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Gemeente 
Koksijde 

BEKNOPT VERSLAG 
GEMEENTERAAD 

Maandag 26 februari 2007 

 
Aanwezig: L. DELTOMBE, voorzitter 
 M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester;  
 J. LOONES, S. ANSEEUW, D. VAN HERCK, H. VOLLON, D. DAWYNDT en F. BEUN, schepenen 
 G. DELIE-SUBER, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid 
 H. DEWULF, E. DEPOTTER, G. DECORTE, A. SAUBAIN, P. CASSELMAN, F. DEVOS, R. 

GANTOIS, C. CASTELEIN, A. SERPIETERS, D. VERLINDEN, C. VANHEULE, B. DALLE, C. 
BAKEROOT, K. DEMAN, I. VANCAYSEELE, K. D’HAVELOOSE, R. STEKELORUM en J. BOONS, 
raadsleden 

Verontschuldigd: S. DEWULF, raadslid 
 
De zitting vangt aan om 20u08 
 
De voorzitter vraagt bij het begin van de zitting, gezien dit de laatste zitting is in het gemeentehuis in een periode van 
meer dan 70 jaar, een minuut stilte voor alle overleden gemeenteraadsleden; 
De heer burgemeester verwijst eveneens naar het historische feit dat dit de laatste gemeenteraadszitting is in het 
gemeentehuis van Koksijde-dorp en wijst op de aan de gang zijnde verhuisoperatie en de stand van zaken in het 
nieuwe gemeentehuis in Koksijde-bad; 
raadslid Dewulf haalt bovendien de herinnering op aan de jaren dat deze raadszaal als balzaal fungeerde 
 
Geen opmerkingen op het verslag van de raadszitting van 22 januari 2007 
 
 
 
OPENBARE ZITTING 

 
1. Kennisgeving van de beslissing van de deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen van 25 januari 2007 

waarbij de verkiezing, dd. 2 januari 2007, van de effectieve leden en hun opvolgers van de gemeente Koksijde 
voor de politieraad van de politiezone Westkust wordt geldig verklaard. 
26 ja 

 
2. Kennisgeving van de beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen 2 februari 2007 waarbij de uitslag van 

de verkiezingen van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2 januari 2007 geldig worden 
verklaard. 
26 ja 

 
3. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - afsluiten van een overeenkomst met een afvalverwerkingsbedrijf 

voor het verwerken van geselecteerde afvalfracties aangebracht op het gemeentelijk containerpark. 
26 ja 

 
4. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - wegenwerken schoolomgeving Oostduinkerke - bijplaatsen 

kerstverlichtingsnet. 
26 ja 

 
5. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Rioleringswerken en opschikkingswerken in de Strandjutterslaan, 

Zeemansdreef, Baron Empainlaan, Relaislaan, Mooi Verblijflaan en Narcissenlaan. 
26 ja 

 
6. Heffing opcentiemes op de onroerende voorheffing - dienstjaar 2007 - vaststelling. 

20 ja (VLD, sp.a, StemNVA en Vlaams Belang) 
6 tegen (CD&V) 

 
7. Verwijl- en moratoire interesten inzake belastingen - periode 2007-2011. 

20 ja (VLD, sp.a, StemNVA en Vlaams Belang) 
6 onthoudingen (CD&V) 
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8. Belasting op de afgifte van administratieve stukken - periode 2007-2011. 
20 ja (VLD, sp.a, StemNVA en Vlaams Belang) 
6 onthoudingen (CD&V) 

 
9. Belasting op de aanvragen tot of de melding van het exploiteren, het overnemen of veranderen van hinderlijke 

inrichtingen - periode 2007-2011. 
20 ja (VLD, sp.a, StemNVA en Vlaams Belang) 
6 onthoudingen (CD&V) 

 
10. Belasting op de automatische drankverdeelapparten - periode 2007-2011. 

20 ja (VLD, sp.a, StemNVA en Vlaams Belang) 
6 onthoudingen (CD&V) 

 
11. Belasting op het tehuurstellen van slaapkamers in hotels, pensions, vakantiehuizen, kindertehuizen of gelijkaardige 

instellingen van slaapkamers al dan niet met ontbijt (geen studio's) in appartementen, huizen of villa's - periode 
2007-2011. 
20 ja (VLD, sp.a, StemNVA en Vlaams Belang) 
6 onthoudingen (CD&V) 

 
12. Belasting op kampeerterreinen - periode 2007-2011. 

20 ja (VLD, sp.a, StemNVA en Vlaams Belang) 
6 onthoudingen (CD&V) 

 
13. Belasting op de ambulante handel - periode 2007-2011. 

20 ja (VLD, sp.a, StemNVA en Vlaams Belang) 
6 onthoudingen (CD&V) 

 
14. Belasting op het gebruik van de openbare weg voor publicitaire doeleinden - periode 2007-2011. 

20 ja (VLD, sp.a, StemNVA en Vlaams Belang) 
6 onthoudingen (CD&V) 

 
15. Retributie voor het gebruik van het strand voor het vissen met staande netten - periode 2007-2011. 

20 ja (VLD, sp.a, StemNVA en Vlaams Belang) 
6 onthoudingen (CD&V) 

 
16. Verhaalbelasting op het aanleggen van riolen - periode 2007-2011. 

20 ja (VLD, sp.a, StemNVA en Vlaams Belang) 
6 onthoudingen (CD&V) 

 
17.  Verhaalbelasting op  de aansluitingwerken aan het openbaar riool - periode 2007- 2011. 

20 ja (VLD, sp.a, StemNVA en Vlaams Belang) 
6 onthoudingen (CD&V) 

 
18. Belasting op de onbebouwde percelen en onbebouwde gronden - periode 2007-2011. 

20 ja (VLD, sp.a, StemNVA en Vlaams Belang) 
6 onthoudingen (CD&V) 

 
19. Belasting op de verlaten en/of leegstaande woningen, appartementen en gebouwen al dan niet in vervallen 

toestand - periode 2007-2011. 
20 ja (VLD, sp.a, StemNVA en Vlaams Belang) 
6 onthoudingen (CD&V) 

 
20. Belasting op de tweede verblijven - periode 2007-2011. 

20 ja (VLD, sp.a, StemNVA en Vlaams Belang) 
6 tegen (CD&V) 

 
21. Additionele bouwbelasting op het ontbreken van parkeerplaatsen - periode 2007-2011. 

20 ja (VLD, sp.a, StemNVA en Vlaams Belang) 
6 onthoudingen (CD&V) 

 
22. Plaatsen van terrassen, tafels, stoelen e.d. op het strand en op de wandelweg ten noorden van de rijweg op de 

Zeedijk - Periode 2002-2006. 
20 ja (VLD, sp.a, StemNVA en Vlaams Belang) 
6 onthoudingen (CD&V) 
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23. Belasting op de terrassen op het openbaar domein - periode 2007-2011. 
20 ja (VLD, sp.a, StemNVA en Vlaams Belang) 
6 onthoudingen (CD&V) 

 
24. Belasting uit hoofde van stand op de voetpaden, straten, openbare pleinen en wegen - periode 2007-2011. 

20 ja (VLD, sp.a, StemNVA en Vlaams Belang) 
6 onthoudingen (CD&V) 

 
25. Retributiereglement op het gebruik van het openbaar domein voor handelspublictaire activiteiten, optredens van 

circussen en acrobatiegroepen - periode 2007-2011. 
20 ja (VLD, sp.a, StemNVA en Vlaams Belang) 
6 onthoudingen (CD&V) 

 
26. Belastingsverordening op het plaatsen van cabines op het strand - periode 2007-2011. 

20 ja (VLD, sp.a, StemNVA en Vlaams Belang) 
6 onthoudingen (CD&V) 

 
27. Retributie op het betalend parkeren - periode 2007-2011. 

20 ja (VLD, sp.a, StemNVA en Vlaams Belang) 
6 tegen (CD&V) 

 
28. Overeenkomst met Rauwers - casinoparking gebruik door personeel en mandatarissen. 

18 ja (VLD, sp.a, StemNVA) 
8 onthoudingen (CD&V en Vlaams Belang) 

 
29. Personeel : Vaststelling reglement op het gebruik van de Casinoparking door de personeelsleden met vaste 

werkplaats op de site Casino-Nieuw gemeentehuis. 
26 ja 
 

30. Retributie op het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) - periode 2007-2011. 
20 ja (VLD, sp.a, StemNVA en Vlaams Belang) 
6 onthoudingen (CD&V) 

 
31. Retributie op het parkeren van reclamevoertuigen op de openbare weg - periode 2007-2011. 

20 ja (VLD, sp.a, StemNVA en Vlaams Belang) 
6 onthoudingen (CD&V) 

 
32. Belasting op de lijkbezorging van aan de gemeente vreemde personen en op de ontgravingen - periode 2007-

2011. 
gehoord dhr. burgemeester die voorstelt dit punt uit te stellen, gezien er een materiële fout in het ontwerp 
van belastingsreglement is geslopen 
gehoord raadslid Gantois die namens de stemNVA-fractie vraagt in het aangepaste reglement te voorzien 
in de uitbreiding van de termijn van vijf jaar voor personen die de gemeente verlaten hebben en 
ingeschreven waren in een rustoord buiten de gemeente 
punt uitgesteld 

 
33. Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen 

of tijdstippen, of in niet-reglementaire recipiënten - periode 2007-2011. 
20 ja (VLD, sp.a, StemNVA en Vlaams Belang) 
6 onthoudingen (CD&V) 

 
34. Retributie voor het ruimen van afvalwaterputten - periode 2007-2011. 

20 ja (VLD, sp.a, StemNVA en Vlaams Belang) 
6 onthoudingen (CD&V) 

 
35. Retributie op prestaties van de technische dienst op verzoek van en aan derden - periode 2007-2011. 

20 ja (VLD, sp.a, StemNVA en Vlaams Belang) 
6 onthoudingen (CD&V) 

 
36. Retributie op de afgifte van vergunningen voor het gebruik van openbaar domein voor het brengen van 

straatanimaties - periode 2007-2011. 
20 ja (VLD, sp.a, StemNVA en Vlaams Belang) 
6 onthoudingen (CD&V) 
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37. Belasting op de uitreiking van een vergunning tot het houden van een verweerwapen - periode 2007-2011. 
20 ja (VLD, sp.a, StemNVA en Vlaams Belang) 
6 onthoudingen (CD&V) 

 
38. Intrekking en hervaststelling belasting op het verstrekken van restafvalzakken - periode 2007-2011. 

18 ja (VLD, sp.a, StemNVA) 
6 tegen (CD&V) 
2 onthoudingen (Vlaams Belang) 

 
39. Gemeentelijke milieubelasting - periode 2007-2011. 

20 ja (VLD, sp.a, StemNVA en Vlaams Belang) 
6 onthoudingen (CD&V) 

 
40. Goedkeuren betoelagingsreglement voor diverse categorieën van sociaal zwakkeren ingekohierd in de 

gemeentelijke milieubelasting. 
20 ja (VLD, sp.a, StemNVA en Vlaams Belang) 
6 onthoudingen (CD&V) 

 
41. Goedkeuren transportovereenkomst met IWVA in kader van  saneringsverplichting water. 

20 ja (VLD, sp.a, StemNVA en Vlaams Belang) 
6 onthoudingen (CD&V) 

 
42. Toekenning toelagen aan de verenigingen dienstjaar 2007 - goedkeuring. 

20 ja (VLD, sp.a, StemNVA en Vlaams Belang) 
6 onthoudingen (CD&V) 

 
43. Beleidsnota 2007 - goedkeuring. 

18 ja (VLD, sp.a, StemNVA) 
6 tegen (CD&V) 
2 onthoudingen 

 
44. Gemeentebegroting (budget) 2007 : goedkeuring. 

Gehoord dhr. burgemeester waarbij hij verwijst naar de gemeenteraadscommissie van 8 februari waarop de 
beleidsnota en het budget 2007 uitgebreid werd toegelicht; hij verwijst tevens naar de premissen waar vertrokken 
werd van de afschaffing van de riooltaks en van de huisvuilbelasting; dat door de mininkomsten hiervan dient 
gezocht te worden naar een alternatief, wat wordt opgevangen door de invoering van een milieubelasting waarbij 
hij stelt dat alle categorieën met een rioolaansluiting minder zullen betalen dan voorheen en dat bovendien een 
tegemoetkoming van 30% is voorzien voor woningen die niet aangesloten zijn op de rioleringen; voor wat de 
investeringen betreft verwijst de heer burgemeester naar de toelichting op de gemeenteraadscommissie 
 
