn
vanuit Veurne zal aantakken op het bestaande traject
van de kusttram; verschillende mogelijkheden worden
momenteel afgewogen. De gemeente Koksijde pleit
voor een traject vanuit Ster der Zee via het station van
Koksijde naar Veurne, maar bij De Lijn en de hogere
overheden is nog geen beslissing over het traject genomen.
Bij het inleggen van een tram Veurne - Oostende
worden de haltes en badplaatsen ten oosten van het
aantakkingspunt rechtstreeks verbonden met Veurne.
Vanuit de gemeente wordt voorgesteld om ook de
haltes ten westen van het aantakkingspunt (zijde De
Panne) met Veurne te verbinden zonder overstap.
Op die wijze kan door het nieuwe tramtraject ook de
westzijde van de gemeente (Sint-Idesbald en andere
haltes, afhankelijk van het aantakkingspunt) zonder
overstap verbonden worden met Veurne.
Er dient bij de aanleg dan wel voor gezorgd te worden dat bij de aantakking van de tramlijn uit Veurne op
de kusttramlijn een afslag zowel richting De Panne als
richting Oostende mogelijk is.
Een verbinding Veurne - Sint-Idesbald is niet specifiek
vermeld in het Neptunusplan, wel de tramverbinding
tussen de kuststrook en Veurne.
Een goede busverbinding voor de dorpen en tussen
de dorp en badplaats blijven noodzakelijk. Er kunnen
ook lokale knooppunten tussen bus en tram voorzien
worden.
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De gemeente Koksijde is ook voorstander van een
betere verbinding met Duinkerke met het openbaar
vervoer. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een
doortrekking van een sneltram naar Duinkerke, zoals
aangegeven in het Neptunusplan.
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Sneltram naar Oostende

Oostende is voor de gemeente Koksijde een belangrijke bestemming, zowel voor de vele centrumfuncties
als voor de zeer goede treinverbindingen vanuit het
station (zie hoger). De tram biedt een zeer degelijke
frequentie, maar de rittijd is relatief lang.
Er is tijdens de spits reeds een sneltram ingevoerd
tussen Nieuwpoort en Oostende, maar niet voor de
reizigers van Koksijde - Oostduinkerke.
Zoals ook het Neptunusplan aangeeft, is een snellere
verbinding vanuit de westkust wenselijk.
Een mogelijk concept dat de gemeente Koksijde hierbij voorstelt, is een tram die eerst de verschillende
haltes aan de westkust bedient en vervolgens als
sneltram doorrijdt naar Oostende. Dit concept zou in
feite betekenen dat de ontsluitende trambediening De
Panne - Nieuwpoort niet meer gekoppeld wordt met
de ontsluitende tram Nieuwpoort - Oostende, maar
met de sneltram vanuit Nieuwpoort. Hiermee zou een
fijnmazige ontsluiting kunnen worden gekoppeld aan
een snelle reistijd. Verder technisch onderzoek naar
de mogelijkheden en de interferentie tussen sneltram
en ontsluitende tram is evenwel nodig.
Een sneltram vanuit de westkust zou een belangrijke
reistijdverkorting naar Oostende kunnen betekenen en
zo de bereikbaarheid van en naar de westkust verbeteren. De tijdswinst verbetert de concurrentiepositie
van de tram ten opzichte van de auto en kan zo het
gebruik van de tram bij de keuzereiziger verhogen.

JJ

Doorstroming tram en bus

Over het algemeen zijn de doorstromingsproblemen
van de tram op grondgebied Koksijde relatief beperkt.
Toch dient gestreefd te worden om de doorstroming
verder te optimaliseren, om de betrouwbaarheid van
de dienstregeling te verhogen en de rijtijd op deze
hoofdas voor het openbaar vervoer te reduceren.
De invoering van enkelrichting in de Zeelaan (zie verkeersleefbaarheid) zal de doorstroming op de N34
Koninklijke Baan in het centrum van Koksijde-bad bevorderen. De niet toegelaten maar frequent gevolgde
linksafbeweging en de rechtsafbeweging (gehinderd
door voetgangers) vanaf de N34 zullen de doorstroming niet langer hinderen.
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Bij maatregelen voor de doorstroming van de tram
dient ook aandacht besteed te worden aan de veiligheid, de leefbaarheid en de oversteekbaarheid.
Bij de lopende herinrichting van de N34 worden maatregelen genomen om over de gehele lengte de vrije
trambedding optimaal te beveiligen.
Ook het beleid van de voorbije jaren om de doorstroming van de bus te bevorderen, wordt verdergezet. Zo
is een busbaan gerealiseerd op de N8 Ten Bogaerde
laan, zijn uitstulpende bushaltes aangelegd, is de
weg
inrichting op bepaalde busroutes aangepast...
Verdere nodige maatregelen zullen in overleg tussen
de gemeente en De Lijn besproken worden.
Bij de doortrekking van de tram naar Veurne zal uiter
aard bijzondere aandacht besteed worden aan een
vlotte doorstroming op het nieuwe traject.

JJ

Ontsluitende buslijn

Sinds 1 mei 2009 is de buslijn Veurne - Nieuwpoort Oostende ontdubbeld in een verbindende lijn en een
ontsluitende lijn. Sinds 1 september 2010 is met de
ontsluitende lijn ook een goede verbinding gerealiseerd tussen Koksijde-dorp en Koksijde-bad.
Vanuit de gemeente wordt gevraagd om de bediening
van enkele bijkomende locaties met de ontsluitende
lijn te onderzoeken.
Omgeving Marktplein:
In de omgeving van het Markplein zijn er diverse
ontwikkelingen. Het filmtheater en een complex van
serviceflats zijn er reeds gevestigd. Nieuwe voorzieningen worden er op korte termijn gepland, zoals een
rusthuis en een sociaal huis. De dichtstbijzijnde bushalte bevindt zich in de A. Bliecklaan op ca. 500 meter.
De gemeente vraagt de om mogelijkheid van een betere busbediening te onderzoeken.
Koksijde-dorp:
In functie van de toekomstige ontwikkelingen op gronden van het actuele militaire domein wordt voorgesteld
om de ontsluitende buslijn te laten rijden via de Galloperstraat - Kerkstraat - Noordstraat. Gelijktijdig wordt
ook de oude dorpskern van Koksijde beter bediend.

JJ

Park & Ride

zie parkeerbeleid
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JJ

Flankerend beleid bij het openbaar
vervoer

6.
JJ

In Koksijde wordt ook werk gemaakt van een aantal
flankerende maatregelen om het openbaar vervoer te
ondersteunen. Ook bij de organisatie van grote evenementen wordt sterk de nadruk gelegd op het openbaar
vervoer. Hiervoor wordt verwezen naar Werkdomein
C (zie verder).

Parkeerbeleid
parkeren bij de handelsstraten

Om een voldoende bereikbaarheid voor de handel te
garanderen, worden bij de handelsstraten de langparkeerders geweerd. Hier wordt het betalend parkeren
worden toegepast met beperking van de parkeerduur.
Op die wijze blijven meer plaatsen beschikbaar voor
kortparkeerders.
Zeelaan
De Zeelaan, tussen Koninklijke Baan en rotonde, is de
drukste shoppingstraat.
Hier zal een versterkt gedifferentieerd parkeerbeleid
worden gevoerd. In de straat zelf wordt meer ruimte
gecreëerd voor de voetganger. Het aantal parkeerplaatsen in de straat zelf zal verminderen. Om toch
een goede autobereikbaarheid te garanderen, worden
de parkeerplaatsen in de straat zelf gericht op zeerkortparkeren, bijvoorbeeld met een parkeerduur van
maximaal 15 minuten, zodat een hoge rotatie ontstaat.
Deze parkeerplaatsen laten toe om te stoppen voor
een korte boodschap.
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De andere parkeerders worden in eerste instantie
verwezen naar de ondergrondse parking Casino, die
nog te beperkt gebruikt wordt. De parking Casino (250
plaatsen) is niet enkel gericht op lang of halflang parkeren. Ook het gebruik van de parking voor kortparkeerders wordt gestimuleerd door het toepassen van
een gratis tarief voor de eerste 45 minuten.
De parking Casino is goed bereikbaar vanaf de Koninklijke Baan, zowel via de Kursaallaan als via de
M. Blieckstraat. Wie vanaf de rotonde Zeelaan komt,
kan de parking via de Zeelaan - Kursaallaan bereiken.
Vanaf de Zeelaan is de parking ook bereikbaar via de
Westendestraat.
Ook in de straten in de omgeving van de Zeelaan
wordt een parkeerduurbeperking toegepast, gekoppeld aan betalend parkeren, zodat ook hier een voldoende rotatie is.
Er blijft ook een ruim aanbod van gratis parkeerplaatsen beschikbaar op wandelafstand van de Zeelaan,
meer bepaald op het Kerkplein en op het Marktplein.
Het gebruik van deze parkings zal worden aangemoedigd. De bewegwijzering wordt verbeterd en de
wandelroute tussen deze parkings en de Zeelaan zal
worden opgewaardeerd, meer bepaald via de Anemonenlaan - Vlaanderenstraat. De beide parkings blijven
gratis en zonder tijdsbeperking.
Tenslotte dient benadrukt te worden dat op toeristische dagen een groot deel van de bezoekers van de
Zeelaan er niet met de auto komen, maar verblijfs- of
dagtoeristen zijn die vanuit de verschillende wijken te
voet naar de Zeelaan wandelen.
Andere handelsstraten
In de andere handelsstraten, zoals de Strandlaan,
de Leopold II-laan en delen van de Koninklijke Baan,
wordt ook een parkeerduurbeperking toegepast om
voldoende rotatie te bekomen. De maximale parkeerduur wordt er afgestemd op de parkeerdruk, naargelang van de plaatselijke situatie. Naargelang van de
evolutie van de parkeersituatie kan het regime zo nodig bijgestuurd worden.
Voor de Strandlaan in Sint-Idesbald zijn geen parkeerterreinen aanwezig in de omgeving, maar er is wel een
verspreid parkeeraanbod in de aansluitende straten.
Bij het verkeersvrij maken in de zomer van de Strandlaan tussen Zeedijk en Jaakpad zal de parking op het
Lucionplein voorbehouden worden voor kortparkeren
(betalend), zodat voldoende plaats beschikbaar blijft
voor bezoekers van de Strandlaan.

