
        Stuurgroep Huis van het Kind Koksijde   / Lokaal Overleg    

        Kinderopvang 

 

Datum: 30/01/2020 

Aanwezig: Sieglinde Dewaele (Sociaal Huis Koksijde), Stéphanie Anseeuw (schepen kinderopvang Koksijde), 

Nathalie Leleu (diensthoofd Kinderopvang), Miet Loones (verantwoordelijke dienst onthaalouders), Ilse Baten 

(coördinator BKO), Stephanie Weerbrouck (diensthoofd Veiligheid en preventie), Emily Delhaye (diensthoofd 

bibliotheek), Rik Boens (Golfbreker Veurne), Greta Raymaekers (afgevaardigde SPA), Greet Verhaeghe 

(afgevaardigde NVA), Jan Adries (directeur VBS Koksijde), Bieke Depoorter (Kind en Gezin), Edith Dewitte 

(regioverpleegkundige Kind en Gezin), Steven Maes (directeur GMS Oostduinkerke), Björn Cools 

(afdelingshoofd IBZ), Lander Vanhove (schepen jeugd Koksijde), Anke Inghelbrecht (armoede-, integratie en 

gelijke kansenbeleid), Julie Paelinck (afgevaardigde Open VLD) 

 

Verontschuldigd: Stephanie Boeve (ouder), Charlotte Desseins (ouder), Nele Vanoverschelde (diensthoofd 

sport), Caroline Deygers (directeur De Strandloper), Coene Sharon (diensthoofd jeugd) 

 

Opmaak verslag: 31/01/2020 (Nathalie Leleu) 

 

 

Agenda 

- Voorstelling leden 

- Huis van het Kind + Lokaal Overleg: doel  

- Voorstelling huidige kinderopvang in Koksijde 

- Nieuw decreet BKO 

- Meerjarenplan 2020-2025 

- Warm Koksijde 

- Week van de Opvoeding: terugblik 2019 – voorstel 2020 

- Budget 2020 Huis van het Kind 

- Voorstelling Vitesse Hoger 

- Voorstel datum volgend overleg 

 

1. Voorstelling leden 

 

2. Huis van het Kind +Lokaal Overleg Kinderopvang: doel 

- Beiden hebben +- dezelfde partners. Laten samenvallen lijkt ons efficiënter en geeft ons een bredere 

gevarieerde agenda. 

- Zal ook gekoppeld worden aan het LOP (Lokaal Overlegplatform). Directeur Steven merkt op dat het 

daar ook moeilijk is om iedereen samen te krijgen. 

- Directeur Jan stelt dat het enkel tijdswinst kan opleveren. 

 

3. Voorstelling huidige kinderopvang in Koksijde (Nathalie Leleu) 

- zie powerpoint in bijlage 

- huidige problematiek wordt ook toegelicht 

 

4. Nieuw decreet BKO (Ilse Baten) 

- zie powerpoint in bijlage 

 

5. Meerjarenplan 2020-2025 (schepen Anseeuw) 

- Schepen Anseeuw licht meerjarenplan voor kinderopvang + Huis van het Kind toe 

- Bieke Depoorter en Edith Dewitte vragen zich af hoe bereikbaar het toekomstige Huis van het Kind zal 

zijn? Zeker als eventueel het consultatiebureau zich daar zou vestigen? Het toekomstige gebouw wordt 

voorzien in de Dorpstraat te Oostduinkerke, recht tegenover gemeenteschool. Dit is wel bereikbaar 

met de bus (1 per uur) maar heel moeilijk met de tram (vb voor mensen uit De Panne, St-Idesbald,…). 

Het tekort aan openbaar vervoer blijft een groot probleem voor vele mensen zonder eigen wagen.  

- Directeur Jan licht toe: sluiting van school Bliecklaan is nog geen feit. Er zijn wel gesprekken bezig. Dit 

kan in feite nog jaren duren dus de aanwezige kinderopvang kan er wel nog even blijven.  Zodra er 

meer duidelijkheid is worden we op de hoogte gebracht. Hoogstwaarschijnlijk kan dit nog voor de 

zomer. 