gehoord raadslid Serpieters die namens de CD&V-fractie vaststelt dat de meerderheid nog geen algemeen 
beleidsprogramma heeft vastgesteld en het budget 2007 voorstelt als een overgangsbegroting; dat de CD&V-
fractie uitkijkt naar dit algemeen beleidsprogramma dat in juni 2007 zou worden voorgesteld aan de gemeenteraad; 
hij stelt bovendien vast dat niettegenstaande dit een overgangsprogramma is, de belastingen nu toch reeds voor 
zes jaar worden vastgesteld en dit een tegenstrijdigheid is; 
raadslid Serpieters stelt bovendien met zijn fractie vast dat er netto 2,7 miljoen euro meer belastingen worden 
geheven in 2007, waarbij hij verwijst naar de afschaffing van de zegelrechten maar tegelijk naar de verhoging van 
het bedrag bij afleveren van bepaalde attesten; naar de stijging met 33% van de belasting op de tweede verblijven, 
waarbij in 2012 omzeggen het maximale plafond wordt bereikt; naar het invoeren van de milieubelasting met een 
opbrengst van + 4 miljoen euro, naar de heffing van de bovengemeentelijke saneringsbijdrage ten belope van 1 
miljoen euro, naar het feit dat er wel 15 minuten gratis kan geparkeerd worden in de straten, maar daarentegen het 
parkeertarief duurder wordt en naar het feit dat de prijs van de huisvuilzakken wordt opgetrokken met 0,25 euro; 
De CD&V-fractie betreurt bovendien dat in het budget 2007 geen concrete maatregelen rond wonen worden 
voorzien, bijv. aankoop gronden op het militair domein 
raadslid Serpieters wijst bovendien op het negatieve saldo van het eigen dienstjaar dat recht getrokken wordt door 
het overschot op de begroting van 2007 en stelt zich vragen hoe dit in de komende dienstjaren zal kunnen 
opgevangen worden als hij vaststelt dat het tekort steeds zal toenemen; hij verwijst bovendien naar het feit dat het 
bedrag dat ingeschreven werd als opbrengst uit het gemeentefonds in de praktijk lager zal uitvallen en het 
geraamde saldo van de begroting 2007 negatief zou kunnen uitvallen 
raadslid Serpieters wijst ten slotte op de sombere negatieve financiële vooruitzichten en vraagt zich af of de 
gemeente nog ruimte heeft voor nieuwe investeringen in de komende jaren 
 
gehoord raadslid Decorte die verwijst naar het standpunt dat de VLD heeft ingenomen in de verkiezingscampagne 
met de belofte om de belastingen niet te verhogen 
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gehoord dhr. burgemeester die stelt dat de VLD het enkele heeft gehad over het niet verhogen van de 
opcentiemen op de onroerende voorheffing en het niet invoeren van aanvullende personenbelasting, 
dhr. burgemeester verwijst tevens, in antwoord op de beweringen van raadslid Serpieters, dat het eerste jaar de 
financiële bakens worden uitgezet voor de komende jaren zodat de investeringen hierop kunnen afgestemd 
worden, hij verwijst tevens naar het feit dat in de belastingsverhoging de tweede verblijven worden betrokken, die 
als een kapitaalsbelasting kan worden beschouwd; dat bovendien het tarief van deze belasting nog steeds 
beneden het gemiddelde van de Kust ligt, hij verwijst tevens naar de bijkomende vaste (personeels)kosten die een 
belastingsaanpassing nodig maakt en naar de inspanningen op het vlak van werkingskosten die elk jaar geleverd 
wordt; 
 
gehoord raadslid Decorte die stelt dat ondanks de verhoging van de opbrengst van de belasting op de tweede 
verblijven, het tekort in de begroting blijft bestaan en die zich vragen stelt hoe er in de toekomst nog zal kunnen 
verder geïnvesteerd worden, waarbij hij verwijst naar de plannen voor het Sociaal Huis, de bouw van een 
tennishal, de gronden van de basis Koksijde, enz. 
 
gehoord dhr. burgemeester die stelt dat in het budget 2007 en de financiële meerjarenplanning is voorzien in een 
jaarlijkse investering van 10 miljoen euro, waarbij dan nog reeds voorzien is in een bedrag van 3,8 miljoen euro in 
het reservefonds voor wat betreft aankoop gronden Golf Hof ter Hille, en dat hierbij voorzien wordt in het in 
concessie geven van deze gronden voor de uitbouw en exploitatie 
 
gehoord schepen Beun die verwijst naar een bedrag van 800.000 euro aan belastingsverminderingen en de 
afschaffing van tal van bijdragen op het afleveren van attesten, dat enkel het afleveren van stedenbouwkundige 
attesten wordt opgetrokken; schepen Beun verwijst bovendien naar het feit dat in de omliggende gemeenten de 
prijs van de huisvuilzakken en het parkeergeld vergelijkbaar tot zelfs hoger is; 
 
gehoord raadslid Decorte die het betreurt dat wat de herinvulling van de basis Koksijde betreft, het schepencollege 
nog geen enkele totaalvisie heeft ontwikkeld, integendeel tal van losse ideeën lanceert via de pers die financieel 
zullen wegen; waarbij hij bovendien uitdrukkelijk vraagt of het de bedoeling is van de meerderheid om in de 
toekomst ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing op te trekken; 
 
gehoord dhr. burgemeester die stelt dat het uitgangspunt is om deze belastingen niet te verhogen, maar waarbij hij 
ook stelt dat eventueel toekomstige externe factoren tot een bijsturing zouden kunnen leiden, maar dit in elk geval 
niet het uitgangspunt is van deze meerderheid 
 
gehoord raadslid Decorte die evenwel vraagt om een duidelijke visie en masterplan omtrent de herinrichting van de 
vrijgekomen gronden op de basis Koksijde en dat zijn fractie bereid is hierover constructief mee te denken in een 
gemeenteraadscommissie, dit wordt beaamd door raadslid Serpieters 
 
gehoord ten slotte raadslid Decorte die vraagt of de toegangsweg naar de Vrienden der Blinden in het budget is 
voorzien; 
gehoord dhr. burgemeester die stelt dat de gemeente momenteel nog geen eigenaar is van deze gronden en dat 
hiervoor nog een procedure dient gevoerd te worden; 
 
stemming bij naamafroeping 
18 ja (VLD, sp.a, StemNVA) 
6 tegen (CD&V) 
2 onthoudingen 

 
45. Schenking van de collectie boeken van Frank De Vulder ten voordele van de gemeente Koksijde - aanvaarding. 

gehoord schepen van cultuur Jan Loones die beknopt verwijst naar de persoon van Frank De Vulder en op 
het belang wijst van deze kleine schenking voor het gemeentelijke archief 
26 ja 

 
46. Goedkeuren schenking brandweervoertuig aan fundación cooperadores y amigos del reino de Bélgica. 

gehoord raadslid Depotter die verwijst naar de vroegere suggestie van de CD&V-fractie om 
brandweermateriaal weg te schenken 
26 ja 

 
47. Goedkeuren aankoop perceeltje grond te Koksijde - hoek Pylyserlaan/Zeelaan jegens de Zusters van de Heilige 

Vincentius te Hooglede. 
gehoor dhr. burgemeester in zijn toelichting waarbij hij vewijst naar het belang van deze aankoop in het 
kader van een betere zichtbaarheid op dit kruispunt 
26 ja 
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48. Goedkeuren reglement betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van de beveiliging van fietsen en 
bromfietsen tegen diefstal. 
26 ja 

 
49. Goedkeuring van de lijsten met gebouwen met vier sterren in de inventaris van het bouwkundige erfgoed van de 

gemeente Koksijde. 
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting waarbij hij wijst op het baanbrekende werk dat de gemeente 
Koksijde met de goedkeuring van deze lijst en van het navolgende reglement doet op het vlak van 
bescherming van ons bouwkundig erfgoed; hij verwijst hierbij naar de inventaris die is opgemaakt in eigen 
beheer door mevr. Sarah Willems, naar de uitgave van het boek over dit bouwkundig erfgoed; hij wijst op 
het feit dat in eerste instantie is gekozen om de eigenaars van 124 gebouwen met vier sterren de 
mogelijkheid te bieden hun woning met behulp van een premie in stand te houden; dat tevens de lijst aan 
de bevoegde Vlaamse minister van monumentenzorg zal overgemaakt worden met vraag tot eventuele 
effectieve bescherming; dat in de toekomst tevens zal onderzocht worden hoe een afbraakverbod zou 
kunnen ingesteld worden voor deze panden; dat in een later stadium, na screening, ook de lijst van een 
1000-tal gebouwen met drie sterren in de gemeenteraad zal goedgekeurd worden  
 
20 ja (VLD, sp.a, StemNVA en Vlaams Belang) 
6 onthoudingen (CD&V) 

 
50. Goedkeuring reglement "gemeentelijke restauratiepremie voor waardevol niet-beschermd erfgoed" 

20 ja (VLD, sp.a, StemNVA en Vlaams Belang) 
6 onthoudingen (CD&V) 

 
51. Gemeentelijke jeugdraad - erkenning. 

gehoor schepen van jeugd Van Herck, die stelt dat naar aanleiding van de nieuwe legislatuurde 
gemeentelijke jeugdraad opnieuw dient erkend te worden door de gemeenteraad 
26 ja 

 
52. Subsidiereglement herbruikbare ecoluiers. 

26 ja 
 
53. IKWV - Vaststellen standpunt in te nemen op de Algemene Vergadering. 

26 ja 
 
54. IVVO - Vaststellen standpunt in te nemen op de Buitengewone Algemene Vergadering. 

26 ja 
 
55. Gemeentelijke landbouwraad - Goedkeuren huishoudelijk reglement. 

26 ja 
 
56. Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht (IWVA) - Verdelen van de stemmen over de 

vertegenwoordigers en vaststellen standpunt in te nemen op de Bijzondere Algemene Vergadering. 
26 ja 

 
57. Goedkeuring aanpassing presentiegelden gemeenteraadsleden vanaf 1 maart 2007. 

26 ja 
 
58. Goedkeuren organogram voor de samenstelling van de GECORO voor de periode 2007-2013. 

gehoord raadslid Stekelorum die vraagt of er geen overlapping mogelijk is tussen de aanduiding van 
vertegenwoordigers van de immobiliënsector en deze van de verenigingen van handelaars zodat, naar 
analogie met de uitsluiting van handelaars en landbouwers in de maatschappelijke geleding van de 
werkgevers, dit ook moet vermeld worden 
gehoord schepen Beun en de heer burgemeester die stellen dat de handelaarsverenigingen autonoom 
kunnen beslissen wie wordt voorgesteld; dat bovendien de gemeenteraad de ingekomen kandidaturen nog 
dient te beoordelen en de leden dient aan te stellen; 
 
20 ja (VLD, sp.a, StemNVA en Vlaams Belang) 
6 onthoudingen (CD&V) 

 
59. Personeel : vaststelling van het inzetten van contractueel personeel in het project 'inventarisatie van het funeraire 

erfgoed en oorlogserfgoed - deel II/2007'. 
26 ja 
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60. Personeel : wijziging organogram ingevolge de oprichting van het managementteam. 
26 ja 

 
 

GEHEIME ZITTING 

61. Projectvereniging 5-Art - Aanduiding afgevaardigde uit de oppositie als lid met raadgevende stem voor de Raad 
van Bestuur. 
Sophie Dewulf met unanimiteit 

 
62. Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht (IWVA) - Aanduiding van 1 kandidaat-bestuurder 

en 8 gevolmachtigden voor de bijzondere algemene vergadering. 
voor de functie van kandidaat-bestuurder worden twee kandidaten voorgesteld: Marc Gunst en Elie 
Depotter; de geheime stemming levert volgend resultaat: 14 Gunst, 9 Depotter, 2 blanco en 1 ongeldig 
algemene vergadering: raadsleden Dalle, Verlinden, Vanheule, D’Haveloose, Van Herck, Stekelorum, 
Loones en Depotter 

 
63. Intercommunale Gaselwest - Aanduiding van 1 kandidaat-bestuurder. 

raadslid Gantois met unanimiteit 
 
64. IKWV - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering. 

schepen Dawyndt met unanimiteit 
 
65. VZW JOC de PIT - Aanduiden vertegenwoordigers voor de algemene vergadering. 

met unanimiteit: 
voor VLD: Fatima Baravordeh, Sofie Hennebel, Stephanie Anseeuw, Bieke Dalle, Kurt Houpelyne en Lander 
Van Hove 
voor CD&V: Thomas Casselman, Veerle Seys en Karel Mahieu 
voor sp.a: Niek Deblieck en Daniel Van Herck 
voor stemNVA: Bruno Vandicke 
voor Vlaams Belang: Rudy Van Elverdinghe 

 
66. IVVO - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger Buitengewone Algemene Vergadering. 

schepen Van Herck met unanimiteit 
 
67. Gemeentelijke landbouwraad - Aanduiding lid en plaatsvervanger van elke fractie. 

met unanimiteit: 
voor VLD: Luc Deltombe (plv. Christophe Bakeroot- 
voor CD&V: Elie Depotter (plv. Paul Casselman) 
voor sp.a: Rik Stekelorum (plv. Ivan Vancayseele) 
voor stemNVA: Jan Loones (plv. Rita Gantois) 
voor Vlaams Belang: Jos Boons (plv. Kurt Deman) 

 
68. Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht (IWVA) - Aanduiding van 1 kandidaat bestuurder 

van de oppositie. 
raadslid Depotter met unanimiteit 

 
69. Gemeentelijke basisschool Koksijde - verlenen eervol ontslag aan Heughebaert Anita als vast benoemd bijzondere 

leerkracht niet-confessionele zedenleer. 
26 ja 

 
70.  Vermindering mandatariswedde schepen Freddy Beun. 

Schepen Freddy Beun verlaat de zitting 
25ja 
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Punt bij hoogdringendheid aan de dagorde toegevoegd van de geheime zitting 
Financieringsintercommunale Figga, aanduiden kandidaat lid van de raad van bestuur met raadgevende stem, 
gehoord dhr. secretaris in zijn toelichting waarbij hij verwijst naar de beslissing van de gemeenteraad van 22 januari 

2007 (punt 29) bij mevr. Katrien D’Haveloose wordt voorgedragen voor het mandaat van de raad van bestuur met 
raadgevende stem; dat evenwel raadslid D’Haveloose behoort tot een meerderheidsfractie van de gemeenteraad 
van Koksijde en dat de voorgedragen kandidaat moet lid zijn van een minderheidsfractie; dat de hoogdringendheid 
wordt verantwoord gelet op de uitnodiging om op 8 maart 2007 aanwezig te zijn op de algemene vergadering van 
FIGGA met als enig agendapunt “benoeming van de bestuurders” 

beslist, met unanimiteit om raadslid Albert Serpieters als kandidaat-lid voor te dragen 
 
de zitting wordt door de voorzitter gesloten om 21u55 
 
 
Voor verslag 
De secretaris,  
Joeri STEKELORUM 
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Gemeente 
Koksijde 

BEKNOPT VERSLAG 
GEMEENTERAAD 

Maandag 7 mei 2007 

 
Aanwezig: L. DELTOMBE, voorzitter 
 M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester;  
 J. LOONES (vanaf punt 8), S. ANSEEUW, D. VAN HERCK, H. VOLLON, D. DAWYNDT en F. 