In de handelskern van de dorpen wordt een blauwe
zone toegepast om voldoende rotatie te bekomen.

JJ

Parkeren in de zone aansluitend bij de
Zeedijk

In deze straten is het aantal kortparkeerders relatief
beperkt. De parkeerdruk wordt bepaald door langparkeerders, met name verblijfstoeristen en dagtoeristen.
Het mobiliteitsplan gaat hier uit van volgende principes:

Er wordt verder gestreefd worden naar het verhogen van het aantal private garages in de buurt van
de woningen / appartementen, voor de bewoners
en tweede verblijven, zoals de voorbije jaren
reeds gebeurd is. Er is een belastingsreglement
dat bij nieuwe projecten de eigen opvang van de
parkeerbehoefte oplegt. Verder worden parkeergarages voorzien onder de zeedijk en onder pleinen.
Op die manier kan de parkeerdruk op het openbaar domein gereduceerd worden.

Het openbaar domein wordt niet in eerste instantie ingericht in functie van het parkeren. Er wordt
gestreefd naar een kwalitatieve openbare ruimte.
Herinrichting kan op die wijze leiden tot een
vermindering van het aantal parkeerplaatsen in
sommige straten. Het voorzien van ondergrondse
parkeerruimte in de nabijheid laat toe om een aantal pleinen te herwaarderen als ontmoetingsruimte,
bijvoorbeeld het Zouavenplein, Zavelplein,... Op
het Europaplein zal aan de noordzijde een deel
autovrij gemaakt worden als verlenging van de
wandelzone van de zeedijk.

Ook het plaatsen van fietsstallingen kan leiden tot
de wegname van een aantal parkeerplaatsen.

In bepaalde wijken met hoge parkeerdruk zal
tijdens het toeristische seizoen betalend langparkeren toegepast worden, met een dagticket of
weekticket. Het betalend parkeren stimuleert het
gebruik van de private garages. Ook kan het een
stimulans zijn om het openbaar vervoer te gebruiken. Wel dient erover gewaakt te worden dat er
geen verschuiving optreedt naar andere straten
waar het parkeren voor meer overlast zou kunnen
zorgen.

De parkeerdruk kan verlicht worden door het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer
om naar de kust te komen of het gebruik van P+R.

In de Leopold II-laan zijn er naast het parkeeraanbod
in de straat zelf ook heel wat parkeermogelijkheden in
de omliggende straten en pleinen.
wvi | juli ‘11 | beleidsplan
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Parkeersignalisatie

Bij de parkeersignalisatie wordt de nadruk gelegd op
een optimale bewegwijzering van 3 belangrijke parkings: parking Casino, parking Marktplein en Kerkplein. Voor parking Casino wordt een dynamische signalisatie toegepast.

JJ

Park & Ride

De uitbouw van een P+R systeem kan mogelijkheden
bieden om de parkeerdruk in de straten bij de zeedijk
te verminderen.
Een P+R kan slechts slagen als de reiziger een aantal voordelen ervaart, zoals via de overstap sneller de
eindbestemming bereiken, financieel voordeel (goedkoper dan bij de bestemming te parkeren), comfort...
Een goed functionerende P+R dient aan een aantal
voorwaarden te voldoen:

Een hoge frequentie van het openbaar vervoer om
de wachttijd te beperken, bijvoorbeeld om de 10
minuten.

Een voldoende tijdsamplitude van de openbaarvervoerlijn: er moet ook mogelijkheid zijn om laat
op de avond de auto op de overstapparking terug
te bereiken.

De parking sluit best logisch aan op de invalsroute,
zonder veel omwegen.

Een snel openbaar vervoer naar de bestemming,
zonder veel omwegen.

Een hoog comfort van de verplaatsing.
Voor Koksijde is een P+R vooral nuttig voor de dagtoeristen. De doortrekking van de tram biedt in de
toekomst mogelijkheden om een overstapparking uit
te bouwen langs een hoogwaardige openbaarvervoerverbinding.
Als geopteerd wordt voor een verbinding via de N8
kan een parking uitgebouwd worden bij het station
van Koksijde. De site sluit onmiddellijk aan bij de N8
als invalsweg. De automobilist kan de files tussen
het station en de rotonde Zeepanne vermijden. De
voorzieningen bij het station (horeca, toiletten...) kunnen gelijktijdig benut worden door de gebruikers van
de overstapparking. De parking kan tijdens de week
gebruikt worden door de treinpendelaars, tijdens het
weekend als overstapparking naar de kust.

- Nieuwstraat. Deze locaties sluiten goed aan op de
invalsweg N330 Toekomstlaan. De automobilist kan
de file vermijden op de N330 Toekomstlaan, vóór het
kruispunt met de N396.

JJ

Parkeer + fiets

Naast de P+R kan ook een overstap van auto naar
fiets uitgebouwd worden.
Er zijn verschillende mogelijkheden:

de bezoeker brengt zelf de fiets mee met de auto.
Vanaf de parking rijdt men verder met de fiets

de bezoeker huurt een fiets op de parking. Ook
een onbemand systeem met leenfietsen kan onderzocht worden.
Hierdoor worden minder parkeerplaatsen ingenomen
in de badplaatsen.
Het fietsen maakt hierbij zelf deel uit van het dagje uit.
De optie kadert binnen de groeiende interesse voor
fietsrecreatie. De parking dient direct aan te sluiten op
een recreatief aantrekkelijke fietsverbinding.
Dit systeem gaat best samen met het voorzien van
een aantal grote fietstallingen bij de zeedijk.
Voor het parkeer+fiets-systeem kunnen dezelfde parkings in aanmerking komen als voor de P+R.
De locatie aan het station van Koksijde biedt extra
mogelijkheden omdat ook treinreizigers fietsen kunnen huren en de bezoeker gebruik kan maken van de
beschikbare accommodaties bij het station.
De N8 heeft een degelijk fietspad maar is minder aantrekkelijk als recreatieve route. Vanaf het station van
Koksijde zou daarom een fietsroute richting Burgweg
kunnen bewegwijzerd worden, zodat men via rustige
aangename routes kan fietsen.
Aan de geplande aanmeerhaven in Wulpen zal een
fietsverhuurpunt worden opgericht.
Op de site van het militair domein overweegt de vliegclub WAC (West Aviation Club) om huurfietsen te voorzien voor de reizigers die er aankomen per vliegtuig.

Indien geopteerd wordt voor een tramtracé via Oostduinkerke kunnen de mogelijkheden onderzocht worden voor een overstapparking in de buurt van Wulpen of de omgeving van het kruispunt Toekomstlaan
36

beleidsplan | juli ‘11 | wvi

werkdomein C
Het mobiliteitsbeleid bevat ook een reeks ondersteunende of flankerende maatregelen. Hier volgt een
overzicht. De acties zijn ook opgenomen in de actietabel in volgend hoofdstuk.

1.

Vervoersmanagement bij
grote evenementen

Bij massa-evenementen zoals de airshow of het kampioenschap veldrijden zal ruim op voorhand een mobiliteitsplan voor het evenement opgesteld worden. Hier
worden enkele aandachtspunten voor dit mobiliteitsplan aangegeven.
Om grote verkeersproblemen te verkomen, dient bij
dergelijke evenementen sterk de nadruk gelegd te
worden op het openbaar vervoer. Eerste voorwaarde
is dat de organisator of gemeente bij het opzetten van
een evenement van in de beginfase contact opneemt
met de NMBS en De Lijn, zodat tijdig kan ingespeeld
worden op de uitzonderlijke vervoersstroom.

zijn mogelijk. Vanaf de tramhalte kunnen pendelbussen ingezet worden. De nodige informatie en uitrusting
aan de tramhalte is nodig om de tijdelijke grote reizigerspieken vlot te kunnen opvangen.
JJ

Er kunnen indien nodig pendelbussen ingezet worden
tussen het station of de tramhalte en de locatie van
het evenement.
Om ook de bezoekers die verblijven in Koksijde te
kunnen opvangen, kan ook een pendelbus worden
overwogen die de belangrijkste wijken of deelgemeenten bedient.
Ook vanuit de omliggende regio zijn pendelbussen
mogelijk, vanuit gebieden met voldoende reizigerspotentieel is.
Voor wie geen mogelijkheid is voor het nemen van
openbaar vervoer in omgeving van de woon- of verblijfplaats, kunnen een of meerdere grote opvangparkings
voorzien worden op een afstand van het evenement.
Deze parkings kunnen met pendelbussen verbonden
worden naar de bestemming.
JJ

In eerste instantie wordt getracht de bezoekers zoveel
mogelijk met het openbaar vervoer naar Koksijde te
laten komen. Wie toch met de auto tot Koksijde rijdt,
kan op een aantal grote parkings worden opgevangen,
van waaruit pendelbussen kunnen ingelegd worden.
JJ

Trein

De trein heeft een hoge capaciteit voor de efficiënte
aanvoer van grote aantallen bezoekers.
Bij evenementen kan een bijkomend vervoersaanbod
voorzien worden. Bijkomend ingelegde treinen kunnen ook een ander traject volgen dan de IR-trein De
Panne - Brussel (bijvoorbeeld trein vanuit Kortrijk of
vanuit Antwerpen...), zodat ook vanuit andere richtingen een snelle verbinding zonder overstap mogelijk is.
Hoewel de lijn 73 enkelsporig is tussen Diksmuide en
De Panne (met uitzondering van een kruisingvak), is
de capaciteit van de lijn ruim voldoende voor het inleggen van bijkomende treinen bij pieken.
Een goede verbinding tussen het station van Koksijde en het evenement is noodzakelijk. Op termijn kan
eventueel de tram ingezet worden. Op kortere termijn
kunnen pendelbussen aansluiten op de trein. Via de
vrije busbaan op de N8 is een vlotte verbinding mogelijk.
JJ

Tram

De tramlijn kan evenzeer een belangrijke aanvoeras
zijn bij evenementen. Tijdelijke frequentieverhogingen
wvi | juli ‘11 | beleidsplan

Pendelbussen

Tijdelijke parkings en stallingsmogelijkheden

Naast de prioritaire maatregelen om de bezoekers via
het openbaar vervoer naar Koksijde te leiden, kunnen
ook een aantal grote tijdelijke parkings gecreëerd worden. Indien deze parkings op grotere afstand van het
evenement verwijderd liggen, kunnen pendelbussen
ingezet worden.
De kruispunten van de N396 met de N8 Ten Bogaerdelaan en met de N330 Toekomstlaan zijn op drukke
dagen stremmingspunten voor het verkeer. De grootste opvangparkings worden daarom best gesitueerd
tussen de E40 en de N396. De mogelijkheden zijn:

Op het militair domein, bereikbaar vanaf de N8
of vanaf de N330. Hier kunnen bij nat weer 4500
voertuigen geparkeerd worden, bij droog weer
6500 voertuigen (cijfers politie).