Schepen Anseeuw: niet gemakkelijk om een huis te vinden dat voldoet aan alle voorwaarden voor 

kinderopvang. Bij toeval is er nu een goede locatie gevonden maar de onderhandelingen zijn nog 

bezig. De Kleine Ark kan eventueel naar daar verhuizen.  

Conclusie: men houdt elkaar op de hoogte. 

- Emily licht meerjarenplan bibliotheek toe. 

- Sieglinde licht het meerjarenplan voor Sociaal Huis toe 

- Sieglinde licht het meerjarenplan voor de Jeugddienst toe 

- Directeur Jan vraagt zich af of de puntjes op dit meerjarenplan ook het resultaat zijn van de bevraging 

die eerder gebeurde bij het 5de en 6de leerjaar? Schepen Vanhove beaamt dit. Schepen Vanhove 

belooft een overzicht van de actieplannen ook aan directeur Jan te bezorgen 

 

6. Warm Koksijde (Sieglinde Dewaele) 

- zie powerpoint in bijlage 

 

7. Week van de Opvoeding: terugblik 2019 – voorstel 2020 (Sieglinde Dewaele) 

- zie powerpoint in bijlage 

- Julie Paelinck stelt een vorming rond ‘Slapen bij kinderen ‘voor. Is toch iets waar vele ouders mee 

worstelen. Een slaapcoach kan tips geven. 

- Rik Boens vraagt of er ook wordt samengewerkt met de bib? Emily licht toe dat er voor de lezing van 

Nina Mouton tickets door het Huis van het Kind wordt gekocht om dan te schenken aan ouders in 

kwetsbare situaties. De bib voorziet ook de boekstartdag, voorleesmomentjes, slabbetjes met 

bedrukking, thematafels rond opvoeden,… 

 

8. Budget Huis van het Kind 2020 (Sieglinde Dewaele) 

- zie powerpoint in bijlage 

Julie Paelinck: suggestie om ook de kalender in de zomer (juli en aug) te laten doorlopen). 

- Eénmalige subsidie van € 1000 euro gestort aan Huis van het Kind om spel en ontmoeting te 

bevorderen.  

- Bieke Depoorter meent dat deze richtlijn ruim kan gezien worden. Het geld zou ook al in december 

gestort zijn. (is ondertussen effectief gestort aan gemeente Koksijde) 

- Voorstel Anke om deze in te zetten voor de speelpleinroute? Schepen Vanhove licht de speelpleinroute 

toe:  het digitaal in kaart brengen van alle speeltuintjes met een wandeling die deze verbinden. Via 

een applicatie kunnen ouders deze downloaden. 

- Voorstel Anke om misschien infozuilen aan de speelpleintjes te voorzien? Maar praktisch is het niet 

haalbaar.  

 

9. Vitesse Hoger (Sieglinde Dewaele) 

- zie pp in bijlage: preventie en opsporing van (gezins)armoede met extra aandacht voor adolescenten 

- een samenwerking met De Panne, Nieuwpoort, Veurne en Koksijde 

- vooral gericht naar kinderen in de middelbare scholen. Voor lagereschoolkinderen gebeurt al heel wat 

maar kinderen uit de secundaire scholen zijn dikwijls moeilijker bereikbaar. Er is geen middelbare 

school in Koksijde vandaar intergemeentelijke samenwerking. 

- actie: Recht-up gids voor iedereen die werkt met jongeren. Kan dit ook digitaal? Schepen Vanhove: 

eventueel via Smartschool ? 

- actie: Back on track: 1 persoon zal zorgen voor hulpverlening bij verschillende gezinnen. 

- actie: Wakostdabeurs: start vanaf maart 2020 en wordt op regelmatige basis herhaald. Ook in de 

scholen van Koksijde. 

 

10. Datum volgend overleg 

- dit overleg diende wat als voorstelling van de verschillende diensten/projecten 

- volgend overleg graag feedback van de verschillende partners over lopende zaken. 

- nieuwe datum wordt vastgelegd op dinsdag 6 oktober 

• 15.30u- 17:00u: LOP  

• 17.30u tot 19u: LOK en HvhK  

 

 

 