BEUN, schepenen 
 G. DELIE-SUBER, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid 
 H. DEWULF, E. DEPOTTER, G. DECORTE, A. SAUBAIN, P. CASSELMAN, F. DEVOS, R. 

GANTOIS, S. DEWULF, C. CASTELEIN, A. SERPIETERS, C. VANHEULE, B. DALLE, C. 
BAKEROOT, K. DEMAN, I. VANCAYSEELE, K. D’HAVELOOSE, R. STEKELORUM en J. BOONS, 
raadsleden 

Verontschuldigd: D. VERLINDEN, raadslid 
 
De zitting vangt aan om 20u08 
 
 
Geen opmerkingen op het verslag van de raadszitting van 26 februari 2007 
 
 
OPENBARE ZITTING 

1. Vaststelling van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van Koksijde. 
Gehoord raadslid Serpieters die, verwijzend naar art. 1 van het huishoudelijk reglement waarin is bepaald dat de 

raad minstens tienmaal per jaar samen komt en vaststelt dat in maart en april geen gemeenteraad heeft 
plaatsgevonden; die tevens vraagt naar een stand van zaken omtrent het overmaken van de notulen van het 
schepencollege aan de raadsleden, zoals bepaald in art. 10 §3, 3° 

Gehoord dhr. burgemeester die vaststelt dat het belangrijk was de inhuldiging van de nieuwe raadszaal te houden 
in aanwezigheid van de premier, en het bestuur zich heeft moeten schikken naar zijn agenda en waarbij hij 
voor het antwoord op de tweede vraag verwijst naar de secretaris 

Gehoord dhr. secretaris die stelt dat er nu concrete afspraken zijn gemaakt binnen het managementteam en de 
administratieve verwerking van de notulen van het schepencollege voortaan op punt staat, zodat vanaf deze 
week de notulen zullen overgemaakt worden aan de raadsleden 

25 ja 
 

2. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Leveren en plaatsen van meetapparatuur in het openluchtzwembad 
van Oostduinkerke. 

25 ja 
 

3. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Leveren en plaatsen van zitbanken met inox frame. 
Gehoord dhr. burgemeester die toelicht dat dit punt kadert in de opmaak van een zitbankenplan 
Gehoord raadslid Boons die voorstelt dat de zitbanken zouden moeten flexibel verplaatsbaar zijn in functie van de 

vastgestelde noden 
25 ja 
 

4. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Leveren en plaatsen van een lichtreclamebord bij de Abdijhoeve 
Ten Bogaerde. 

25 ja  
 

5. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen voor het leveren van een bronzen beeldhouwwerk. 
Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat de omgevingswerken aan het kerkplein te Koksijde-dorp een aanvang 

zullen nemen op 1 september en dat op voorstel van de Kerkfabriek de Sint-Pietersparochie de plaatsing van 
een kunstwerk werd aanbevolen 

Gehoord raadslid Boons die informeert naar de afmetingen van het kunstwerk en het voorstel doet om een 
Vlaamse kunstenaar aan te spreken voor ontwerp van een beeldhouwwerk 

23 ja en 2 neen (Deman en Boons) 
 

6. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Rooien en aanplanten van bomen in de Bugeaudlaan. 
25 ja  
 

7. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Rooien en aanplanten van bomen in de Rozenlaan. 
25 ja  
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Schepen Loones vervoegt de zitting 
 
8. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Maaien van gemeentelijke wegbermen langs openbare wegen en 

waterlopen. 
26 ja 
 

9. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Leveren van bloembakken in polyethyleen met waterreservoir. 
26 ja  
 

10. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Weg- en rioleringswerken in de Conterdijk (linkeroever) - 
Nieuwstraat te Wulpen. 

26 ja  
 

11. Weg- en rioleringswerken in de Dijk (rechteroever) - Kortestraat en oude Zeedijkstraat te Wulpen - Goedkeuren 
verhoging raming. 

gehoord raadslid Boons die de vraag stelt of dit een dringend project betreft en of er subsidiëring wordt bekomen 
gehoord dhr. burgemeester die verantwoording geeft over de meerprijs, nl. het weren van de laagste inschrijver 

omwille van het ontbreken van de handtekening op het inschrijvingsbiljet, een prijsherzieninig van 1,9%, 
meerkosten door grondverontreiniging en een stijging van energieprijzen 

24 ja en 2 onthoudingen (Deman en Boons) 
 

12. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Ontwikkeling van een concept ter promotie van de activiteiten van 
het c.c. CasinoKoksijde 2007-2008. 

Gehoord schepen Loones die uitleg verschaft over de bekendmaking van de activiteiten van het cultureel centrum 
en de dringende noodzaak aan het drukken van de brochure voor het seizoen 2007-2008, die voorgesteld 
wordt op 21 juni 

26 ja 
 

13. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Leveren van een dienstwagen (pick-up) voor het depot Koksijde. 
26 ja  
 

14. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - herstellen van skatetoestellen. 
26 ja  
 

15. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - leveren en plaatsen van nieuwe speeltoestellen. 
26 ja  
 

16. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - leveren van vlaggen. 
26 ja  
 

17. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - reinigen van straatkolken. 
Gehoord raadslid Depotter die aanklaagt dat aannemers hun betonmixers uitspoelen in de straatkolken ter hoogte 

van het kerkplein te Oostduinkerke-dorp en aandringt op maatregelen terzake om dit te vermijden 
26 ja  
 

18. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - herstellingen aan de verlichtingsinstallatie van het terrein drie op 
het sportpark Hazebeek. 

Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting 
26 ja  
 

19. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - leveren van vuilniszakken voor de molokcontainers. 
26 ja  
 

20. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Leveren en plaatsen van een afsluiting bij het bezoekerscentrum 
Abdij Ten Duinen. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting waarbij hij stelt dat door het plaatsen van deze afsluiting er nog 
slechts één controlepunt voor toegang op de site zal overblijven, wat de efficiëntie van inzet van personeel ten 
goede zal komen 

26 ja  
 

21. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Leveren van een hoogtewerker. 
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 
26 ja  
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22. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - leveren van een ijsbaan. 
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting waarbij hij stelt dat voor het toekennen van deze opdracht voor zes 

opeenvolgende jaren er een betere prijs zal kunnen bekomen worden 
gehoord raadslid Sophie Dewulf die aanmoedigt dat nu reeds aan de kerstperiode wordt gedacht, maar waarbij zij 

de vraag stelt of er reeds voldoende maatregelen zijn getroffen voor de programmatie in de zomerperiode, o.a. 
voor de Ladies Trophee 

gehoord dhr. burgemeester die stelt dat de nodige afspraken reeds vorig jaar werden gemaakt met het 
organiserend comité en de tennisclub van Koksijde voor de aanleg van een speelveld voor de Ladies Trophee 

gehoord schepen Dawyndt die voorstelt een en ander nog te zullen nazien 
26 ja 
 

23. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Leveren van schragen en planken. 
26 ja  
 
 

24. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Leveren van bloembakcombinaties in polyester. 
26 ja  
 

25. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - aanstellen veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking voor 
de overkapping zone tussen CC Casino en Bibliotheek. 

19 ja en 7 onthoudingen (raadsleden H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en 
A. Serpieters) 

 
26. Goedkeuren gezamenlijke aankoop door de gemeenten, O.C.M.W. en politiezones van gas voor hun installaties en 

gebouwen. 
26 ja  
 

27. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - leveren van 12 pc's voor de publieksafdeling van de gemeentelijke 
bibliotheek, afdeling AVM. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting waarbij hij de noodzaak aan een dringende vervanging aantoont; 
26 ja  
 

28. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - leveren van software voor 15 pc's in de gemeentelijke bibliotheek, 
afdeling AVM. 

26 ja  
 

29. Wegeniswerken voor het sociaal woonproject Kerkstraat 22-24-26 - Verrekening nr. 1. 
26 ja  
 

30. Wateroverlast op urnenveld begraafplaats te Koksijde-dorp - kennisname beslissing college van burgemeester en 
schepenen dd. 26 maart 2007. 

Gehoord schepen Loones die verwijst naar de waterzieke gronden op het urnenveld en de dringende noodzaak 
hiervoor maatregelen te nemen 

26 ja 
 

31. Herstellen rioolbreuk hoek Leopold II laan - Oostlaan - kennisname beslissing college van burgemeester en 
schepenen dd. 19 maart 2007. 

Gehoord dhr. burgemeester die de hoogdringendheid van de werken ten gevolge van de rioolbreuk op dit 
belangrijke kruispunt uitlegt 

Gehoord raadslid Boons die vraagt of nog bijkomende kosten kunnen verwacht worden, waarop dhr. 
burgemeester antwoordt dat een deel van de kosten nog ramingen betreft 

26 ja  
 

32. Goedkeuren van de Lokale Veiligheidsdiagnostiek van de gemeente Koksijde. 
26 ja  
 

33. Strategisch veiligheids- en preventieplan 2007-2010. 
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting waarbij hij verwijst naar de taakomschrijving van de 

preventieambtenaren 
26 ja  
 

34. Algemeen gemeentelijk politiereglement - aanpassen Hoofdstuk 37 - Sportzalen. 
26 ja  
 

35. Algemeen gemeentelijk politiereglement - aanpassen Hoofdstuk 21 - Reinheid. 
gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar het overleg die terzake werd gepleegd met de buurgemeenten om 

het fenomeen van het wildplassen aan te pakken 
26 ja 
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36. Gemeentelijke administratieve sancties - uitbreiding met administratieve sanctionering van wildplassen. 
26 ja  
 

37. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Grasplantenstraat. 
26 ja  
 

38. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Schelpendreef. 
26 ja  
 

39. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Ammanswallestraat. 
26 ja  
 

40. Belasting op de lijkbezorging van aan de gemeente vreemde personen en op de ontgravingen - periode 2007-2011. 
26 ja  
 

41. Hervaststellen tarieven grafconcessies. 
26 ja  
 

42. Intrekking retributieverordening op het parkeren van reclamevoertuigen op de openbare weg 2007-2011. 
26 ja  
 

43. OCMW - Goedkeuring besteding overschotten LOI - periode 2000-2012. 
gehoord raadslid Serpieters die aan de voorzitter van het OCMW de vraag stelt wat met deze overschotten zal 

gebeuren  
gehoord schepen-voorzitter OCMW mevr. Delie die stelt dat met deze overschotten zal overgegaan worden tot de 

aankoop van een pand voor de huisvesting van asielzoekers, dat dit punt geagendeerd staat op de volgende 
OCMW-raad, maar zal uitgesteld worden tot een meer geschikt pand kan gevonden worden 

gehoord raadslid Decorte die suggereert om het gemeentelijk pand gelegen in de Houtsaegerlaan voor dit doel 
aan te wenden 

gehoord schepen-voorzitter OCMW mevr. Delie die stelt dat het de bedoeling is een ruimer pand te vinden, waar 
ook de klusjesdienst en de strijkcentrale kan in gehuisvest worden 

gehoord raadslid Sophie Dewulf die verwijst naar het voorstel van mevr. Fagoo, ocmw-raadslid, om het project te 
voorzien in aansluiting van het te bouwen sociaal huis op de Markt te Koksijde 

gehoord schepen-voorzitter OCMW mevr. Delie die stelt dat op dergelijke dure gronden en midden een 
residentiële villawijk, een huisvesting voor asielzoekers niet passend is 

26 ja 
 

44. OCMW - Dienstjaarrekening 2006 - kennisname. 
26 ja 
 

45. Goedkeuren doorgeeflening aan de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Ter Duinen voor de uitbreiding orgel in de Onze 
Lieve Vrouw Ter Duinenkerk. 

Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat na een plaatsbezoek door de raadsleden in aanwezigheid van de 
kerkfabriek de noodzaak tot het uitbreiden van dit orgel gebleken is; dat momenteel de eerste raming van 
166.000 euro naar 191.000 is opgelopen, maar dat, om dit verschil op te vangen, de kerkfabriek door middel 
van fund raising zal tussenkomen ten belope van 25.000 euro 

26 ja 
 

46. Kerkfabriek Sint-Willibrordus - rekening dj. 2006 - advies. 
26 ja 
 

47. Kerkfabriek Sint-Bernardus - rekening dj. 2006 - advies. 
26 ja 
 

Raadslid Serpieters verlaat de zitting 
 
48. Kerkfabriek St. Niklaas - rekening dienstjaar 2006 - advies. 

25 ja 
 

 
49. Kerkfabriek St. Idesbald - rekening dienstjaar 2006 - advies. 

25 ja 
 

50. Kerkfabriek O.-L.-Vrouw Ter Duinen - rekening dienstjaar 2006 - advies. 
25 ja 
 

51. Kerkfabriek Sint-Pieter - rekening dienstjaar 2006 - advies. 
25 ja 
 

Raadslid Depotter verlaat de zitting 
 
52. Verlenen van beperkt mandaat voor vervanging armaturen en palen door slijtage of herstelling schadegevallen met 

onbekende dader. 
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Gehoord dhr. voorzitter die voorstelt, op vraag van dhr. ontvanger, om het mandaat te limiteren tot max. 50.000 
euro per jaar 

24 ja 
 

 
Raadslid Depotter vervoegt opnieuw de zitting 
 
53. Aanvaarden nalatenschap van wijlen mevrouw Godelieve Louwaege ten voordele van werking WAK. 

25 ja 
 

 
Raadslid Serpieters vervoegt opnieuw de zitting 
 
Dhr. burgemeester verlaat de zitting 
 
54. Intrekking gemeenteraadsbesluit 20 november 2006 - Goedkeuring verkoopakte van de ondergrond van het 

Astridplein tussen de gemeente en de tijdelijke vereniging BVBA Furnibo en NV Olivier Construct. 
 