Gebruik van aantal weides als tijdelijke parking.
Ook het plaatsen van tijdelijke fietsstallingen bij het
evenement dient overwogen te worden.

JJ

Doorstroming van de pendelbussen

Bij het inzetten van pendelbussen dient een vlotte
doorstroming tot bij het evenement verzekerd te worden. Op de N8 is een vrije busbaan aanwezig. In de
omgeving van het evenement wordt best een eigen
aanvoerroute voor de bus voorzien, zodat de bus niet
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vast zit in de verkeersdrukte of vertraagt door parkeerbewegingen.





Communicatie bij het evenement

JJ

Een essentieel onderdeel voor het mobiliteitsplan van
een evenement is een degelijke communicatie en verspreiding van informatie met betrekking tot de verplaatsingsmogelijkheden. Ook de nodige voorsignalisatie
dient aangebracht te worden. Bij massa-evenementen
dient uitdrukkelijk de nadruk gelegd te worden op het
verplaatsen met het openbaar vervoer.
Een van de mogelijkheden zijn combitickets, waarbij
het toegangsticket gecombineerd wordt het ticket voor
het openbaar vervoer.
Ook het gebruik van de fiets kan gepromoot worden
en informatie over de bereikbaarheid en de stallingsmogelijkheden met de fiets.

2.



Tussenkomst vervoerskosten

Fietsvergoeding voor gemeentepersoneel
Derdebetalersysteem openbaar vervoer voor
60-plussers.

4.











Marketing, informatie en
sensibilisatie, promotie naar
doelgroepen

Informatie en promotie met betrekking tot het
openbaar vervoer: De nieuwe dienstregelingen
worden bekend gemaakt en verspreid via de
verschillende openbare gebouwen. Informatie
wordt verspreid via de toeristische dienst, bij de
gemeentediensten, in het gemeentelijk infoblad, op
de website van de gemeente.
Informatie met betrekking tot het parkeren: op de
website, via folders in de toeristische dienst
De actie “ik kyoto” wil het duurzame woonwerkverkeer stimuleren: het gebruik van de fiets,
het openbaar vervoer, carpoolen. De gemeente
Koksijde neemt hier zelf aan deel en wenst op die
manier een voorbeeld te geven voor andere werkgevers of instellingen in de gemeente.
De actie “met belgerinkel naar de winkel” wenst
het fietsgebruik aan te moedigen voor het winkelen.
Verspreiden van een fietsplan (zie ook bij maatregelen naar de scholen toe). Het plan zal ook via de
website van de gemeente worden verspreid.
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Controle en handhaving

Een reeks controle-acties worden door de politie voorzien, zoals:

Politiecontrole op hinderlijk of foutief parkeren.
Hierbij worden in het bijzonder aandacht besteed
aan het parkeren op haltes van het openbaar vervoer, op fietspaden en op voetpaden.

Controle op het betalend parkeren (wordt uitgevoerd door een firma in opdracht van de stad).

Controle van de blauwe zone.

Snelheidscontroles.

Controle op opgefokte bromfietsen.

Fietscontroles bij de schoolgaande jeugd, met
onder meer controle van de fietsverlichting.

5.



3.

Er worden combitickets aangeboden waarbij de
prijs van openbaar vervoer en van de activiteit in
één ticket zitten.
Combitickets bij evenementen: zie vervoersmanagement.



Beleidsondersteuning en ge meentelijke organisatie

De gemeente zal een deskundige voor verkeer en
mobiliteit aanwerven om de mobiliteitsproblematiek beter op te volgen.
Er is een verkeerscommissie werkzaam voor het
adviseren van de kleinere plaatselijke aanpassingen en reglementeringen rond verkeer.

6.

Bewegwijzering

De bewegwijzering zal aangepast worden aan de
categorisering van de wegen. Verbindingen die niet
wenselijk zijn volgens de categorisering van de wegen
worden niet bewegwijzerd.
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7.

7.1.














Flankerend beleid met betrekking tot het openbaar vervoer

Halte-accommodatie: de gemeente zal haar beleid
verder zetten voor de kwalitatieve inrichting en het
onderhoud van de haltes van het openbaarvervoer.
Elektronische real time infoborden aan de haltes,
in eerste instantie bij de tram.
Bij wegeniswerken zal tijdig overleg gepleegd
worden met De Lijn in verband met de omleidingsroute.
Derdebetalersysteem: zie hoger.

7.3.


Maatregelen naar de scholen toe

Verkeerseducatie in de scholen; lessen rond dode
hoek van vrachtwagens.
Fietslessen aan schoolkinderen door politie
Fietscontroles in de scholen
Er wordt een schoolfietsroutekaart verspreid in de
scholen in samenwerking met de provincie.

7.2.



Andere flankerende maatre gelen

Andere acties

Het graveren van fietsen in functie van fietsdiefstalpreventie.
Acties met betrekking tot hoffelijkheid in het verkeer.

wvi | juli ‘11 | beleidsplan
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actiep lan

or gan i sati e e n e v al u ati e

Bij de evaluatie en herziening van het gemeentelijk
mobiliteitsplan werd het actieplan operationeler gemaakt. Dat wil zeggen dat het actieprogramma A-B-C
uitgeschreven volgens de klassieke werkdomeinen AB-C ook werd herschikt volgens andere invalshoeken.
Op die manier bekomt men programmatabellen die
inhoudelijk hetzelfde zijn, maar met een eigen functie
en functionaliteit:

Indeling volgens de werkdomeinen.

Werkprogramma per locatie. Een concreet werkprogramma: wat moet op welke plek gebeuren? Te
gebruiken door bijv. de technische diensten, en als
communicatie-instrument naar de betrokkenen.

Investeringsprogramma KT, MLT, LT. Wanneer
wordt het uitgevoerd, op korte, middellange of
lange termijn? En hebben we hiervoor genoeg
middelen? Te gebruiken voor bijv. de gemeentebegroting en als controle voor de haalbaarheid en het
realiteitsgehalte.

Beleidsprogramma vanuit de doelstellingen. Hoe
maak ik de beleidsvisie concreet? Hoe bereik ik
mijn beleidsdoelstellingen? Te gebruiken door de
beleidsmakers.

Takenprogramma per initiatiefnemer. Wat zijn de
concrete taken, bevoegdheden en onderlinge
afspraken? Te gebruiken door de diverse partners
van de GBC voor de onderlinge werkverdeling.
De partners zelf krijgen elk een overzicht van hun
eigen verplichtingen.

Het mobiliteitsplan wordt opgevolgd door de verschillende betrokken actoren en door de GBC. Op de GBC
wordt de voortgang besproken met de stand van zaken van de acties. Ten laatste na 3 jaar wordt een
stand van zaken van de volledige actietabel op de
GBC besproken. Bij eventuele knelpunten wordt nader
overleg gepleegd of indien nodig verder onderzoek
uitgevoerd.
Het mobiliteitsplan kan op elk moment geheel of gedeeltelijk worden herzien. Het mobiliteitsplan wordt op
de Gemeentelijke Begeleidingscommissie ten laatste
5 jaar na de conformverklaring geëvalueerd aan de
hand van de sneltoets. In de sneltoets wordt nagegaan in hoeverre het mobiliteitsplan nog actueel is en
welke eventuele herzieningen nodig zijn.

De tabel met acties is op de volgende bladzijden weergegeven.
Voor de acties die opgenomen zijn in het mobiliteitsplan van 2000 en intussen uitgevoerd zijn, wordt verwezen naar de jaarlijkse voortgangsrapporten.
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werkdomein, actie

Zeedijk, Strandlaan tussen Zeedijk en Jaakpad:
wandelzone in zomer

deel

Onderzoek trage wegen in functie van recreatieve
routes voor wandelaars, ruiters en fietsers

9 Herinrichting Quartier Sénégalais

8

7 Uitbouw wandelroute Marktplein ‐ Zeelaan
Herinrichting N34

6

Werkdomein B: verkeersnetwerken
B.1. Voetgangers en verkeersleefbaarheid
Heraanleg Zeelaan:
5
tussen N34 en rondpunt fontein

zone beschermd dorpszicht

gans grondgebied

N34

Zeelaan

250.000 euro

‐

250.000 euro
(zie fietsnet)

300.000 euro

2.000.000 euro

2

2
1

1

1

2

2

2.000.000 euro (excl
BTW en erelonen)

Conterdijk Wulpen

3 Uitbouw jachthaven langs kanaal

4 Opmaak GemRUP toegangsweg naar RWZI Wulpen Langgeleedstraat / Conterdijk 15.000 euro

1

48.000 euro

Militaire luchtmachtbasis
Koksijde

2 Planvorming reconversie militair domein

1

gemeente

gemeente

gemeente

gemeente

gemeente

gemeente

gemeente

gemeente

gemeente

prioriteit initiatiefnemer

p.m.

