
 
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
ARRONDISSEMENT VEURNE 

GEMEENTE KOKSIJDE 

Zitting van het college van burgemeester en schepenen 
van de gemeente Koksijde 
op: 13 juli 2015 
tegenwoordig: 

M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester-voorzitter; 
S ANSEEUW, wnd. burgemeester voorzitter 
J. LOONES, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, 
A. SERPIETERS, L. VAN HOVE en G. DELIE, schepenen 
en J. STEKELORUM, gemeentesecretaris. 
-------------------------------------------------------------- 
Het schepencollege, 
bijeengeroepen ingevolge art. 51 van het gemeentedecreet  

 
 

GOEDKEURING AANPASSING RETRIBUTIEREGLEMENT BETALEND PARKEREN VAN 16 MAART 2015 
BIJ HOOGDRINGENDHEID 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43 §2 15°; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 maart 2015 tot hervaststelling van het retributiereglement 
betalend parkeren; 

Overwegende dat door een materiële vergissing (onbestaande straat Zonnewindhelling i.p.v. Zuidenwindhelling) 
en een vergetelheid (Eugène Debongnieplein niet opgenomen) in het retributiereglement betalend parkeren, op 
dit moment veel geïnde boetes worden teruggevorderd; 

Overwegende dat met het oog op het effectief kunnen controleren van het betaald parkeren op deze locaties 
het overzicht van de straten voor de Zone III (Paarse zone) dient te worden aangepast;  

Overwegende dat deze aanpassing bij hoogdringendheid dient te worden doorgevoerd door het college van 

burgemeester en schepenen, waarna in de gemeenteraad van augustus de bekrachtiging dient te volgen gezien 
de noodwendigheid van de controle op deze locaties; 

BESLUIT:  

Art. 1: Artikel 1 van het retributiereglement betalend parkeren  van 16 maart 2015 wordt als volgt 
aangepast:  

 

Zone III ook paarse zone genoemd, 
gedurende alle weekends, alle 
feestdagen, alle vlaamse 
schoolvakanties  

In volgende straten en op volgende pleinen 

  
[…] 
 
Zonnewindhelling ; Zuidenwindhelling; 
Eugène Debongnieplein; 
 
[…] 

  

Art.2:  Dit besluit wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan de gemeenteraad van augustus 2015. 

 

Gedaan te Koksijde in zitting datum als boven. 

Namens de leden van het college : 
De secretaris, De wnd.burgemeester-voorzitter, 
get. Joeri STEKELORUM  get. Stéphanie ANSEEUW 

_______________________________ 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL 

De gemachtigde beambte, 
(artikel 126 nieuwe gemeentewet) 

 
 

Joeri STEKELORUM, 
gemeentesecretaris 

 