55. Goedkeuring verkoopakte van de ondergrond van het Astridplein tussen de gemeente en de tijdelijke vereniging 
BVBA Furnibo en NV Olivier Construct. 

gehoord dhr. voorzitter die voorstelt dit punt samen te behandelen met punt 54 
Gehoord schepen Loones die stelt dat gedurende de uitvoering van de werken er diverse aanpassingen zijn 

gebeurd door de aannemer, nl. creatie van meer bergruimte ten voordele van de gemeente, twee toegangen 
tot aanpalende residenties via het garagecomplex op vraag van betrokkenen en drie bijkomende garages; in 
overleg met het Aankoopcomité werd beslist de akte aan te passen 

Gehoord raadslid Decorte die de onduidelijkheid van dit dossier aan de kaak stelt en hierbij een tiental vragen 
stelt: (1) waarom werd de akte, goedgekeurd door de gemeenteraad op 20/11/2006 nooit getekend; (2) 
waarom werd de betaling, zoals voorzien in art. 8 van voormelde ontwerpakte, ten bedrage van 288.000 euro + 
2 garages, nooit gedaan; (3) hoe kan de aannemer de garages bouwen gezien de akte niet werd verleden en 
de grond dus niet werd verkocht; (4) de garages werden niet gebouwd conform de vergunning, waarbij 
verwezen wordt naar de verplaatste toegang, de drie bijkomende garages en twee toegangen naar private 
eigendommen; is het juist dat de bouwpolitie op de hoogte hiervan was en niet is opgetreden ?; (5) de 
regularisatieaanvraag werd te laat ingediend, wanneer was dit en tegen wanneer wordt de vergunning 
verwacht; (6) kan een rechtstreekse toegang tot de privatieven zomaar, hebben andere de kans ook gekregen, 
is het gelijkheidsbeginsel hier niet geschonden ?; (7) er werd een bijkomende gang gecreëerd naar een 
aanpalend gebouw, in welke zone is dit gelegen, en is dit privaat of openbaar; (8) een 2de toegang werd 
gemaakt naar een ander gebouw: moet die grond verkocht worden, kan dit aan één iemand, anderen hebben 
deze kans niet gekregen; bovendien is deze niet opgenomen in de verkoopsakte, wat met erfdienstbaarheden 
?; (9) klopt het dat het aankoopcomité niet bereid is om de twee andere akten op te stellen voor de toegang 
naar de twee privatieven ?; (10) is er een akkoord met de mede-eigenaars van de ondergrondse garages van 
de Zeedijk omtrent de toegang ?;  

Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vragen stelt over de onduidelijkheid van de bedragen bij de toewijzing van 
deze opdracht 

Gehoord schepen Loones in zijn uitleg op deze vragen, die hij gebundeld zal doen, nl. dat de essentie van de zaak 
is dat de gemeente door middel van deze opdracht handelt in het algemeen belang, waarbij een mooi plein 
kan aangelegd worden, dat de opdracht destijds werd gegund aan de beste offertegever en hij desnoods 
samen met raadslid Sophie Dewulf dit dossier samen grondig wil toelichten; dat wat de opmerkingen en 
vragen van raadslid Decorte betreft, er dient gesteld dat gedurende de realisatie van de werken er een aantal 
opportuniteiten zich hebben aangediend om het project te verbeteren daar waar dit mogelijk was, en dit op 
volledig risico voor de aannemer; dat wat de toegangen betreft het gelijkheidsbeginsel allerminst is 
geschonden, gezien iedereen die het vroeg de mogelijkheid heeft gekregen een private toegang tot de 
aanpalende residenties te verkrijgen; dat voor wat betreft de toegang tot de Venise er gebruik gemaakt wordt 
van een gemeenschappelijke toegang als de residentie Welness en in het andere geval de volledige kost ten 
laste van de gemeente zou zijn gevallen; dat bovendien door een bijkomende ondergrondse inname ten bate 
van de gemeente bepaalde nutsleidingen, die anders bovengronds zouden zitten, nu ondergronds zijn 
gebracht; dat wat de toegang tot residentie Rubens betreft, er een afzonderlijke akte van verkoop zal worden 
opgesteld; dat de onderhandelingen met de mede-eigenaars van de Zeedijk zo goed als afgerond zijn en alle 
verbintenissen zoals vroeger voorzien, werden uitgevoerd; dat bovendien er een financieel voordeel van circa 
20.000 euro voor de gemeente is door deze gewijzigde uitvoering. 

Gehoord raadslid Decorte die nogmaals stelt dat de CD&V-fractie vooral problemen heeft met de wijze van werken 
in dit dossier, nl. het bouwen op grond van de gemeente die nog niet is verkocht en waarbij hij vraagt naar het 
bestaan van een voorakkoord in dit dossier 

Gehoord schepen Loones die stelt dat inzake hier geen compromis van doen is, integendeel de toewijzing van de 
opdracht en het feit dat de aannemer zijn offerte heeft ingediend, dit een eenzijdige verbintenis betekent om de 
voorwaarden van het lastenboek te volgen 

Gehoord raadslid Sophie Dewulf die verwijst naar art. 2 van de akte die stelt dat het onroerend goed uitsluitend is 
bestemd voor de oprichting van een parkeergarage e.d., en dat de constructies tot aanpalende gebouwen 
zoals nu zijn uitgevoerd, hiermee in strijd zijn 

Gehoord schepenen Loones en Dawyndt, die stellen dat deze toegangen complementair zijn aan de functie 
parkeergarage en aldus niet in strijd met dit artikel 

Gehoord raadslid Serpieters die vaststelt dat dit een complex dossier is en waarbij hij de stemming vraagt. 
stemming bij naamafroeping: 16 ja (J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. Dawyndt, F. Beun, F. 

Devos, R. Gantois, C. Castelein, , C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. D’haveloose, R. 
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Stekelorum en L. Deltombe) – 7 neen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. 
Dewulf en A. Serpieters) – 2 onthoudingen (K. Deman en J. Boons) 

 
 
Dhr. burgemeester vervoegt opnieuw de zitting 
 
Raadslid Depotter verlaat de zitting 
 
56. Goedkeuren akte pachtvergoeding - Debergh Johan - Labeurhoek in het kader van aanleg golfterrein "Hof ter 

Hille". 
57. Goedkeuren akte pachtvergoeding - Degroote Wim - Labeurhoek in het kader van aanleg golfterrein "Hof ter Hille".. 
58. Goedkeuren akte pachtvergoeding - Depotter Joan in het kader van aanleg golfterrein "Hof ter Hille". 
59. Goedkeuren akte pachtvergoeding - Vandenwoude Ann - Labeurhoek in het kader van aanleg golfterrein "Hof ter 

Hille". 
60. Goedkeuren akte pachtvergoeding - Bentein Luc - Labeurhoek in het kader van aanleg golfterrein "Hof ter Hille". 
61. Goedkeuren akte pachtvergoeding - Rommelaere Ronny - Labeurhoek in het kader van aanleg golfterrein "Hof ter 

Hille". 
gehoord dhr. voorzitter die voorstelt de punten 56 tot en met 61 samen te behandelen 
gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting omtrent de stand van zaken in het dossier van de aanleg van het 

golfterrein waarbij hij stelt dat het Aankoopcomité vorderingen maakt met de verwerving van de gronden; 
waarbij hij stelt dat indien niet in der minne kan aangekocht worden, een procedure tot gerechtelijke 
onteigening zal ingezet worden ten laatste einde juni; dat momenteel het MER-rapport is ingediend bij de Cel 
MER en dit in juni zal besproken worden, waarna de bouwvergunning kan aangevraagd worden; dat de aanleg 
voorzien is voor het voorjaar 2008 na het inzetten van een procedure om via erfpacht de aanleg en exploitatie 
met vastgestelde voorwaarden, zoals speciale tarieven voor inwoners e.d., toe te wijzen aan een private 
investeerder; 

gehoord raadslid Serpieters die verwijst naar de belofte van het bestuur bij het voorstellen van het project golf Ter 
Hille, om de landbouwers die nog in bedrijf zijn, door de gemeente zouden gecompenseerd worden via een 
aanbod van gelijkwaardige grond zodat zij op een evenwaardige manier hun exploitatie zouden kunnen 
verderzetten; gelet dat er reeds compensatie werd toegekend aan één landbouwer; gelet op het feit dat de 
gemeente geen gronden heeft kunnen verwerven om tot compensaties te kunnen overgaan wordt er aan de 
gemeente om een bijkomende vergoeding gevraagd van 0,25 euro per vierkante meter; 

gehoord dhr. burgemeester die stelt dat inderdaad deze compensatie werd beloofd en dat het gemeentebestuur 
aan het onderhandelen was met het OCMW Veurne, dewelke ondertussen zijn afgesprongen en bijgevolg stelt 
hiermee akkoord te kunnen gaan, voor zover dit aanbod alleen kan gelden voor diegenen die niet 
gecompenseerd werden of nog zullen worden met beschikbare landbouwgrond en in geval dit in de toekomst 
toch zou gebeuren, ze de bijkomende compensatievergoeding zouden moeten terugbetalen 

gehoord raadslid Serpieters die vraagt om met deze voorwaarden akkoord te gaan en dit voorstel bij amendement 
goed te keuren 

 
25 ja 
Bovendien zal een bijkomend artikel worden toegevoegd waarbij aan betrokken pachters een bijkomende 

vergoeding van 0,25 euro per vierkante meter wordt toegekend als compensatie voor het niet aanbieden door 
het gemeentebestuur van gelijkwaardige grond zodat betrokkenen op een gelijke manier hun exploitatie 
zouden kunnen verder zetten. Indien betrokkenen vooralsnog voor compensatie kiezen en de gemeente in de 
mogelijkheid is daarop in te gaan door grond aan hen te verpachten, dan dient deze compensatievergoeding te 
worden terugbetaald.  

 
62. Goedkeuren akte van minnelijke onteigening en verkoopbelofte - eigendom Florizoone Gerard - Labeurhoek - in 

het kader van aanleg golfterrein "Hof ter Hille". 
25 ja 
 

 
Raadslid Depotter vervoegt opnieuw de zitting 
63. Goedkeuren overeenkomst met de NV Beralito voor de huur van de loodsen spinnerij Veurne 

Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat op vraag van de diensten er nood is aan ruimte voor het stallen van 
diverse voertuigen ten behoeve van de jaarlijkse stoeten, dit in afwachting van de bouw van een eigen loods 

Gehoord raadslid Boons die vragen stelt bij de hoge huurprijs en vraagt of alternatieven op de markt werden 
onderzocht; 

26 ja 
 

schepen Loones verlaat de zitting 
 
64. Gemeentelijk reglement op de openbare markten te Koksijde - hervaststellen. 

gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting 
18 ja en 7 onthoudingen(H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. 

Serpieters) 
 

65. Goedkeuren lastenboek voor de openbare aanbesteding met opbod voor het houden van de wekelijkse markt te 
Koksijde (Marktplein). 

Gehoord schepen Dawyndt die de klemtoon legt op het feit dat een maximale prijs werd vastgesteld teneinde de 
markt aantrekkelijker te maken voor de standhouders 
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18 ja en 7 onthoudingen(H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. 
Serpieters) 

 
66. Raad van beheer CC Casino Koksijde - Bepalen afgevaardigden en vaststellen criteria. 

25 ja 
 

 
schepen Loones vervoegt opnieuw de zitting 
 
67. Goedkeuren overeenkomst met de Provincie West-Vlaanderen betreffende de instap van de openbare bibliotheek 

in het Provinciaal Bibliotheeksysteem. 
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 
26 ja 
 

68. Organiek reglement voor de bibliotheekraad van de gemeentelijke openbare bibliotheek - Goedkeuring wijziging 
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 
26 ja  
 

69. Organogram bibliotheekraad van de gemeentelijke openbare bibliotheek - Goedkeuring wijziging. 
26 ja  
 

70. Milieujaarprogramma 2007 - goedkeuring. 
Gehoord schepen Van Herck die stelt dat dit jaarprogramma kadert binnen de samenwerkingsovereenkomst, 

afgesloten met het Vlaamse gewest; hij verwijst naar de rapportage in het document voor het jaar 2006 en 
geeft een toelichting bij de voornaamste acties die gepland zijn in 2007 en gebundeld zijn per cluster 

Gehoord raadslid Deman die vraagt of de milieuraad voldoende tijd heeft gekregen om het document door te 
nemen en een advies te formuleren, wat bevestigd wordt door schepen Van Herck 

Gehoord raadslid Depotter die vragen stelt over de vermindering van het puinafval op het containerpark en over 
de afvoer van het tuinafval naar Westcompost 

19 ja en 7 onthoudingen(H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. 
Serpieters) 

 
71. Fusie van de drie huisvestingsmaatschappijen - advies - principiële beslissing. 

Gehoord dhr. burgemeester die het waarom van de fusie van de drie in de gemeente actieve maatschappijen 
toelicht en de opmerkingen die de gemeente had geformuleerd meedeelt en waarmee grotendeels is rekening 
gehouden; 

26 ja 
 

72. Oprichting veiligheidscel : samenstelling - goedkeuring. 
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 
26 ja 
 

73. FIGGA - Goedkeuren statutenwijziging en vaststellen standpunt in te nemen op de Algemene Vergadering. 
Gehoord raadslid Serpieters die verwijst naar het decreet op de intergemeentelijke samenwerking waarin is 

opgenomen dat minstens tweemaal per jaar door de gemeentelijke afgevaardigden een toelichting omtrent de 
intercommunale aan de gemeenteraad dient gegeven om aldus sluipende besluitvorming te voorkomen; 

Gehoord raadslid Decorte die voorstelt om deze toelichtingen te laten gebeuren in een gemeenteraadscommissie 
Gehoord schepen Beun die vaststelt dat de bestuursorganen van de intercommunales pas zijn samengesteld en 

dergelijke toelichting best pas binnen een aantal maanden zou gebeuren 
26 ja 
 

74. IVVO - Goedkeuren statutenwijziging en vaststellen standpunt in te nemen op de Algemene Vergadering. 
26 ja  
 

75. WVI - Vaststellen standpunt in te nemen op de Algemene Vergadering. 
26 ja  
 

76. IWVA - Verdelen van de stemmen over de vertegenwoordigers en vaststellen standpunt in te nemen op de 
Algemene Vergadering. 