budget

gans grondgebied

locatie

1 Herziening GRS

Werkdomein A: ruimtelijk beleid

nr

is lopende

timing

MT
onroerend erfgoed (herwaarderingsplan
in opmaak)

provincie

lopende

provincie, Aquafin,
IWVA

KT (uitvoering vanaf
okt. 2012)
KT: beperkte
ingegrepen voor
zomer 2011,
herinrichting later
(ontwerper
aangesteld)
MLT
lopend

ontwerper is
aangesteld
W&Z

Federale overheid
is lopende, wel ook
(defensie), Vlaamse
afhankelijk van hogere
overheid en
overheid
provinciebestuur

partner

werkdomein, actie

Duinparklaan: herinrichting als woonstraat met
beperkte rijsnelheid

Duinparklaan

Pylyserlaan

19 Fietsvriendelijke inrichting Pylyserlaan

20

N39

18 Veilige fietspaden N39

17

Strandlaan

Ter Duinenlaan

16 Aanleg fietspad Ter Duinenlaan (zie herinrichting)

Nieuwe fietspaden in Strandlaan (deel naar
rotonde toe)

N330

14

15 Vervollediging fietspad langs Leopold II‐laan

N34

Aanleg nieuwe fietspaden N34:
13 tussen De Panne en Kursaallaan
tussen Koksijde en Nieuwpoort

N396

N8

12 Aanleg fietspad N8 Koninklijke Prinslaan

Aanleg afgescheiden fietspaden langs N396
Nieuwpoortsesteenweg

N330

N330

locatie

11 Aanleg fietspad N330 Toekomstlaan

B.2‐3. Fietsnetwerk
Afweging opname N330 Toekomstlaan als
10 bovenlokale fietsroute (zuidwaarts vanaf het
kanaal)

nr

1

1

deel tss De Panne
en Kursaallaan:
3.000.000 euro (excl
BTW en erelonen)

3.100.000 euro
(excl, BTW en
erelonen)

1

1

2.400.000 euro (excl
BTW en erelonen
750.000 euro

5

2

1.550.000 euro (excl
BTW en erelonen)
p.m.

1

zie autoverkeer

2

3

afhankelijk van
plannen VVM De Lijn

1.000.000 euro

1

2

gemeente

gemeente

KT

in uitvoering,
afgerond tegen de
zomer van 2011

LT

gemeente neemt
geen initiatief

in uitvoering,
afgerond tegen de
zomer van 2011

startnota fietspaden
goedgekeurd, nu
wachten op opname
subsidie riolering
VMM

lopend + verder
gepland tot 2015

afhankelijk van
Neptunus,
tramverlenging

KT (aanleg start in
zomer 2011)

lopend

timing

KT
AWV

AWV

gemeente

VVM De Lijn

AWV, provincie

gemeente, AWV

partner

gemeente

gemeente

gemeente/AWV

gemeente

AWV

gemeente/AWV

gemeente

provincie

prioriteit initiatiefnemer

450.000 euro

‐

budget

werkdomein, actie

locatie

budget

Herinrichting stationsomgeving (inclusief verhoging
Idesbaldusstraat ‐ Veurne
33
perron)

diverse

Lejeunelaan ‐ N34

31 Buslijn via Koksijde‐bad

toegankelijk maken bushaltes langs
gemeentewegen

gans grondgebied

30 Studie tramverlenging naar Veurne

32

N34

29 Onderzoek m.b.t. verplaatsing halte Koksijde‐bad

B.4. Openbaar vervoer

21

1.500.000 euro

60.000 euro

‐

‐

Fietsdoorsteek ter hoogte van Pelikaanbrug, tussen
Veurnevaartstraat + vaartdijk /
Veurnevaartstraat en jaagpad
Fietsdoorsteek tussen N39 en brug van het
N39 + vaartdijk
22
spoorwegpad
Onderzoek openstelling trage wegen voor fietsers,
gans grondgebied
23
wandelaars en ruiters
jaarlijks budget op
24 Opvolging fietsstallingen bij openbare functies
gans grondgebied
begroting ‐
straatmeubilair
Strandlaan, Zeelaan, Leopold jaarlijks budget op
25 Opvolging fietsstallingen in handelsstraten
II‐laan, Albert I‐laan,
begroting ‐
Koninklijke Baan, …
straatmeubilair
jaarlijks budget op
zeedijk Koksijde, zeedijk
26 Fietstallingen bij Zeedijk
Oostduinkerke, zeedijk Sint begroting ‐
straatmeubilair
Idesbald
jaarlijks budget op
27 Fietstallingen bij tram‐ en bushaltes
gans grondgebied
begroting ‐
straatmeubilair
28 Plaatsen mobiele fietsstallingen
Astridplein e.a.

nr

gemeente
gemeente

gemeente

gemeente

gemeente
gemeente

2
1

1

1

1
1

1

1 en 2

1

1

gemeente

gemeente

De Lijn

De Lijn

De Lijn

AWZ/AWV

1

4

AWZ/AWV

1

prioriteit initiatiefnemer

continu en specifiek
nav gewijzigde
lijnvoering
in uitvoering, werken
beëindigen eind 2011

Europa (Interreg
Sintropher),
Infrabel, Stad
Veurne

is zo sinds 1.09.2010

is lopende

niet meer prioritair

elke zomervakantie

continu

continu

continu

continu

KT

KT

timing

VVM De Lijn

gemeente, AWV

gemeente, AWV

gemeente, AWV

De Lijn

provincie, VLM

gemeente

gemeente

partner
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Onderzoek vrachtvervoer voor zuiveringsstation
(zie ruimtelijk beleid: opmaak RUP noodzakelijk)

B.7. Goederenvervoer
Conterdijk

Oostduinkerke‐dorp

buitengebied grondgebied

41 Verfraaiing landbouwwegen

Verkeerskundig en ruimtelijk onderzoek m.b.t.
mogelijke omleidingsweg Oostduinkerke‐dorp

N355/N396

40 verfraaiing omgeving watertoren Oostduinkerke

42

gans grondgebied

39 Vernieuwen bedekkingslagen

N8h

Ter Duinenlaan

Onderbreking Van Buggenhoutlaan voor
autoverkeer

N8h

38 Herinrichting Ter Duinenlaan als verbindingsweg

37

B.5‐6. Autoverkeer
Overdracht N8h Van Buggenhoutlaan naar
36
gemeente

Idesbaldusstraat ‐ Veurne

35 Info‐systeem op perron

locatie

Idesbaldusstraat ‐ Veurne

werkdomein, actie

34 bouwen van een nieuw stationsgebouw

nr

1

jaarlijkse som op
begroting

p.m.

p.m.

jaarlijkse som op
begroting

1

2.400.000 euro (excl
BTW en erelonen)

1

2

1

2

2

2

1

1

Aquafin/ gemeente

gemeente

gemeente

gemeente

gemeente

Gemeente

gemeente

gemeente

Infrabel

gemeente

prioriteit initiatiefnemer

p.m.

p.m.

1.300.000 euro

budget

gemeente, W&Z,
provincie

Vlaamse overheid,
provincie

AWV/IWVA

AWV

AWV

in uitvoering,
beëindigd tegen eind
2011

Europa (Interreg
Sintropher), NMBS
Mobility, Infrabel,
Stad Veurne

KT

MLT

continu

continu

lopend

MT

KT

(vraag gesteld vanuit
gemeente)

timing

partner

werkdomein, actie

N396

locatie

Afweging snelheidsregime in deel Strandlaan naar
Strandlaan
rotonde toe (ikv aanleg nieuwe fietspaden)

Onderzoek mogelijkheden P+R in kader van
tramverlenging (studie ikv Neptunus + planMER)

54 Herinrichting Europaplein

53

Europaplein

afhankelijk van tramtracé

N34

E, Debognieplein

Aanleg garages onder Zeedijk in Groenendijk,
autovrij plein bovengronds

51

52 Uitbouw parking N34 Groenendijk

gans grondgebied

Opleggen van ruime parkeerinfrastructuur bij
nieuwbouw appartementen

50

Lucionplein

Invoeren kortparkeren op Lucionplein (gekoppeld
48 aan autovrij maken deel Strandlaan ‐ Zeedijk op
drukke dagen)

Pieterlaan: invoeren parkeerverbod aan één zijde ,
Pieterlaan
ifv goede bereikbaarheid parking Lucionplein

omgeving Casinoparking

47 Bewegwijzering P Casino (optimalisatie)

49

N8h Van Buggenhoutlaan,
Ter Duinenlaan

46 Bewegwijzering P Marktplein en Kerkplein

B. 9. Parkeren

45

Afweging snelheidsregime N396
44 Nieuwpoortsteenweg (ikv aanleg nieuwe
fietspaden)

B.8. Snelheidsbeleid

nr

‐

‐

‐

‐

‐

p.m.

p.m.

p.m.