26 ja  
 

77. Projectvereniging 5-art -  jaarrekening 2006, activiteitenverslag 2006 en verslag accountant 2006 - aktename. 
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die betreurt dat ze als afgevaardigde van de minderheid te laat op de hoogte 

werd gesteld van de laatste vergadering van de projectvereniging 5 Art 
19 ja en 7 onthoudingen(H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. 

Serpieters) 
78. IKWV - Vaststellen standpunt in te nemen op de Algemene Vergadering. 

26 ja 
 

 
Raadslid Decorte verlaat de zitting 
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79. Gemeentelijke Basisschool Koksijde - Goedkeuring huishoudelijk reglement. 
Gehoord schepen Vollon in zijn toelichting 
25 ja 
 

80. Gemeentelijke Basisschool Koksijde - Vacantverklaring van 12/36 uren ICT om te begeven in het ambt van ICT-
coördinator. 

25 ja  
 

81. Gemeentelijke Basisschool Koksijde - Vacantverklaring van 9/32 uren kinderverzorging om te begeven in het ambt 
van kinderverzorgster. 

25 ja  
 

82. Gemeentelijke Basisschool Koksijde - Vacantverklaring van 18/36 uren zorg om te begeven in het ambt van 
zorgcoördinator. 

25 ja  
 

83. Gemeentelijke Basisschool Koksijde - Vacantverklaring van 5 lesuren ATN (anderstalige nieuwkomers) om te 
begeven in het ambt van leraar. 

25 ja  
 

84. Gemeentelijke Basisschool Koksijde - Vacantverklaring van 4/36 uren administratieve ondersteuning om te 
begeven in het ambt van administratief medewerker. 

25 ja  
 

85. Gemeentelijke Basisschool Oostduinkerke - Vacantverklaring van 12/36 uren ICT om te begeven in het ambt van 
ICT-coördinator. 

25 ja  
 

 
Raadslid Bakeroot verlaat de zitting 
 
86. Gemeentelijke Basisschool Oostduinkerke - Vacantverklaring van 9/32 uren kinderverzorging om te begeven in het 

ambt van kinderverzorger. 
24 ja 
 

87. Gemeentelijke Basisschool Oostduinkerke - Vacantverklaring van 18/36 uren zorg om te begeven in het ambt van 
zorgcoördinator. 

24 ja  
 

88. Gemeentelijke Basisschool Oostduinkerke - Vacantverklaring van 4/24 lesuren lichamelijke opvoeding om te 
begeven in het ambt van leermeester lichamelijke opvoeding. 

24 ja  
 

 
89. Westhoek academie - Goedkeuren samenstelling adviescommissie, 

24 ja  
 

 
De raadsleden Decorte en Bakeroot vervoegen opnieuw de zitting 
 
90. Personeel : Vaststellen van het inzetten van contractueel personeel in het project 'registratie en inventarisatie van 

archeologische collectie Ten Duinen 1138'. 
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 
26 ja 
 

 

MONDELINGE VRAGEN 

1. vraag van raadslid Sophie Dewulf – aanpassen basketdoel te Sint-Idesbald 
Raadslid Dewulf stelt vast dat op de parking van de Kerkepannezaal zich een basketdoel bevindt, dat omwille van 
geparkeerde wagens niet bruikbaar is; tevens is het doel niet aangepast voor kinderen, omwille van de hoogte; ze 
vraagt een aanpassing van deze accommodatie; 
dhr. burgemeester zal dit door de diensten laten onderzoeken 

 
2. vraag van raadslid Depotter – kerkplein Wulpen 

Raadslid Depotter stelt vast dat de parkeerproblemen op het kerkplein nog steeds niet zijn opgelost en de geplaatste 
afsluiting niet is aangepast; hij stelt tevens een aantal kapotte beugels vast en vraagt de losse elementen te laten 
weghalen. 
dhr. burgemeester zal dit door de diensten laten onderzoeken 
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3. vraag van raadslid Serpieters – veiligheid werken Astridplein 
Raadslid Serpieters stelt een onveilige en onpraktische toestand vast aan de oostzijde van het Astridplein, alwaar de 
werken momenteel aan de gang zijn; hij vraagt de diensten deze zaak na te gaan en aanpassingen uit te voeren ; 
schepen Loones vraagt enig begrip en meent dat de grootste moeilijkheden momenteel achter de rug zijn, maar laat 
niettegenstaande de zaak ter plekke bekijken. 
 
 

 

GEHEIME ZITTING 

91. Politieregularisatie 2001 - Negatieve berekening - goedkeuring niet terugbetaling. 
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 
19 ja en 7 onthoudingen 
 

92. Andersvalidenadviesraad - aanduiden leden. 
Met 26 ja worden de voorgestelde leden aangesteld, met name Maurits Verhegge, Emiel De Rop, Ludwig 

Timperman, Kris Bastiaensen, Johan D’Hooghe, Arnold Torsy, Yvette Blondé, Willy Plaetevoet, Pierre-Paul 
Bloeyaert, Pieter Depotter, Wilfried Deburchgraeve, Bruno Cuvelier, Diane Augustyn, Guido Depue, Marleen 
Verslype en schepen Anseeuw 

 
93. VZW Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten - Aanduiden van 1 kandidaat-bestuurder. 

Met 19 ja en 7 onthoudingen is verkozen: 
Marc Vanden Bussche 
 

94. Fusiemaatschappij "Woonmaatschappij De IJzer" - voordracht bestuurder en aanstelling vertegenwoordiger op de 
Algemene Vergadering. 

19 ja en 7 onthoudingen zijn verkozen: 
Als bestuurder: voor een periode tot 15 juni 2010: Michel Vandenbussche; vanaf 15 juni 2010: Yves Feys 
Lid AV: schepen Van Herck 
 

95. FIGGA - aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger Algemene Vergadering. 
19 ja en 7 onthoudingen is verkozen 
Rik Stekelorum 
 

96. VZW Vereniging voor Openbaar Groen - Aanduiding van 1 gevolmachtigde en 1 plaatsvervanger-gevolmachtigde 
voor de Algemene Vergadering. 

19 ja en 7 onthoudingen zijn verkozen 
Schepen Loones, met als plaatsvervanger raadslid Gantois 
 

97. IVVO - aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger Algemene Vergadering. 
19 ja en 7 onthoudingen is verkozen 
Schepen Van Herck 
 

98. WVI - aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger Algemene Vergadering. 
19 ja en 7 onthoudingen zijn verkozen 
Raadslid Bakeroot met als plaatsvervanger raadslid Stekelorum 
 

99. IWVA - Aanduiding van 8 gevolmachtigden voor de Algemene Vergadering. 
Met 26 ja zijn verkozen: de raadsleden Dalle, Verlinden, Vanheule, D’Haveloose, Van Herck, Loones, Stekelorum 

en Depotter 
 

100. IKWV - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering. 
Met 19 ja en 7 onthoudingen is verkozen: 
Schepen Dawyndt 

 
de zitting wordt door de voorzitter gesloten om 22u20 
 
 
 
 
 
 
Voor verslag 
De secretaris,  
Joeri STEKELORUM 
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 H. DEWULF, E. DEPOTTER, G. DECORTE, A. SAUBAIN, P. CASSELMAN, F. DEVOS, R. 

GANTOIS, S. DEWULF, C. CASTELEIN, A. SERPIETERS, D. VERLINDEN, C. VANHEULE, B. 
DALLE, C. BAKEROOT, K. DEMAN, I. VANCAYSEELE, K. D’HAVELOOSE, R. STEKELORUM en 
J. BOONS, raadsleden 

 
De zitting vangt aan om 20u05 
 
 
Geen opmerkingen op het verslag van de raadszitting van 7 mei 2007 
 
 
OPENBARE ZITTING 

1. Samenstellen gemeenteraadscommissies 
De secretaris geeft lezing van de door de fracties op een geldige wijze voorgedragen kandidaten voor de 
respectievelijke commissies: 

1. de bijzondere commissie: raadsleden Deltombe, Verlinden, Bakeroot en Devos voor Open VLD; raadsleden 
Serpieters en Saubain voor CD&V; raadslid Vancayseele voor sp.a; raadslid Gantois voor stemNVA; raadslid 
Boons voor Vlaams Belang 

2. de commissie financiën-personeel-administratie: raadsleden Vanheule, D’Haveloose, Bakeroot en Devos 
voor Open VLD; raadsleden Serpieters en Casselman voor CD&V; raadslid Stekelorum voor sp.a; raadslid 
Gantois voor stemNVA; raadslid Boons voor Vlaams Belang 

3. de commissie Vrije Tijd: raadsleden Castelein, Dalle, Verlinden en D’Haveloose voor Open VLD; raadsleden 
Dewulf S. en Dewulf H. voor CD&V; raadslid Vancayseele voor sp.a; raadslid Gantois voor stemNVA; 
raadslid Boons voor Vlaams Belang 

4. de commissie grondgebiedszaken: raadsleden Castelein, Dalle, Vanheule en Deltombe voor Open VLD; 
raadsleden Decorte en Depotter voor CD&V; raadslid Stekelorum voor sp.a; raadslid Gantois voor stemNVA; 
raadslid Boons voor Vlaams Belang 

De raad neemt bij unanimiteit kennis van deze kandidaturen en verklaart de voormelde raadsleden verkozen 
 

 
2. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Aankoop collectie zilver voor het abdijmuseum Ten Duinen 1138. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting waarbij hij verwijst naar de schattting die werd uitgevoerd door mevr. 
Perquin van hete huis Anthony uit Antwerpen, ten belope van 65.840 euro van de resterende collectiestukken van 
dhr. Maldague en de opgemaakte inventaris van alle stukken die bij de verkoop betrokken zijn 

17 ja en 6 onthoudingen (E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters) 
 

 
3. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - leveren en plaatsen van zonwerende schermen in de bureaus van 

de Sporthal Hazebeek. 
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

 
4. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - leveren van materieel voor de dienst openbare werken (uitvoering) 

- depot Koksijde. 
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

 
5. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - leveren van molokcontainers. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 
Goedgekeurd bij unanimiteit 
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6. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - leveren en plaatsen van een nieuw speeltoestel voor de BKO. 
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die aandringt op het feit dat dit toestel verplaatsbaar zou moeten zijn, gelet op de 
eventuele nieuwbouw van de BKO 

Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

 
7. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - leveren van vuilnisbakken. 

Gehoord dhr. brugemeester die voorstelt om, in tegenstelling tot het voorstel om gebruik te maken van art. 17 §2, 1°, 
f) van de wet op de overheidsopdrachten, de onderhandelingsprocedure open te trekken tot meerdere firma’s 

Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

 
8. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - leveren van dienstwagen voor interne dienst voor preventie en 

bescherming op het werk en de technische dienst. 
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting waarbij hij stelt dat het aankoopbeleid op vlak van nieuwe voertuigen 
nauwlettend wordt opgevolgd, maar dat gelet op de vele verplaatsingen van het diensthoofd interne preventie, deze 
aankoop verantwoord is en bovendien in pool kan gebruikt worden 

Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

 
9. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Abdijsite O.L.Vrouw Ten Duinen - Deelfase 1.3.B : aanvullende 

werken permanente drainage : zandpalen. 
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting waarbij hij verwijst naar de aanhoudende technische inspanningen voor 
het droog houden van de site; 

Goedgekeurd bij unanimiteit  
 

 
10. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - rioleringswerken en opschikkingswerken in de Guldenzandstraat, 

Sint-Andréstraat en Zouterweg. 
Gehoord dhr. burgemeester die beknopt het ontwerp toelicht en waarbij hij verwijst naar de betoelaging voor de 
aanleg van de riolering; 
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vragen heeft bij het aanleggen van fietssuggestiestroken in deze straat en daarbij 
verwijst naar de ervaringen in de Hostenstraat, het feit dat een bochtig traject zich niet leent tot gebruik van deze 
stroken en het niet vertrouwd zijn van de fietsgebruiker van deze stroken; raadslid Dewulf vraagt bovendien de 
inwoners het statuut en gebruik van dergelijke fietssuggestiestroken duidelijk te maken via een artikel in het 
gemeentelijke informatieblad 
Gehoord dhr. burgemeester die verklaart geen kennis te hebben van enige klacht omtrent deze fietssuggestiestroken 
en er op wijst dat de aanleg van volwaardige fietspaden in de Pylyserlaan omwille van de beperkte rooilijnbreedte 
uitgesloten is; 
Gehoord raadslid Boons die dan voorstelt om eventueel te onteigenen, waarbij de burgemeester verwijst naar het 
statuut van natuurgebied van delen van de Pylyserlaan waardoor dit niet mogelijk is 

Goedgekeurd met 17 ja en 6 onthoudingen (E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf 
en A. Serpieters) 

 
 
11. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - buitenaanleg bij het nieuw gemeentehuis - verrekening nr. - 11. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting waarbij hij wijst op diverse onvoorziene bijkomende werken die dienden 
uitgevoerd te worden, waaronder funderingen, gebruik van blauwe hardsteen in de rijweg, aanbrengen van poorten 
aan de berging, enz. 