‐

‐

budget

1

1

5

1

1

1

1

1

1

2

1

gemeente

De Lijn

gemeente neemt
geen initiatief

gemeente

gemeente

gemeente

AGB

AGB

gemeente

gemeente, politie

gemeente, politie

prioriteit initiatiefnemer

is lopende

in aanbesteding

VME ondergrondse
studie is lopende
garages

gemeente, AWV

private partner

continu

recent ingevoerd

reeds ingevoerd in
2010

KT

Rauwers, AWV,
gemeente
Rauwers, gemeente

KT

KT

afhankelijk van
subsidie VMM voor
riolering

timing

AWV

AWV

partner

werkdomein, actie

1

63 Combitickets openbaar vervoer

2
1
1
1

66
67
68
69

Controle op naleven blauwe zone
Snelheidscontroles
Controle op opgefokte bromfietsen
Fietscontroles

1

65 Controle op betalend parkeren

1

3

62 Verspreiden fietskaart, onder meer via website

C.5. Controle en handhaving
64 Controle op foutparkeren

1
1

1

1
1

1

gemeente
politie
politie
politie

gemeeente

KT
continu
continu
continu

continu

AGB (uitbesteed aan
firma Rauwers)

continu

continu
continu en bij
wijzigingen
parkeerbeleid
jaarlijks
jaarlijks

continu
continu

bij evenementen

timing

continu

politie

provincie

gemeente

gemeente

VVM De Lijn

De Lijn, NMBS,
gemeente

partner

politie

De Lijn / NMBS

gemeente

gemeente
gemeente

AGB

De Lijn / NMBS

gemeente
gemeente

organisator / politie

prioriteit initiatiefnemer

60 Actie "ik kyoto"
61 Actie "met belgerinkel naar de winkel"

26.000 euro/jaar
40.000 euro/jaar

budget

1

locatie

59 Parkeerinformatie

C.4. Marketing, informatie, promotie
58 Informatie/promotie openbaar vervoer

C.2. Tussenkomst vervoerskosten
56 Fietsvergoeding gemeentepersoneel
57 Derdebetalersysteem OV (60+)

55 Mobiliteitsplan bij massa‐evenementen

C.1. Vervoersmanagement

Werkdomein C: flankerend beleid

nr

werkdomein, actie

79 Realtime infoborden aan haltes
Andere acties
80 Graveren van fietsen
81 Acties hoffelijkheid in het verkeer

Plaatsen schuilhuisjes en andere
78
halteaccommodatie

Maatregelen mbt openbaar vervoer

77 Schoolfietsroutekaart

C.11. Andere flankerende maatregelen
Acties naar scholen toe
74 Verkeerseducatie
75 Fietslessen
76 Fietscontroles

73 Aanpassen bewegwijzering aan categorisering

C.10. Bewegwijzering

diverse

jaarlijks budget
naargelang
noodwendigheden

1
1

1

3

1
1
1

2

1

1

gemeente
gemeente

De Lijn

gemeente

gemeente

politie
politie
politie

gemeente/AWV

gemeente

gemeente

gemeente

prioriteit initiatiefnemer

72 Gemeentelijke begeleidingscommissie GBC

p.m.

budget

1

gans grondgebied

locatie

71 Verkeerscommissie

C.6. Beleidsondersteuning
70 Aanwerving deskundige verkeer

nr

continu

KT (vanaf 1,1,2012)

timing

politie
politie

VVM De Lijn/ AWV

gemeente
gemeente
provincie,
Nieuwpoort, De
Panne en Veurne

AWV/gemeente

continu
continu

continu en nav
gewijzigde lijnvoering
en herinrichtings‐
werken langs tracé

continu
continu
continu

alle andere partners
volgens ggk
continu
samenstelling GR

politie, AWV, De
Lijn, NMBS,
senioren,
handelaars,,,

partner
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b i jl a g e

t a a ks tellingen
In de Verkenningsfase zijn voor de geselecteerde thema’s de relaties aangegeven met andere thema’s van
het mobiliteitsplan. Hieraan gekoppeld zijn ook taakstellingen geformuleerd. In de onderstaande tabellen
wordt aangegeven of deze taakstellingen voldaan zijn.

1.

Reconversie militair domein

relatie met ander
thema

taakstellingen

taakstelling voldaan ?

De ontsluiting van de nieuwe ontwikkelingen dient
op een verkeersveilige wijze te kunnen gebeuren,
zonder het creëren van gevaarpunten.

Geen specifieke knelpunten naar
verkeersveiligheid. De aansluiting
op de verkeersassen gebeurt via
bestaande kruispunten.

A3: leefbaarheid

De ontsluiting mag geen zware druk leggen op de
leefbaarheid van de betrokken straten.

Deels voldaan: de voorgestelde
ontwikkelingen zullen een zekere
verkeersdruk leggen op de Veurnestraat en Galloperstraat. Door
het verkeer te spreiden over twee
straten, wordt de druk beperkter.

B2: multimodale ontsluiting

Er dient een goede aantakking voorzien te
worden van de zone op de netwerken van autoverkeer, fietsverkeer, voetgangers en openbaar
vervoer.
De ontsluiting wordt afgestemd met het thema
categorisering van de wegen.
Een optimale verbinding tussen Koksijde-dorp en
Veurne dient uitgebouwd te worden.

Aansluiting op de netwerken: zie
werkdomein A.
Verbinding met Veurne: zie voorstel
fietsroute.

B5: milieueffecten

De milieu-impact van nieuwe ontsluitingsinfrastructuur voor de site dient geminimaliseerd te
worden. Beschermde zones als de habitat- en
vogelrichtlijngebieden en de gebieden beschermd
door het duinendecreet dienen gevrijwaard te
worden.

voldaan (er worden geen ontsluitingsroutes voorgesteld door zones
beschermd door duinendecreet)

C2: bewegwijzering

Belangrijke bestemmingen op de site dienen
bewegwijzerd te worden.

(aandachtspunt bij realisatie)

A1: veilige
ontsluiting
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2.

Openbaar vervoer

relatie met ander
thema

taakstellingen

taakstelling voldaan ?

A2: tram Veurne

Bij de trajectkeuze voor de tram naar Veurne
dient rekening gehouden te worden met de
optimale ruimtelijke inpassing.
De stationsomgeving van Koksijde dient afgestemd te worden op de functie als transferium,
zowel naar trein als tram toe.

A3: busroutes

Bij het uitstippelen van de busroutes dient
rekening te worden gehouden met de ruimtelijke
structuur en het profiel van de straten, teneinde
geen problemen naar leefbaarheid te creëren.

(aandachtspunt bij uitwerking
busplan)

B1: veilige tramroute

De veiligheid van de tramroute dient te verhogen, zowel wat betreft de haltes, de kruisbewegingen als de voetgangersoversteken.

Wordt uitgewerkt in kader van her
aanleg N34.

B3: randparkings

Een weloverwogen keuze voor Park&Ride-voorzieningen dient de parkeerdruk in de woonkernen te beperken.
De randparkings dienen een onderdeel te
vormen van het globale parkeerbeleid van de
gemeente.

Zie parkeerbeleid.

B4: tramhaltes

De tramhaltes dienen goed toegankelijk te zijn
voor de verschillende reizigerscategorieën.
De verhoging van het perron van het station van
Koksijde dient een goede toegankelijkheid van
de trein te verzekeren voor alle reizigers.

Tramhaltes: heraanleg lopende.
Treinperron: verhoging op KT
voorzien.

B5: tramroute en
parkings

Het traject van de tram en de locatie van de
randparkings dient rekening te houden met
de aanwezigheid van ecologisch waardevolle
gebieden.

wordt onderzocht in de plan-MER
voor de tram

Er dient ruime info en publiciteit verspreid te
worden om het (actuele en nieuwe) openbaar
vervoer beter bekend te maken bij de bevolking
en de toeristen.
Bij de organisatie van evenementen dienen specifieke afspraken gemaakt te worden voor een
optimale bereikbaarheid per openbaar vervoer,
onder meer met randparkings.

zie flankerend beleid

Het gebruik van het openbaar vervoer dient gestimuleerd te worden om de milieu-impact van
het autoverkeer te reduceren.

Zie o.m. mobiliteitsplan voor evenementen.

C2: info en publiciteit;
evenementen

C5: gebruik openbaar vervoer
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- wordt behandeld in MER
- deels voldaan (is afhankelijk van
trajectkeuze voor tram)
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3.

Circulatie

relatie met ander
thema

taakstellingen

taakstelling voldaan ?

A3: ontwikkeling
centrum

De optie met betrekking tot verkeerscirculatie
dient de toekomstgerichte ontwikkeling van het
centrumgebied te ondersteunen of versterken.

voldaan

B1: verkeersveiligheid

Eventuele wijzigingen van de verkeerscirculatie
mogen geen onveilige situaties creëren aan de
kruispunten of in de omliggende woonstraten.

voldaan

B2: routes openbaar vervoer;
parkeren

- Een aangepaste circulatie mag geen negatieve invloed hebben op het openbaar vervoer.
Er wordt gestreefd naar een optimale doorstroming van de tram ter hoogte van de kruispunten
van de N34 met de Zeelaan en Strandlaan.
- De circulatie dient afgestemd te worden op
een optimale bereikbaarheid van de parkeervoorzieningen.

- De invoering van de enkelrichting
in de Zeelaan zal de doorstroming
verbeteren. Voor de Strandlaan
blijft de actuele toestand behouden.
- Bij de Zeelaan wordt rekening
gehouden met de goede bereikbaarheid van parking Casino, in de
Strandlaan worden de auto’s naar
de parking Lucionplein geleid.

B3: verkeersleefbaarheid

De maatregelen dienen de verkeersleefbaarheid in de Zeelaan en Strandlaan te optimaliseren / versterken; de mogelijke impact op de
omliggende woongebieden dient beperkt gehouden te worden, zodat daar geen leefbaarheidsproblemen ontstaan.

B5: uitlaatgassen
/
geluidslast

De uitlaatgassen en de geluidslast van het verkeer dient beperkt gehouden te worden in de
zones met hoge concentratie van voetgangers.

Zie invoering enkelrichting in Zee
laan.

C2: bewegwijzering

De bewegwijzering dient aangepast te worden
aan de gewenste verkeerscirculatie.

Bewegwijzering aan te passen bij
uitvoering.

C4: beperkte toegankelijkheid

De mogelijkheden voor tijdelijke of beperkte
toegankelijkheid dienen afgewogen te worden
bij de varianten met betrekking tot de verkeerscirculatie in beide betrokken straten.

Is afgewogen in de Uitwerkingsfase. Er wordt geopteerd voor een
seizoensafhankelijke regeling in
een deel de Strandlaan.
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voldaan (onder meer door behoud
dubbelrichting in Strandlaan)
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4.

Categorisering wegen

relatie met ander
thema

taakstellingen

taakstelling voldaan ?

A2: plannen Van
Buggenhoutlaan;
ontsluiting ontwikkelingen
militair
domein

De categorisering dient aangepast te worden
aan de optie om de Van Buggenhoutlaan te
onderbreken.
De ontsluiting voor de ontwikkelingen op het
militair domein dient aangegeven te worden.

- Deel Van Buggenhoutlaan als lokaal III, kan dus onderbroken worden. Doorgangsfunctie wordt overgenomen door Ter Duinenlaan (wordt
lokaal I).
- Ontsluiting militair domein: zie werkdomein A.