Goedgekeurd bij unanimiteit  
 

 
12. Wegeniswerken voor het sociaal woonproject hoek Veurnestraat en Hoveniersstraat - verhoging raming. 

Goedgekeurd bij unanimiteit  
 

 
13. Bekrachtiging besluit college van burgemeester en schepenen van  28 mei 2007 om FIGGA te mandateren de 

aandelen SUEZ die voor rekening van de gemeente worden beheerd te verkopen. 
Gehoord raadslid Gantois die de redenen opsomt waarom de aandelen kunnen verkocht worden, o.a. de goede koers 
Gehoord dhr. burgemeester die voorstelt de opbrengst van deze verkopen in een reservefonds te steken voor de 
aankoop van de gronden op de basis Koksijde 

Goedgekeurd bij unanimiteit  
 
 

 
14. Algemeen gemeentelijk politiereglement - Hoofdstuk 25 : Strandcabines - wijzigen. 

Gehoord dhr. burgemeester die het voorstel een eenduidige regeling noemt 
Goedgekeurd bij unanimiteit  
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15. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Oostenwindhelling. 
Goedgekeurd bij unanimiteit  
 

 
16. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Parking Brandweerarsenaal. 

Goedgekeurd bij unanimiteit  
 

 
17. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Voorduinen. 

Goedgekeurd bij unanimiteit  
 

 
18. Gemeentelijk reglement op de openbare markten te Koksijde - wijziging. 

Gehoord schepen Dawyndt die meldt dat het om een aantal kleine wijzigingen gaat op voorstel van de FOD Financiën 
Goedgekeurd bij unanimiteit  
 

 
19. Retributiereglement op de afgifte van bestuursdocumenten in het kader van openbaarheid van bestuur. 

Goedgekeurd bij unanimiteit  
 

 
20. Begrotingswijziging nr. 1(1) & (2) - dienstjaar 2007. 

Gehoord dhr. ontvanger in zijn toelichting waarbij hij verwijst naar de verklarende nota en waarbij hij de voornaamste 
wijzigingen overloopt in de gewone en buitengewone dienst 

Goedgekeurd met 15 ja, 6 neen (E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf en A. Serpieters) 
en 2 onthoudingen (K. Deman en J. Boons) 

 
 
21. Goedkeuren overeenkomst gemeente-OCMW inzake verdeling aandeel in het gemeentefonds - herbevestiging. 

Goedgekeurd bij unanimiteit  
 

 
22. Kerkfabriek O.-L.-Vrouw ter Duinen - Begrotingswijziging 2007 - advies. 

Goedgekeurd bij unanimiteit  
 

 
23. Golfterrein 'Hof ter Hille' -eigendom consoorten Degroote - Labeurhoek - akte van minnelijke onteigening en 

verkoopbelofte. 
Goedgekeurd bij unanimiteit  
 

 
24. Golfterrein 'Hof ter Hille' - eigendom Valère Pladys - akte van minnelijke onteigening en verkoopbelofte. 

Goedgekeurd bij unanimiteit  
 

 
25. Golfterrein 'Hof ter Hille' -eigendom Van Hyfte Simonne - Labeurhoek - akte van minnelijke onteigening en 

verkoopbelofte. 
Goedgekeurd bij unanimiteit  
 

 
26. Golfterrein 'Hof ter Hille' -eigendom Coussement Marcel - Labeurhoek - akte van minnelijke onteigening en 

verkoopbelofte. 
Goedgekeurd bij unanimiteit  
 

 
27. Golfterrein 'Hof ter Hille' -eigendom consoorten Van Elslande - Labeurhoek - akte van minnelijke onteigening en 

verkoopbelofte. 
Goedgekeurd bij unanimiteit  
 

 
Joeri Stekelorum, gemeentesecretaris verlaat de zitting ingevolge art. 88 §3 van het gemeentedecreet, het ambt van secretaris wordt 
waargenomen door schepen Vollon 
 
28. Goedkeuren akte pachtvergoeding - Masschaele Daniel - in het kader van aanleg golfterrein "Hof ter Hille 

Goedgekeurd bij unanimiteit  
 

Joeri Stekelorum, gemeentesecretaris vervoegt de zitting en neemt opnieuw het ambt van secretaris waar 
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29. Voorlopige vaststelling van ontwerp GRUP Koksijde Centrum. 
Dit punt wordt met unanimiteit uitgesteld 
 
 

30. Raad voor cultuurbeleid - installatie gemeentelijke Koepel, installatie sectorale deelraad Cultuurbeleid en 
installatie sectorale deelraad Cultureel Erfgoed - bekrachtiging. 

Goedgekeurd bij unanimiteit  
 

 
31. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met VZW FOCUSTV en NV regionale mediamaatschappij  - 

programmaTrefpunt - periode 2008-2010. 
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting waarbij hij verwijst naar de goede ervaringen in het verleden en wijst op 
bijkomend twee agendaberichten die kunnen geplaatst worden 

Goedgekeurd bij unanimiteit  
 

 
32. Samenwerkingsovereenkomst met VZW FOCUSTV en NV regionale mediamaatschappij - programma Trefpunt - 

periode 2008-2010 - overdracht van rechten. 
Goedgekeurd bij unanimiteit  
 

 
33. Verlengen samenwerkingsovereenkomst met Westtoer voor jaar 2007. 

Goedgekeurd bij unanimiteit  
 

 
34. Goedkeuren samenstelling gemeentelijke begeleidingscommissie periode 2007-2012. 

Goedgekeurd bij unanimiteit  
 

 
35. Gaselwest - Vaststellen standpunt in te nemen op de Algemene Vergadering. 

Gehoord raadslid Gantois waarbij zij verslag geeft over de activiteiten van Gaselwest in 2006 (werking Eandis, 
vrijmaking van de energiemarkt, tariefbeleid, automatisering, de groene boetes, de invoering van nachttarieven in het 
weekend, het beleid op vlak van openbare verlichting, de oprichting van een nieuw klantenkantoor in Veurne, enz.); 
de geplande investeringen en nieuwe klemtonen voor 2007 en verwijst naar een bijkomend dividend ten belope van 
circa 150.000 euro dat binnenkort zal worden uitgekeerd van de kabelnetparticipatie 
Gehoord raadslid Serpieters die zijn appreciatie uit voor deze omstandige uitleg, zoals in de vorige raadszitting werd 
gesuggereerd door de CD&V-fractie 

Goedgekeurd met 17 ja en 6 onthoudingen (E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf 
en A. Serpieters) 

 
 
36. Personeel : vaststellen reglement op de toekenning van een fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer. 

Gehoord dhr. burgemeester die deze vergoeding situeert als een stimulans voor het personeel om de fiets te 
gebruiken en aldus er een kleine gemeentelijke bijdrage is aan het halen van de Kyoto-norm 
Gehoord raadslid Bakeroot die bovendien aandringt op voldoende fietsstallingen 

Goedgekeurd bij unanimiteit  
 
 

37. Brandweer - aankoop van beschermkledij voor het brandweerpersoneel - aankoopprogramma 2003 - 2006 - 2007. 
Goedgekeurd bij unanimiteit  

 
 

MONDELINGE VRAGEN 

a) vraag van raadslid S. Dewulf – gidsbeurten voor scholen in het gemeentehuis 
raadslid S. Dewulf stelt voor dat een gratis externe gids zou ter beschikking gesteld worden voor klassen die het 
gemeentehuis wensen te bezoeken; 
dhr. burgemeester verwijst hierbij dat voor de rondleiding van klassen een beroep kan gedaan worden op eigen personeel, 
die hiervoor een opleiding hebben gekregen en dat een bezoek van klassen kan aangemoedigd worden 

b) vraag van raadslid S. Dewulf – derde fase aanleg riolering in de Tennislaan 
raadslid S. Dewulf verwijst naar de herhaaldelijke wateroverlast in een aantal woningen (waaronder tweede verblijven) in 
de Tennislaan als gevolg van het uitblijven van de derde fase van de aanleg van rioleringen in de Tennislaan en vraagt 
hierbij prioriteit te maken van de uitvoering van deze werken; 
dhr. burgemeester meldt dat dit probleem zal onderzocht worden en dat de getroffen bewoners een brief terzake kunnen 
richten aan het gemeentebestuur 
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c) vraag van raadslid S. Dewulf – snelheid in de zones 30 
raadslid S. Dewulf stelt vast dat bij een uitgebreide variabele zone 30 het voor de bewoners binnen deze zone niet duidelijk 
is wanneer ze maar 30 km/u mogen rijden, gezien ze bij het verlaten van hun erf het geldende snelheidsregime niet kunnen 
weten door het ontbreken van signalisatie; 
dhr. burgemeester meldt dat dit probleem dient aangekaart te worden in de Politieraad van de zone Westkust 

d) vraag van raadslid S. Dewulf – heraanleg Pylyserlaan/hoorzitting 
raadslid S. Dewulf dringt aan om, ter gelegenheid van de geplande heraanleg van de Pylyserlaan, een hoorzitting voor de 
bewoners te organiseren 
dhr. burgemeester verwijst naar een hoorzitting van een aantal jaar geleden en meldt dat een nieuwe hoorzitting zal 
plaatsvinden 

e) vraag van raadslid S. Dewulf – zaak Poudrière 
raadslid S. Dewulf stelt vast dat de stedenbouwkundige vergunning voor de appartementsvilla Poudrière aangevochten 
wordt voor de Raad van State en wijst op de mogelijke risico’s voor de gemeente bij een eventuele vernietiging; ze vraagt 
of de gemeente in deze zaak een afstand van geding heeft gevraagd en of de stedenbouwkundige inlichtingen aan de 
notaris correct zijn verstrekt 
schepen Dawyndt verwijst hierbij dat er momenteel nog geen probleem rijst, gezien het nog maar over een advies van de 
auditeur gaat en de mogelijke grond tot vernietiging gebaseerd is op de motiveringsplicht; dat het afstand van geding 
overigens geen wettelijke vereiste is en het melden van mogelijke procedures bij de Raad van State een taak is van de 
verkopers. 

f) Vraag van raadslid S. Dewulf – werking bouwpolitie 
raadslid S. Dewulf vraagt welke procedure wordt gevolgd bij het vaststellen van stedenbouwkundige overtredingen en hoe 
daartegen wordt opgetreden; zij vraagt tevens dat er voor iedereen volgens dezelfde regels wordt gewerkt; 
dhr. burgemeester verwijst hierbij naar afspraken die gemaakt zijn binnen de politiezone Westkust waarbij overtreders in 
eerste instantie in de mogelijkheid worden gesteld binnen een redelijke termijn zich in orde te stellen; dat het optreden een 
bevoegdheid is van de politie en deze vraag eigenlijk dient behandeld te worden in aanwezigheid van de korpschef in de 
politieraad van de zone Westkust; dhr. burgemeester bevestigt tevens dat er wel degelijk wordt opgetreden ingeval een 
klacht wordt neergelegd. 
raadslid Bakeroot betreurt, namens de Open VLD-fractie, dat er gediscussieerd wordt over individuele dossiers 

g) Vraag van raadslid Depotter – bomen kerkhof Oostduinkerke 
raadslid Depotter vraagt om een aantal dennen in de rechter achterhoek van het kerkhof van Oostduinkerke te willen 
verwijderen, gezien deze hars nalaten op een aantal grafmonumenten 
dhr. burgemeester laat nazien wat kan gedaan worden 

h) Vraag van raadslid Boons – kappen populieren wijk Ammanswalle 
raadslid Boons overhandigt een petitie van een aantal bewoners langsheen de groene bufferstrook van de wijk 
Ammanswalle waarbij zij vragen om een aantal populieren te verwijderen of te snoeien 
dhr. burgemeester verwijst naar de geldende procedure hiervoor: nl. dat het college hierin een beslissing neemt na 
voorafgaand advies van de gemeentelijke groendienst; hij stelt voor om in een gemeenteraadscommissie toelichting te 
verstrekken over het snoeiplan van de gemeentelijke groendienst 

MEDEDELINGEN 

Dhr. voorzitter meldt dat de volgende gemeenteraad zal doorgaan op dinsdag 3 juli 2007 

 

GEHEIME ZITTING 

38. Raad van Beheer cc Casino Koksijde -benoemen afgevaardigden gemeenteraad en adviesraden 
Volgende kandidaturen worden met unanimiteit benoemd: 

 Open VLD: Jean-Pierre Tastenhoye, Marc Gunst, Lander Van Hove en Noël Paelinck 
 CD&V: Lena Devacht en Rudy Boedts 
 sp.a: Ivan Vancayseele 
 stemNVA: Jan Loones 
 Vlaams Belang: Kurt Deman 
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39. Samenstelling bibliotheekraad van gemeentelijke openbare bibliotheek - goedkeuren. 
Volgende kandidaturen als afgevaardigde van de fracties worden met unanimiteit verkozen 

 Open VLD: Lander Van Hove, Christel Vervenne, Martine Vanryckeghem en Charles Fol 
 CD&V: Agnes Verwaest en Annick van Rossum 
 sp.a: Nancy Rombouts 
 stemNVA: Hilde De Graeve 
 Vlaams Belang: Kurt Deman 

De volgende personen worden als vertegenwoordigers van de ideologische en filosofische strekkingen verkozen: Jan 
Van Cauwenberge, Nicole Ingels, Hugo Dawyndt, Erik Devos, Chris Buyl, Nancy Soetaert, Arlette Bordaen, Hugo 
Stabel, Hedwig Donceel, Rita Gantois, Antonia Haan, Laurent Kips, Marc Mortier 
Gelet het aantal van de ideologische en filosofische strekkingen het maximale aantal overstijgt, wordt beslist het 
organogram in een volgende raadszitting te wijzigen 

 
 
40. Gemeentelijke Basisschool Koksijde - Verlenen eervol ontslag aan Decelle Raymond als vast benoemd leerkracht 

lager onderwijs, 
Goedgekeurd bij unanimiteit  
 

 
41. Westhoek academie - adviescommissie - aanduiden afgevaardigden. 

Volgende kandidaturen worden met unanimiteit benoemd: 
 Open VLD: Lander Van Hove 
 CD&V: Gerda Hollevoet 
 sp.a: Rik Stekelorum 
 stemNVA: Erna Delancker 
 Vlaams Belang: Jos Boons 

 
 

 
de zitting wordt door de voorzitter gesloten om 21u50 
 
 
 
 
 
 
Voor verslag 
De secretaris,  
Joeri STEKELORUM 
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GEMEENTERAAD 

maandag 10 september 2007 

 
Aanwezig: L. DELTOMBE, voorzitter 
 M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester;  
 J. LOONES, S. ANSEEUW, D. VAN HERCK, H. VOLLON, D. DAWYNDT en F. BEUN, schepenen 
 G. DELIE-SUBER, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid 
 H. DEWULF, E. DEPOTTER, G. DECORTE, A. SAUBAIN, P. CASSELMAN, F. DEVOS, R. 

GANTOIS, S. DEWULF, C. CASTELEIN, A. SERPIETERS, D. VERLINDEN, C. VANHEULE, B. 
DALLE, C. BAKEROOT, K. DEMAN, I. VANCAYSEELE, K. D’HAVELOOSE, R. STEKELORUM en 
J. BOONS, raadsleden 

 
De zitting vangt aan om 20u13 
 
Geen opmerkingen op het verslag van de raadszitting van 2 juli 2007 
 
OPENBARE ZITTING 

1. Toekennen titel van gastronomisch ambassadeur aan Georges Van Houtte, Prior van 'De culinaire Orde van de 
Sint-Jakobsmossel'. 

Gehoord dhr. burgemeester die wijst op de jaarlijkse huldiging van een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt 
op het vlak de uitstraling van de horeca in de gemeente Koksijde; die wijst op de jarenlange verdiensten van dhr. 
Georges Van Houtte op dit vlak, zowel in binnen- als buitenland en als voorzitter van de horeca-federatie 
Gehoord raadslid Henri Dewulf die zich bij deze huldiging aansluit en dit initiatief toejuicht en tevens wijst op de 
verdiensten van mevr. Van Houtte en waarbij hij tevens suggereert om n.a.v. het 25-jarig bestaand (1983-2008) van 
horeca Koksijde om een retrospectieve tentoonstelling op te zetten 
Gehoord schepen Loones die zich eveneens aansluit bij deze hulde 

Goedgekeurd bij unanimiteit 
 
2. Aangaan van leningen ter financiering van buitengewone uitgaven - begroting 2007 - onderhandelingsprocedure 

ingevolge herhalingsopdracht - vaststellen bestek, raming en gunningswijze. 
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

3. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Uitvoeren van meerdere diepe rioolaansluitingen. 
Gehoord raadslid Decorte die vraagt naar de stand van zaken van het gemeentelijke zoneringsplannen voor zuivering 
van afvalwaters en meer specifiek naar de visie van het college over de zuivering van geïsoleerde woningen in het 
landelijk gebied, die tegen 2012 moeten beschikken over een IBA, waarbij hij suggereert dat de gemeente een 
financiële tussenkomst zou voorzien en vraagt over hoeveel woningen het gaat 
Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat de gemeente momenteel reeds ver gevorderd is in de opmaak van dit plan 
en waarbij momenteel wordt nagegaan of een gezamenlijke aankoop en ondersteuning door de gemeente voor de 
particulieren kan opgezet worden 
Gehoord schepen Van Herck die weet te melden dat het over een 200-tal individuele woningen zou gaan 

Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

4. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - leveren van een industriële vaatwas voor het gebouw 
Noordduinen. 

Gehoord dhr. burgemeester die toelicht dat in de Noordduinen de scholen over de middag de maaltijden nuttigen en 
een industriële vaatwas te verantwoorden is 

Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

5. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - leveren van een chalet. 
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die meedeelt dat dit chalet o.a. zal benut worden voor de ijsschaatspiste 

19 ja en 6 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman en S. Dewulf) 
 

6. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - leveren van een straatveegmachine (klein model) met 
geïntegreerde hogedrukreiniger. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting over de inzet van deze machine voor o.a. onderhoud van voetpaden, 
zitbanken enz. 

Goedgekeurd bij unanimiteit 
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7. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - vernieuwen van het buitenschrijnwerk van de pastorie in de 
Helvetiastraat. 

Gehoord dhr. burgemeester die wijst op de dringende noodzakelijkheid tot het vernieuwen van het buitenschrijnwerk 
van de pastorie in de Helvetiastraat 

Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

8. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - leveren van een aanhangwagen voor het depot Koksijde. 
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

9. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Leveren van Molokcontainers - correctie. 
Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

10. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - leveren van een computergestuurd oproep/dispatchsysteem, 
GIS/Dispatchmodule en Astrid Pagingsysteem voor de brandweer. 

Gehoord dhr. burgemeester die wijst op het belang van een oproep/dispatchsysteem in functie van een goede en 
efficiënte werking van de brandweer- en ambulancedienst en het belang van een goede communicatie-infrastructuur 
Gehoord raadslid Deman die de vraag stelt of dit niet reeds vanuit de provincie wordt aangestuurd en hoe dit systeem 
wordt geïmplementeerd in functie van de op te richten brandweerzones; hij stelt zich bovendien vragen over het nut 
om dit nu reeds in slechts één gemeente te installeren 
Gehoord dhr. burgemeester in antwoord op deze bemerkingen dat er in de toekomst kan nagegaan worden in 
hoeverre de buurgemeenten op dit dan bestaande systeem zouden kunnen aansluiten en nogmaals wijst op de 
noodzaak aan snelle interventies en een efficiënt optreden 
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vraagt of in te toekomst de buurgemeenten bij een uitbreiding van het systeem 
dan ook een financiële bijdrage zullen leveren 
Gehoord dhr. burgemeester in zijn repliek dat dit in de toekomst zal bekeken worden in de geest van de reeds goede 
verstandhouding met de buurgemeenten, waarbij hij verwijst naar de politiezone Westkust 
Gehoord raadslid Boons die wijst op de opportuniteit om ook met de stad Veurne deze zaak samen te bekijken 
Gehoord raadslid Decorte die ten slotte polst naar de visie van de burgemeester over de toekomstige brandweerzone, 
waarop de burgemeester antwoordt voorstander te zijn van eenzelfde structuur als de bestaande politiezones 

23 ja en 2 onthoudingen (K. Deman en J. Boons) 
 

11. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - leveren van mobiele tentoonstellingswanden voor het 
abdijmuseum Ten Duinen. 

Gehoord schepen Loones in zijn toelichting 
19 ja en 6 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman en S. Dewulf) 

 
12. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - leveren van kantoormeubilair voor de educatieve ruimte en het 

museum van Ten Duinen 1138. 
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting 

19 ja en 6 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman en S. Dewulf) 
 

13. Wijzigen van het vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen voor het ter beschikking stellen van een 
ijsbaan. 

Gehoord de heer secretaris die een technische toelichting geeft omtrent de gevoerde procedure 
Gehoord raadslid Decorte die bedenkingen formuleert bij de gevoerde procedure 

19 ja en 6 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman en S. Dewulf) 
 

14. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - herstellen van skatetoestellen. 
Gehoord schepen Van Herck in zijn toelichting 
Gehoord raadslid Gantois die vragen stelt over de inplanting van het skatetoestel ter hoogte van de Burgweg-
Kerkstraat te Koksijde-dorp en suggereert om een nieuwe inplantingsplaats te willen onderzoeken 

Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

15. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Herinrichten van parochiehuis te Wulpen tot tea-room en brasserie 
"De Oude Pastorie" - Lot 1 : Gesloten ruwbouw en afwerking. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 
Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

16. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Herinrichten van parochiehuis te Wulpen tot tea-room en brasserie 
"De Oude Pastorie" - Lot 2 : Technieken. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 
Goedgekeurd bij unanimiteit 

 
Raadslid Christophe BAKEROOT verlaat, ingevolge art. 27§1, de zitting 

 
17. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Duinenhuis fase 1 - geschiktmakingswerken van het 

natuureducatief centrum. 
18 ja en 6 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman en S. Dewulf) 

 
Raadslid Christophe BAKEROOT vervoegt opnieuw de zitting 
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18. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - aanbrengen van een zandophoging op de gasterie van de Abdijsite 
Ten Duinen 1138. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting omtrent de opmerkingen van de afdeling Onroerend Erfgoed van de 
Vlaamse Overheid over de staat waarin de gasterie zich bevindt en de dringend te nemen maatregelen 
Gehoord schepen Loones die verwijst naar de inspanningen terzake van de gemeentelijke groendienst 

19 ja en 6 neen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman en S. Dewulf) 
 

19. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - ondergronds brengen netten + aanleg openbare verlichting in de 
Conterdijk en Nieuwstraat Wulpen. 

Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

20. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Ondergronds brengen laagspanningsnet en openbaar 
verlichtingsnet - Langeleedstraat. 

Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

21. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - ondergronds brengen laagspanningsnet - Ten Bogaerdelaan. 
Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

22. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - aanleg openbare verlichting parking zwembad - Pylyserlaan. 
Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

23. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Revisie aanstraling OLV Ter Duinenkerk - J. Van Buggenhoutlaan. 
Gehoord dhr. burgemeester die wijst op het beeldbepalende van deze accentverlichting 

Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

24. Restauratie Sint-Willibrorduskerk Wulpen - goedkeuren aandeel gemeente. 
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

25. Leveren van een oscillerende spindelschuurmachine voor de schrijnwerkers - goedkeuren verhoging raming. 
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

26. Herstellen van de verlichtingsinstallatie van terrein drie op het sportpark Hazebeek - verhoging raming. 
Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

27. Beheerscontract technische installaties cultureel centrum Casino en alle fonteinen van Koksijde - uitbreiden van 
de bestaande opdracht. 

Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

28. Leveren van materiaal voor de kerstverlichting - verhoging raming. 
Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

29. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - parking 't Oud Schooltje. 
Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

30. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Middenlaan. 
Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

31. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Helvetiastraat. 
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die meedeelt dat de CD&V-fractie zich voor dit punt zal onthouden tot er 
duidelijkheid is over de verkeerscirculatie in de omgeving van de scholen 

19 ja en 6 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman en S. Dewulf) 
 

32. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Europaplein. 
Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

33. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Albert I laan/N34. 
Gehoord raadslid Decorte die meedeelt dat de CD&V-fractie zich voor dit punt zal onthouden gelet op haar vroeger 
standpunt omtrent betalend parkeren in Oostduinkerke 

19 ja en 6 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman en S. Dewulf) 
 

34. Retributiereglement voor prestaties geleverd door de openbare brandweerdiensten - vaststelling. 
Gehoord dhr. voorzitter die voorstelt om art. 4 ook de wettelijke feestdagen te vermelden 
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die aandacht vraagt voor een concrete definiëring van de zones waarin geregeld 
wateroverlast voorkomt, teneinde deze getroffenen te kunnen vrijstellen van een retributie 
Gehoord dhr. burgemeester dat het reglement in de toekomst na een evaluatie eventueel kan aangepast worden 

19 ja en 6 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman en S. Dewulf) 
 



beknopt verslag GR 10/09/2007  4 

35. OCMW - Exploitatiebudget 2007 : wijziging nr. 1 -  kennisgeving. 
Gehoord schepen-OCMW voorzitter mevr. Delie die stelt dat het om een paar kleine, technische aanpassingen gaat 

Goedgekeurd bij unanimiteit 
 
 

De secretaris Joeri Stekelorum verlaat, ingevolge art. 88§3, de zitting, het ambt van secretaris wordt waargenomen door 2de schepen 
Stephanie Anseeuw 

 
36. Golfterrein 'Hof ter Hille' -eigendom Masschaele Daniel en Cambier Rita - akte van minnelijke onteigening en 

verkoopbelofte. 
Gehoord raadslid Depotter die aandringt op de uitbetaling van de bijkomende vergoeding van 0,25 euro per vierkante 
meter bovenop de pachtvergoeding, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van juni 
Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat een overeenkomst in opmaak is teneinde tot betaling te kunnen overgaan 

Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

Dhr. burgemeester verlaat de zitting 
 
37. Golfterrein 'Hof ter Hille' -eigendom Masschaele Daniel - akte van minnelijke onteigening en verkoopbelofte. 

Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

38. Golfterrein 'Hof ter Hille' -eigendom Haelewyck Blanche- akte van minnelijke onteigening en verkoopbelofte. 
Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

De secretaris Joeri Stekelorum, vervoegt opnieuw de zitting en neemt het ambt van secretaris terug waar 
 
 
39. Golfterrein 'Hof ter Hille' - eigendom kerkfabriek parochie Sint-Niklaas - akte van minnelijke onteigening en 

verkoopbelofte. 
Goedgekeurd bij unanimiteit (24) 
 

40. Golfterrein 'Hof ter Hille' - eigendom consoorten Verslype Suzanne - Kerkhoek - akte van minnelijke onteigening en 
verkoopbelofte. 