B1:
afstemmen
met snelheidsbeleid

Bij het bepalen van het gewenste snelheidsbeleid dient rekening te worden gehouden
met de categorisering van de wegen.

voldaan

B2: verkeerscirculatie

De categorisering dient afgestemd te zijn
op de gekozen opties voor de Zeelaan en
Strandlaan.

voldaan:
Zeelaan ten noorden van rotonde als
lokaal III,
Strandlaan ten zuiden van N34 als
lokaal II (met behoud beide rijrichtingen)
deels voldaan (op de N34 in het centrum van de badplaatsen blijft naast
het belang voor de voetgangers ook
een belangrijke functie voor het autoverkeer behouden)

B3: verkeersleefbaarheid

De toepassing van de categorisering dient de
leefbaarheid van centrumgebieden en woonzones te optimaliseren door een gerichte verkeersafwikkeling. In de woongebieden en de
zones met hoge densiteit van voetgangers
mag het autoverkeer niet domineren.

B5: impact duingebieden

De impact van het verkeer op de duingebieden dient verminderd te worden, voor zover
zich hierdoor geen belangrijke problemen
stellen voor de gewenste verkeersstructuur.

Geen maatregelen gepland in het kader van het mobiliteitsplan.

De bewegwijzering dient afgestemd te worden
op de categorisering van de wegen. Bestemmingen waarvoor het vanuit de wensstructuur
niet de bedoeling is dat men deze weg volgt,
mogen niet aangeduid worden.

maatregel in actieplan

C2:
ring

bewegwijze-
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5.

Snelheidsbeleid

relatie met ander
thema

taakstellingen

taakstelling voldaan ?

A3: ruimtelijke
structuur

De snelheidsregimes dienen afgestemd te worden op de ruimtelijke structuur van de wijken of
van het buitengebied.

voldaan

B2: categorisering;
fietsroutes;
routes openbaar
vervoer

Bij het bepalen van het snelheidsregime dient
rekening gehouden te worden met de categorisering van de wegen, de aanwezigheid van
belangrijke fietsroutes en de routes van het
openbaar vervoer.

voldaan

B3: verblijfsgebieden

In de verblijfsgebieden dienen de snelheden
beperkt te worden tot 30 of 50 km/u.

voldaan

C: snelheidscontroles; sensibilisatie

Regelmatige snelheidscontroles dienen de
veiligheid op de weg te verhogen.

opgenomen in actieprogramma (zie
flankerend beleid)
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6.

Parkeerbeleid

relatie met ander
thema

taakstellingen

taakstelling voldaan ?

A2: tramtraject
en P&R

P&R-mogelijkheden dienen geïntegreerd te worden in het totale parkeerbeleid.
Het parkeerbeleid en dient afgestemd te zijn op
de keuze voor een tramtraject.

Mogelijkheden opgenomen. Gezien tramtraject nog niet bekend is,
zijn de locaties enkel conceptueel
aangegeven.

A3: kwaliteit
openbare
ruimte

Het parkeerbeleid dient de mogelijkheden te
creëren om de kwaliteit van de openbare ruimte
te verhogen door op een aantal straten en pleinen
de impact van geparkeerde auto’s te reduceren.

Zie o.m. parkeerbeleid bij Zeelaan.
Zie ook beleid voor ondergronds
parkeren.

A5: locatie
randparkings

De randparkings dienen gesitueerd te worden
buiten beschermingszones (bijvoorbeeld duinendecreet, natuurgebieden...).

Aandachtspunt bij locatieonderzoek na vastlegging tramtraject.

B2: openbaar
vervoer

De lijnvoering voor het openbaar vervoer en de
locatie van de overstapparkings dienen op elkaar
afgestemd te zijn.

voldaan (af te stemmen op keuze
nieuw tramtraject naar Veurne)

B3: circulatie

Er dient een afstemming te zijn tussen de parkeerroutes en de voorstellen rond verkeerscirculatie.
Het parkeerbeleid voor de Zeelaan en omgeving
dient afgestemd te zijn op de verkeersoptie voor
deze straat.

voldaan

C2: informatie

Het parkeerbeleid dient ondersteund te worden
met middelen voor informatieverspreiding over
P&R en de andere parkeermogelijkheden.

zie flankerend beleid, ook bij evenementen
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wij z igin gen t .a.v. G RS

v e r sl ag v an de G B C

Het GRS van Koksijde is momenteel in herziening.
Het nieuwe mobiliteitsplan bevat een aantal wijzigingen ten aanzien van het GRS van 2001:

Er zijn een aantal wijzigingen bij de categorisering
van de lokale wegen. Belangrijkste verschilpunt is
dat nu afgestapt wordt van de selectie van verzamelwegen binnen de eigenlijke woonwijken, maar
voor een diffuus verkeerspatroon binnen de wijk
gekozen wordt.

Een deel van de Jaak Van Buggenhoutlaan zal zijn
verkeersfunctie verliezen. De functie wordt overgenomen door de Ter Duinenlaan.

Er worden in de kustzone op het openbaar domein
geen grote gereserveerde parkeerzones voorzien
voor verblijfstoeristen of bewoners. Het gedifferentieerde parkeerbeleid richt zich vooral op de buurt
van de handelsstraten.
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Besproken punten:
1. Algemene toelichting van de werking van GBC aan nieuwe leden + stand van zaken herziening
mobiliteitsplan (door SS)
2. Bespreking beleidsplan mobiliteit

a.

Toelichting over de opbouw van mobiliteitsplan (verkennende nota, uitwerkingsfase, beleidsplan) +
toelichting over opmaak beleidsplan en relatie met GRS (gemeentelijk ruimtelijk structuurplan) (door
SL)

b.

Bespreking informatief deel
•
Toelichting door SL
•
HDB vraagt om ook de doelstellingen van mobiliteitsbeleid toe te voegen: gemeentelijke
(uit vorig mobiliteitsplan + strategisch meerjarenplan) + 5 Vlaamse doelstellingen
•
SD vraagt of de tracés voor doortrekking tram naar Veurne kunnen toegevoegd worden. MS
antwoordt dat deze nog niet gekend zijn. De resultaten uit de trechteringsstudie worden
weliswaar opgenomen in planMER, maar in planMER kunnen nog ook andere tracés
toegevoegd worden. Gemeente kan evenwel voorkeurtracé in plan vermelden.
•
SS bezorgt de uitwerkingsfase aan de vertegenwoordigers van de diverse politieke fracties.

b.

Bespreking richtinggevend deel
•
Werkdomein A: ruimtelijke ontwikkelingen
•
Toelichting door SL
•
Kaart pagina 10: pijlaanduiding met vraagteken is indicatief: behoud van 2de piste
is zeker, verbinding niet zo evident meer. Het voorstel is om de pijl wel te laten
staan, zodat reflex gemaakt wordt bij een eventuele latere inrichting van terrein of
deze link toch niet realiseerbaar is
•
SS: BFF (bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk) op kaart 10 aan te passen aan
gewijzigde situatie
•
Vraag om ook aansluiting (per fiets) van eventuele nieuwe woonwijk naar station te
onderzoeken. Is nu voorzien via Noordstraat en Vandammestraat of via Burgweg.
HDB meldt dat de ringweg rond sportpark Veurne pas op langere termijn zal
gerealiseerd worden
•
HVB vraagt zich af of het wel wenselijk is om een woonwijk te voorzien zo dicht bij
een burger vliegveld en verwijst hiervoor naar strategisch meerjarenplan van de
gemeente.
•
SS benadrukt dat de ruimtelijke invulling niet in mobiliteitsplan dient
bediscussieerd te worden, wel in GRS en naar aanleiding van opmaak RUP. In
mobiliteitsplan is uitgegaan van een ‘worst case’ scenario. In mobiliteitsplan wordt
enkel de mogelijke impact op mobiliteit bestudeerd. Tot slot wordt nog vermeld dat
er burgervliegvelden bestaan op diverse niveaus en dat Koksijde geen vliegveld als
Oostende of zo nastreeft. Wel eerder kleine vliegtuigen met beperkte impact.
•
SD meldt dat verlichting op fietspad Burgweg beter kan.
•
SS vraagt om kaart op pagina 12 aan te passen en lijnvoering bus volledig aan te
geven
•
Werkdomein B:
•
Toelichting door SL
•
categorisering van de wegen
•
HDB begrijpt de redenering van de gemeente m.b.t. N396 richting Nieuwpoort,
maar denkt dat anderzijds ook eens moet nagedacht worden of de selectie van
gans de N396 als secundair II niet in vraag moet worden gesteld. Met de
resterende suggesties (N35, N39, N34(z)) kan HDB akkoord gaan.
•
HDB benadrukt dat categorisering ook los moet staan van de (huidige)
wegbeheerder. De selectie dient functioneel te zijn.
•
HDB vraagt om de definities van de bovenlokale categorisering mee op te nemen.
•
KV laat weten dat de opmerking over de Spreeuwenberg in eerstvolgende
herziening van PRS wordt meegenomen. Wat betreft de andere suggesties:

Keuze van niet-selectie N396 richting Nieuwpoort: is omdat
provincie van oordeel is dat men via A18 naar Middelkerke en
verder moet rijden.

N35: provincie is van oordeel dat als toegang via Adinkerke
niet primair is, een diffuse ontsluiting (en selectie van de N35)
dan wel kan. Als Adinkerke daarentegen wel primaire
ontsluiting is, dan zal N35 niet geselecteerd worden

HDB antwoordt dat Vlaams Gewest niet akkoord is met dit
standpunt en dat de selectie in Adinkerke los moet staan van
de selectie van de N35, die beter wel als secundair II wordt
geselecteerd.

N39 kan geselecteerd worden als ontdubbelde secundaire weg

•

•

SD stelt dat, als selectie van N396 als bovenlokale weg in vraag wordt gesteld, dan
beter de selectie van de N34 in vraag wordt gesteld i.p.v. de N396. De badplaatsen
worden zo ontlast

KV antwoordt dat aan de selectie van de N34 niets wordt
gewijzigd, met uitzondering van de Kaai in Nieuwpoort dat
secundair type III wordt.

HDB is van mening dat redenering voor niet-selectie van N34
i.p.v. niet-selectie van N396 niet opgaat want daar zijn ook
dorpskernen met bewoning, en deze zouden dan alle
toeristische verkeer moeten verwerken. De Koninklijke Baan
heeft langs de ganse kust een grote aantrekkingskracht op
toeristen. De keuze van selectie moet over de ganse kust
bekeken worden.

SS antwoordt dat ook de aanwezigheid van de kusttram niet
mag vergeten worden en dat dit alleen al een bovenlokale
selectie verantwoordt.

KV beaamt dat in de toekomst misschien eens nagedacht
moet worden om gans de N34 als secundair III i.p.v. secundair
II moet geselecteerd worden.

SS antwoordt dat selectie als bovenlokaal sec II niet impliceert
dat er geen aandacht moet besteed worden aan
verkeersveiligheid en leefbaarheid.

SD is van mening dat als er meer verkeer via de N396 zou
geleid worden, er daar dan randparkings zouden kunnen
komen.
SL licht toe dat de selectie van de lokale wegen wel een bevoegdheid is van de
gemeente: lokaal Type I heeft vooral als functie ‘verbinden’, type II dient als lokale
ontsluitingsweg, en type III is ‘toegangsweg tot’.

SD is van oordeel dat de Ter Duinenlaan, dat de functie van de
op te breken Van Buggenhoutlaan overneemt, niet zal werken:
de Ter Duinenlaan ligt in eerste instantie binnen de bebouwde
kom, en de Van Buggenhoutlaan niet. Daarnaast zal er nog
meer file zijn op de N8 tussen rondpunt molen en Ter
Duinenlaan, en ten slotte is omrijden via de Ter Duinenlaan
gevoelsmatig een ‘omweg’.

SL beaamt dat inderdaad de opbraak van de Van
Buggenhoutlaan in eerste instantie is ingegeven om de
cultuurhistorische redenen.

SS antwoordt dat, alvorens principieel werd besloten om de
Van Buggenhoutlaan op te breken, de gemeente een MOBER
heeft opgemaakt om met kennis van zaken een beslissing te
nemen. Uit MOBER blijkt dat meeste verkeer nu reeds
doorrijdt naar de N34 en dat Van Buggenhoutlaan enkel
bestemmingsverkeer heeft voor Koksijde-bad. Het verkeer dat
thans op de Van Buggenhoutlaan rijdt zal zich verdelen over
de Ter Duinenlaan en de N34, en de studie heeft aangetoond
dat deze wegen deze bijkomende capaciteit aankunnen.

SD antwoordt ook dat het feit dat Lejeunelaan en Van
Buggenhoutlaan minder gebruikt worden, en dat dit vooral te
wijten is aan de problematische linksaf beweging is (te lang
rood) aan de lichten N34/Lejeunelaan voor verkeer komende
uit Oostduinkerke. Bovendien stelt SD zich vragen bij de wijze
waarop MOBER is opgemaakt en vooral dan de tijdstippen van
uitvoeren kentekenonderzoek eind augustus, volgens SD
buiten topseizoen

SS antwoordt dat die bewuste zomer gewacht is op een mooie
warme zomerdag en dat er die zaterdag weldegelijk veel
verkeer was. Wat betreft de verkeerslichten aan de
Lejeunelaan is de vaststelling van SD deels juist, maar dat
vooral de vele bochten ervoor zorgen dat de ‘ringweg’, zoals
voorzien in vorig mobiliteitsplan, niet werkt (psychologische
omweg) en dat verkeer de kortste (= rechte) weg kiest, zijnde
rechtdoor aan genoemd kruispunt, dus langs de N34. Omwille
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•
•
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•
•

•
•
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•
•

van die reden wordt de optie van de ringweg in dit
mobiliteitsplan niet meer weerhouden.

SL vult aan dat de Lejeunelaan evengoed een weg is met
bewoning (net als de N34) maar dat de N34 beter is op
afgesteld op dit verkeer.

SD stelt vast dat dit in strijd met wat lokale beleidsmensen in
het verleden altijd verkondigd hebben , met name om de N34
verkeersluw te maken

IB antwoordt dat verkeersluw niet betekent dat er geen
compromis kan gevonden worden met fietsers en voetgangers
die ook van de N34 gebruik maken.

SD merkt op dat de keuze van het beleid om een
politiecommissariaat te bouwen in de Ter Duinenlaan
problematisch zal zijn. De files langs de N8 zullen snelle
interventies beletten en zal anderzijds deze file nog bijkomend
voeden door bijkomend verkeer.

SS antwoordt dat het de bedoeling is om de keuze van
inplanting van projecten moeten afgetoetst worden aan het
mobiliteitsbeleid dat wordt vooropgesteld.

JO antwoordt dat er op deze lokatie meer bewoners met de
fiets en te voet zullen komen. Bovendien komen er niet zoveel
voertuigen naar de politie.

SD verwacht dat er een studie zal gemaakt worden van aantal
voertuigbewegingen bij de keuze voor locatie nieuw
politiecommissariaat.

SD vraagt ook om aandacht te besteden aan de
bereikbaarheid van de scholen in Koksijde-dorp (Abdijstraat
en Helvetiastraat) en vooral de impact op de Parnassiusstraat,
als de Van Buggenhoutlaan wordt opgebroken

SS antwoordt dat in MOBER is onderzocht wat effect is van de
opbraak en feit dat verkeer niet meer door kan, maar dat er
nog geen standpunt is waar de opbraak juist zal gebeuren en
hoe de Middenlaan al dan niet zal aansluiten. SD bevestigt dat
een antwoord op vandaag misschien niet mogelijk is maar dat
hier in de toekomst best wel wordt aan gedacht.
SS bevestigt nog dat er intussen een akkoord is met de provincie om voor RWZI
een ontsluiting te maken via de Langgeleedstraat.
Snelheidsbeleid
Toelichting door SL
HDB is akkoord met de tekst maar stelt wel voor om ook gebruik te maken van de
term ‘gedifferentieerd snelheidsbeleid’.
Fietsbeleid
Toelichting door SL
SS vraagt of de voorgestelde maatregel t.h.v. Pelikaanbrug nog mag blijven staan.
IB/HDB stellen voor dat aanleg fietspad tussen Pelikaanbrug en de nieuwe brug
(grondgebied Nieuwpoort) als suggestie blijft staan als de Pelikaanbrug zou
afgebroken worden. Deel tussen Pelikaanbrug en N39 kan sowieso blijven staan
aangezien onafhankelijk van al dan niet afbraak Pelikaanbrug.
IB vraagt om ook fietspaden langs N34 tussen Koksijde en Oostduinkerke en tussen
Oostduinkerke en Nieuwpoort te selecteren als te nemen maatregel.
Verkeersleefbaarheid
Toelichting door SL
HVDB stelt vast dat Westendestraat 1-richting zou worden terwijl nu 2-richtingen.
SL antwoordt dat 1-richting is ingegeven om Gezelleplein te ontlasten (verkeer dat
de verkeerslichten op KP Zeelaan/N34 wil ontlopen). SL stelt dat eventueel enkel
deel tussen Gezelleplein en Westendestraat 1-richting zou kunnen blijven, rest wel
2-richting.
SD is van mening dat ofwel de Rouzéestraat, ofwel Mariastraat (nu beide ook 1richting, zelfde als Zeelaan) beter zou omgekeerd worden zodat een lus kan
gemaakt worden. SS is van mening dat dit idd. beter zou wijzigen, en dat
Mariastraat hier best geschikt voor is.
SD/HVB zijn van mening dat Westendestraat tussen Zeelaan en Blieckstraat beter
2-richting blijft omwille van toegang tot casinoparking.
Openbaar vervoer
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Toelichting door SL
MS is akkoord dat de gemeente voorstel doet voor sneltram om beter op Oostende
(en Brugge) te zijn afgesteld, maar stelt voor dat ook andere scenario’s worden
meegenomen (zoals bijv. ook betere treinverbinding met station Brugge).
GD antwoordt dat de trein altijd via Lichtervelde zal rijden, maar de suggestie voor
een betere afstemming op Brugge kan vermeld worden. Net als een betere
afstemming en frequentie voor toeristisch verkeer via trein.
GD stelt dat het voor de NMBS vooral belangrijk is te weten van waar de toeristen
komen (Henegouwen is anders dan Luik), om zo beter aanbod te kunnen
afstemmen op de vraag. SS laat studie WES bezorgen.
HDB stelt voor om zeker ook de suggestie te doen vanuit de gemeente om
frequentie van treinverkeer op te drijven, naar analogie van andere gemeenten
langs traject.
GD antwoordt dat de lijn Brugge – Rijsel is bekeken en niet commercieel genoeg is.
Ook de verbinding via trein met Duinkerke is niet realistisch en zou beter via
andere modi, zoals de tram, gerealiseerd worden.
MS vraagt ook aan te vullen dat t.a.v. treinreiziger goed voor- en natransport aan
trein wordt aangeboden en het gebruik ervan wordt gestimuleerd. SS antwoordt
dat dit inderdaad wenselijk is, en dat de parking aan station voor toeristisch
verkeer als een randparking kan fungeren.
MS/AV vragen om de zin op pagina 32 (Een dergelijke sneltram zou op het
tramspoor in principe gemakkelijker….. als sneltram rijdt) te schrappen.
SD is van mening dat de sneltram niet mag inhouden dat er gevaarlijke toestanden
zouden ontstaan (te hoge snelheid, weggebruikers die verwachten dat tram stopt
aan halte,…. . MS antwoordt dat conflicten uiteraard zoveel mogelijk moeten
vermeden worden en dat sneltram niet betekent dat die sneller rijden, wel dat er
minder haltes worden aangedaan. De huidige sneltram heeft nu een winst van 8
minuten.
WH vraagt zich af of de winst die zo wordt bereikt wel zinvol is. MS antwoordt dat
de sneltram vooral gericht is naar woon-werk verkeer en afgestemd wordt op de
piekuurtreinen. En 8 minuten + goeie treinaansluiting kunnen voor reiziger
weldegelijk verschil maken om voor openbaar vervoer te kiezen. Deze sneltram
plaatst gebruik van OV in een grotere concurrentiepositie ten aanzien van de auto.
MS vraagt ook de doorstromingsmaatregelen op te nemen die de gemeente reeds
heeft genomen en al doet (mag ook gezegd worden), net als de promotie en het
huidige flankerend beleid. Ook de goede kwaliteit en onderhoud van de haltes mag
vermeld worden.
SD vraagt of er rekening is gehouden met een nieuw gepland rusthuis in de
Oudstrijdersstraat in Koksijde-dorp. Oude mensen kunnen niet te voet naar de
dichtstbijzijnde halte aan brandweer in de Zeelaan wandelen. MS/AV antwoorden
dat dit niet is meegenomen en dat rusthuisgebruikers zelf geen openbaar
vervoersgebruikers zijn, in tegenstelling tot bewoners van service flats die mobieler
zijn.
Parkeerbeleid
Toelichting door SL
SD vindt het roterend parkeren positief, maar stelt zich vragen bij gebrek aan
bijkomende parkeerplaatsen, en dan vooral in Sint-Idesbald en het wegvallen van
de vele parkeerplaatsen langs de N34.
SS antwoordt dat de herinrichting van de N34 ook de verkeersveiligheid en –
leefbaarheid als doel heeft en dat er maximaal rekening werd gehouden met
behoud van parkeerplaatsen. Maar voetpaden, en die waren er voorheen niet,
werden wel noodzakelijk (bebouwing) en deze nemen nu eenmaal ook ruimte in.
SD is van mening dat als er geparkeerd wordt op de markt, dit in conflict kan
komen met de politie (snelvertrekkend verkeer) en dat er veel aandacht moet
besteed worden aan voetgangers die via de Anemonenlaan en Vlaanderenstraat
naar centrum zullen wandelen. SS antwoordt dat het beleid al heeft laten weten dat
deze verbinding voor voetgangers inderdaad moet uitgebouwd worden.
SD wil dat er meer parkeerplaatsen worden gecreëerd tegen de kustlijn, ook
ondergronds. SS antwoordt dat er weldegelijk ondergrondse garages worden
gebouwd, maar dat ook via belastingsreglement nieuwe projecten zelf moeten
voorzien in opvang van de parkeerbehoefte.
HDB stelt vast dat de vraag van SD tot meer parkeerplaatsen aan de kustlijn, net
meer verkeer zal teweegbrengen op de toegangswegen er naartoe, en dit is dan in

•

•

c.

tegenstelling met de stelling van SD dat er op de N8 nu al files zijn. HDB is van
mening dat verkeer er beter kan weg gehouden worden.
•
HV vraagt om de grotere parkings beter aan te duiden. SS antwoordt dat dit al is
opgenomen in beleidsplan als mogelijke maatregel
Werkdomein C
•
HDB stelt voor om alinea’s waar niets vermeld wordt weg te laten
•
Alinea beleidsondersteuning en gemeentelijke organisatie: aanwerven deskundige
verkeer en mobiliteit is voorzien in kader
Actietabel
•
IB/HDB vragen om deze meer aan te vullen (nu te magertjes ingevuld) en nog
meer op te splitsen waar mogelijk.
•
BS vraagt waarom de actie voor verplaatsen van de tramhalte Koksijde-bad naar
Coxy 2000 niet meer is opgenomen. SS antwoordt dat dit voor schepencollege
geen prioriteit meer is en dus geschrapt werd.
•
Alle betrokkenen bezorgen hun acties tegen ten laatste 25.02.2011
•
HDB vraagt om bovenaan de actietabel een algemene vermelding te maken over de
wel en niet uitgevoerde acties uit het vorig mobiliteitsplan. Er kan eveneens
verwezen worden naar de voortgangrapportages.

Verdere procedure
•
HDB meldt dat als, n.a.v. participatietraject, nog essentiële wijzingen worden
aangebracht, een bijkomende GBC noodzakelijk is.
•
Ten behoeve van PAC is het noodzakelijk een verslag toe te voegen van de
infovergadering en hoe er met de opmerkingen is omgegaan.
•
HDB: i.v.m. link met vorig mobiliteitsplan: er is geopteerd om nieuwe tekst te
maken, wat goed is. HDB vraagt of er nog andere zaken gewijzigd zijn, buiten de
thema’s die waren vooropgesteld. SS antwoordt dat dit, met uitzondering van
aanpassing van BFF niet is gebeurd. Maar aanpassing van BFF werd wel op GBC
besproken alvorens wijziging aan deputatie aan te vragen.
•
Na infovergadering (en eventueel bijkomende GBC) dient plan voorgelegd te
worden aan GR, en vervolgens aan PAC.

Voor het verslag
Ir. Siska Stockelynck
4/2/2011

vers lag P AC fase 2
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par ticip at iet rajec t: beslissin g GR
uittreksel beslissing gemeenteraad

52

beleidsplan | juli ‘11 | wvi

par ticip at iet rajec t: verslag
Er is op 28 maart 2011 een infovergadering georganiseerd voor de bevolking: zie verslag. De infovergadering heeft niet geleid tot aanpassingen aan het mobiliteitsplan zelf. Wel zijn de bemerkingen nuttig bij de
concrete uitwerking en opvolging van de acties.
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1.

Situering

Infovergadering voor de bevolking in het kader van de participatie bij de herziening van het mobiliteitsplan.
De infovergadering werd aangekondigd via het gemeentelijke infoblad en website. Er werd eveneens een
persbericht verstuurd. Ook alle gemeentelijke adviesraden werden uitgenodigd en werden gevraagd de
uitnodiging te verspreiden onder hun doelgroep. De gemeentelijke adviesraden zijn: GBC,
verkeerscommissie, andersvalidenraad, Gecoro, Milieu- en natuurraad, seniorenraad, landbouwraad,
middenstandsraad, cultuurraad, jeugdraad)
2.

Verslag

De burgemeester heet de aanwezigen welkom voor de presentatie van het nieuwe mobiliteitsplan.
De wvi presenteert het ontwerp-mobiliteitsplan. Het plan is nog niet goedgekeurd en kan dus nog bijgestuurd
worden op basis van de reacties.
Na de presentatie kunnen de aanwezigen vragen stellen.
V = vraag of bemerking
A = antwoord
V:
Het proefproject voor het verkeersvrije deel van de Strandlaan leverde problemen op met
leveranciers; soms blokkeerden vrachtwagens de straat ter hoogte van de slagboom.
A:
Leveranciers hebben toegang met een badge. De handelaars dienen zich anders te organiseren. Dit
vraagt een aanpassingsperiode in het begin. Op de Zeedijk werkt dit systeem al jaren. Er zal wel een kleine
aanpassing gebeuren aan de inrichting bij de slagboom.
V:
Wordt de Koninklijke Baan als doorgangsweg beschouwd of wordt het verkeer afgebouwd ?
A:
De functie van de Koninklijke Baan is door de provincie vastgelegd met een selectie als secundaire
weg. Er wordt een evenwicht gezocht tussen de verkeersfunctie en de verblijfsfunctie. Het verkeer op hoger
niveau dient zoveel mogelijk de snelweg te nemen. De Koninklijke Baan blijft wel een belangrijke
ontsluitingsfunctie behouden voor Koksijde zelf en voor de verbinding met de nabije badplaatsen.
Bij de herinrichting van de Koninklijke Baan wordt er sterke nadruk gelegd op de verkeersleefbaarheid.
V:
Met betrekking tot buslijn 69: worden er opstapplaatsen voor andersvaliden voorzien ?
A:
Een aantal haltes zullen voor andersvaliden uitgebouwd worden, maar in een aantal straten is dit
technisch niet mogelijk.
V:
Is het effect van het onderbreken van de Van Buggenhoutlaan op het schoolverkeer van de
Abdijstraat onderzocht ? Zullen er geen problemen ontstaan in de Abdijstraat en Parnassiusstraat ?
A:
De effecten voor het schoolverkeer zullen nader onderzocht worden. Daarentegen zal het
doorgaande verkeer via de Middenlaan en Abdijstraat richting Koksijde-dorp verminderen als de Van
Buggenhoutlaan afgesloten wordt.
V:
Een tram richting Veurne is een goede zaak, maar ook een goede treinaansluiting is van belang. Er
is vanuit Koksijde geen snelle verbinding naar Brussel.
A:
De gemeente is reeds langer vragende partij voor een verbetering van de treinbediening.
V:
Aan het station zien de reizigers die aankomen vaak de bus juist wegrijden. De NMBS en de VVM
De Lijn moeten meer met elkaar communiceren
A:
Het probleem is bekend bij de gemeente en werd reeds aangekaart bij De Lijn.
V:
Er is niet enkel een probleem van aansluiting van bus en trein, maar ook van de frequentie en van
een snelle verbinding naar Brussel
A:
In het ontwerp van mobiliteitsplan wordt ook, samen met buurgemeenten, gesuggereerd om aantal
treinen te verhogen (dus verhogen frequentie).
V:
Is de Strandlaan ook als fietsroute geselecteerd ? Gebeurt daar iets voor de fietser ?
A:
De Strandlaan is als lokale fietsroute geselecteerd, maar in het dichtbebouwde gedeelte is een
fietspad moeilijk realiseerbaar; de parking blijft hier belangrijk. Het verkeer verloopt er trouwens traag. De
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politie noteert hier weinig fietsongevallen. De fietsers omleiden langs een andere straat heeft weinig zin,
gezien de meeste fietsers hun bestemming hebben bij de winkels van de Strandlaan.
V:
Kan er niet beter geopteerd worden voor een autovrije Zeelaan in de zomer gezien de drukke
voetgangersstromen ?
A:
Er is besloten om de volgende jaren een enkelrichting voor het autoverkeer te behouden. In een
volgende fase, en bij een eventuele volgende herziening van het mobiliteitsplan kan afsluiten aan bod
komen. De gemeente opteert voor deze gefaseerde invoering.
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