Goedgekeurd bij unanimiteit (24) 
 

41. Golfterrein 'Hof ter Hille' - eigendom Hancke Stefaan en Demeester Monique - akte van minnelijke onteigening en 
verkoopbelofte. 

Goedgekeurd bij unanimiteit (24) 
 

42. Golfterrein 'Hof ter Hille' - eigendom Dewaele André - Labeurhoek - akte van minnelijke onteigening en 
verkoopbelofte. 

Goedgekeurd bij unanimiteit (24) 
 

Raadslid Saubain verlaat de zitting 
 
43. Verkoop van twee percelen gemeentegrond gelegen Koninklijke Baan te Koksijde aan NV Immo Power - 

goedkeuren akte van verkoop onroerend goed. 
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die toejuicht dat hier een goede prijs werd bedongen 

Stemming bij naamafroeping: alle raadsleden stemmen ja (23) 
 

Raadslid Saubain vervoegt de zitting 
 
44. Verkoop van perceel gemeentegrond gelegen Lauwerstraat te Koksijde aan Mevr. Sophia Maes - goedkeuren akte 

van verkoop onroerend goed. 
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die verwijst naar het vorige punt en vaststelt dat hier niet méér dan de schattingsprijs 
wordt gevraagd en hierover uitleg vraagt 
Gehoord schepen Loones die stelt dat hier de procedure werd gevolgd en de schatting van het Aankoopcomité wordt 
voorgesteld maar bereid is de zaak nog eens te onderzoeken en voorstelt dit punt uit te stellen 

Uitgesteld 
 

Dhr. burgemeester vervoegt opnieuw de zitting 
 
45. Gebruiksovereenkomst voor het gebruik van het Powerlokaal (zaal Laurent De Coninck). 

Gehoord schepen Dawyndt die voorstelt om art. 3.5 in voorliggende ontwerp van gebruiksovereenkomst te 
schrappen, gezien dit voor andere initiatieven ook niet wordt toegepast 

Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

46. Huurovereenkomst gemeente Koksijde en Belgacom Mobile NV. 
Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

47. Reglement op de openbare kermissen en reglement betreffende de organisatie van kermisactiviteiten op het 
openbaar domein buiten de openbare kermissen - vaststelling. 

Goedgekeurd bij unanimiteit 



beknopt verslag GR 10/09/2007  5 

48. Septemberkermis Oostduinkerke-dorp : abonnementen voor de periode 2007 tot 2011 - toewijzing. 
Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

49. Goedkeuren lastenboek voor de uitbating van trampolinestructuren in Koksijde / Oostduinkerke. 
Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

50. Principieel akkoord en initiële goedkeuring participatie 2008 en 2009 in kustkunstproject "2009BEAUFORT". 
Gehoord schepen Loones die wijst op het grote toeristisch en culturele belang van het initiatief Beaufort 2009 
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vraagt dat de gemeenteraad zou betrokken worden bij de keuze van locatie en 
van kunstwerken 
Gehoord raadslid Deman die vragen stelt bij het doel van de financiële gemeentelijke bijdrage, waarop schepen 
Loones antwoordt dat dit maar een deel van de totale kostprijs van het project dekt 

Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

51. Goedkeuren aanvraag Vlaamse convenant ontwikkelingssamenwerking 2008-2010. 
Gehoord schepen Loones in zijn toelichting en verwijst naar het gunstige advies van de betrokken adviesraad en een 
stand van zaken geeft van het beleid op het vlak van ontwikkelingssamenwerking en de nakende activering van de 
Stedenband 

Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

52. Samenwerkingsovereenkomst 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling' 2005-2007 - goedkeuring. 
Gehoord schepen Van Herck in zijn toelichting 

Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

53. Autonoom Gemeentebedrijf Casino Complex Koksijde - jaarverslag en rekeningen 2006 - kennisname. 
19 ja en 6 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman en S. Dewulf) 
 

54. Autonoom gemeentebedrijf Casino Complex Koksijde - statuten - wijziging art. 10, 18, 19, 22 en 30 §4. 
19 ja en 6 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman en S. Dewulf) 
 

55. Gemeentelijk basisonderwijs - vaststelling facultatieve vakantiedagen voor het schooljaar 2007/2008. 
Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

56. Gemeentelijke Basisschool Oostduinkerke - organisatie van de schooltijd - vastleggen van de nieuwe schooluren. 
Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

57. Personeel : Openverklaring bij wijze van aanwerving van een functie in statutair verband van afdelingshoofd 
administratie A4a-A4b 

Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

58. Brandbeveiliging - te betalen aandeel door de gemeenten met Z-centra - dienstjaar 2001 - gemeenterekening 2000. 
Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

MONDELINGE VRAGEN 

a) vraag van raadslid Saubain – kermis Koksijde-dorp 
raadslid Saubain stelt vast dat de jaarlijkse kermis in Koksijde-dorp aan een heropleving toe is en vraagt dringende 
maatregelen; 
dhr. burgemeester stelt voor hiertoe een werkgroep met geïnteresseerde raadsleden en leden van de lokale 
feestcommissie op te richten 

b) vraag van raadslid Saubain – toestand Kerkstraat 
raadslid Saubain stelt vast dat de Kerkstraat in Koksijde-dorp in een erbarmelijke staat verkeert en vraagt dringende 
maatregelen 
dhr. burgemeester zal dit punt meenemen in de meerjarenplanning 

c) vraag van raadslid Casselman – feestzaal Witte Burg 
raadslid Casselman meldt de slechte toestand van de dienstparking aan de keuken van de feestzaal Witte Burg en vraagt 
een aanpak van dit probleem 
dhr. burgemeester meldt dat dit zal nagezien worden 

d) vraag van raadslid S. Dewulf – parking Casino/toegankelijkheid rolstoelgebruikers 
raadslid Dewulf vraagt aandacht voor de toegankelijkheid van de parking Casino door rolstoelgebruikers, nu een knelpunt, 
en vraagt in die optiek, eenmaal de nieuwe toegang via de Kiosk er is, deze steeds open te houden 
de burgemeester meldt dat dit precies de bedoeling was van de bouw van deze nieuwe toegang 

e) vraag van raadslid H. Dewulf – oorlogserfgoed in de gemeente 
raadslid Dewulf vraagt het college om het bestaande oorlogserfgoed in de gemeente meer bekendheid te geven, aandacht 
te willen besteden aan 75 jaar Zouavenmonument (1934-2009) en doet het voorstel voor het oprichten van een werkgroep 
hiertoe 
schepen Loones meldt dat hiertoe in de schoot van de gemeentelijke Archiefcommissie reeds een aantal initiatieven zijn 
genomen 



beknopt verslag GR 10/09/2007  6 

f) vraag van raadslid H. Dewulf – netheid en huisvuilophaling 
raadslid Dewulf stelt dat er een ernstig probleem is, o.a. in de buurt van de Zeedijk, naar netheid van voetpaden en het 
bestaan van zwerfvuil 
schepen Van Herck meldt dat na het seizoen een evaluatie is voorzien maar meent dat de gemeentelijke diensten reeds 
meer dan behoorlijke inspanningen leveren om het openbaar domein net te houden 

g) vraag van raadslid Decorte – strategisch meerjarenplan 
raadslid Decorte verwijst naar het gemeentedecreet en vraagt wat de stand van zaken is van de opmaak van het 
strategische meerjarenplan 
dhr. burgemeester meldt dat de voorbereidende werkzaamheden op ambtelijk vlak zo goed als afgerond zijn en de politieke 
besprekingen zullen starten; het plan zal samen met het budget 2008 in december ter goedkeuring aan de Raad worden 
voorgelegd en zal vooraf besproken worden in een gemeenteraadscommissie 

h) vraag van raadslid d’Haveloose – situatie la Vigie 
raadslid d’Haveloose stelt opnieuw veel vandalisme en de aanwezigheid van jongeren vast in de villa la Vigie, 
Verdedigingslaan en vraagt dringend meer toezicht door politie 
dhr. burgemeester zal de politie opdracht geven extra toezicht uit te voeren 

MEDEDELINGEN 

Dhr. voorzitter meldt dat de volgende gemeenteraad zal doorgaan op dinsdag 3 juli 2007 

GEHEIME ZITTING 

59. GECORO - Benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter, leden, plaatsvervangers en vaste secretaris. 
Gehoord schepen Dawyndt die wijst op de moeilijkheid om tot een rechtsgeldige samenstelling te komen van de 
GECORO in functie van de man/vrouwverhouding en die voorstelt gezien het gebrek aan vrouwelijke kandidaten, om 
dit punt uit te stellen en een nieuwe oproep te lanceren 

uitgesteld bij unanimiteit 
 

60. Raad van Beheer cc CasinoKoksijde - benoemen afgevaardigden gemeenteraad en adviesraden. 
19 ja en 6 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman en S. Dewulf) 
 

61. Andersvalidenadviesraad - aanduiden leden. 
Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

62. Autonoom gemeentebedrijf Casino Complex Koksijde - Aanduiden nieuwe vertegenwoordiger Raad van Bestuur. 
Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat de nieuwe Raad van Bestuur niet voldoet aan de vereiste van 
man/vrouwverhouding en hij voorstelt om zijn mandaat ter beschikking te stellen ten voordele van raadslid Dalle 
Gehoord raadslid Decorte die bijgevolg een onverenigbaarheid vaststelt tussen het mandaat van bestuurder en 
commissaris 
Gehoord dhr. burgemeester die voorstelt om dit punt aldus uit te stellen en te hernemen in de gemeenteraad van 
oktober 

uitgesteld bij unanimiteit 
 

63. Gemeentelijke Basisschool Koksijde - Ontslagverlening aan De Waele Peter als vast benoemd onderwijzer. 
Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

64. Westhoek academie - gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs - toekenning van een onbeperkte gedeeltelijke 
loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 50 jaar aan Denecker Herman. 

Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

65. Brandweer - afdeling Koksijde - ontslag brandwacht - Johnny Berton. 
Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

 
de zitting wordt door de voorzitter gesloten om 22u20 
 
 
 
 
 
 
Voor verslag 
De secretaris,  
Joeri STEKELORUM 
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De zitting vangt aan om 20u12 
 

 Verontschuldigen van: schepen Loones (ziek), schepen Beun (op reis), schepen Delie-Suber (ziek) en 
raadslid H. Dewulf (op reis) 

 
Geen opmerkingen op het verslag van de raadszitting van 10 september 2007 
 
OPENBARE ZITTING 

Punten bij hoogdringendheid: op verzoek van dhr. voorzitter worden twee punten bij hoogdringendheid aan de dagorde 
toegevoegd 

Akkoord bij unanimiteit om deze punten aan de dagorde toe te voegen 
 
Bespreking ten gronde van deze punten: 

A. herinrichten van parochiehuis te Wulpen tot tea-room en brasserie – lot 1: gesloten ruwbouw en afwerking – 
goedkeuren verhogen raming 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting omtrent de reden van de hoogdringendheid, nl. het feit dat het 
parochiehuis reeds in concessie werd gegeven en er dringend de nodige voorbereidende ruwbouwwerken dienen te 
starten om de toekomstige uitbaters de mogelijkheid te bieden verdere geschiktmakingswerken te voltooien en een 
verder uitblijven van de effectieve uitbating in het gedrang zou kunnen komen 

Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

B. herinrichten van parochiehuis te Wulpen tot tea-room en brasserie – lot 2: technieken – goedkeuren verhogen 
raming 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting omtrent de reden van de hoogdringendheid, nl. het feit dat het 
parochiehuis reeds in concessie werd gegeven en er dringend de nodige voorbereidende ruwbouwwerken dienen te 
starten om de toekomstige uitbaters de mogelijkheid te bieden verdere geschiktmakingswerken te voltooien en een 
verder uitblijven van de effectieve uitbating in het gedrang zou kunnen komen 

Goedgekeurd bij unanimiteit 
 
1. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - leveren van zitbanken. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 
Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

2. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - leveren en plaatsen van een speeltoestel voor de gemeenteschool 
Koksijde. 

Gehoord schepen Vollon in zijn toelichting 
Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

3. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - leveren van een geluidsinstallatie voor JOC De Pit. 
Gehoord schepen Van Herck in zijn toelichting omtrent de noodzaak van deze aankoop 

Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

4. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - leveren en plaatsen van een prefab grafkelder op de beschermde 
site van de abdij Ten Duinen. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting waarbij hij verwijst naar de inspiratie die opgedaan werd bij een model 
bewaard in het Grootseminarie te Brugge 
Gehoord raadslid Serpieters die stelt dat de CD&V zich zal onthouden, omdat dit had kunnen voorzien worden in het 
oorspronkelijke ontwerp 

Goedgekeurd met 18 ja en 6 onthoudingen (E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf & 
A. Serpieters) 
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5. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Omgevingsaanleg oorlogsmonument bij Sint-Niklaaskerk te 
Oostduinkerke. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting waarbij hij verwijst naar de nieuwe inplantingsplaats van het 
oorlogsmonument van Oostduinkerke 

Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

6. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - aankoop van 2 digitale schoolborden voor het gemeentelijk 
onderwijs. 

Gehoord schepen Vollon in zijn toelichting waarbij hij verwijst naar het vernieuwende concept en naar de interactiviteit 
Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

7. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Rioleringswerken en opschikkingswerken in de Strandjutterslaan, 
Zeemansdreef, Baron Empainlaan, Relaislaan, Mooi Verblijflaan en Narcissenlaan - Herwerkt ontwerpdossier. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting waarbij hij verwijst naar het aangepaste ontwerp 
Gehoord raadslid Stekelorum die vraagt om de naamgeving van de Relaislaan te willen herbekijken, gezien er door 
het doorknippen van de Relaislaan nu een stuk ten zuiden en ten noorden van de Koninklijke Baan zich bevindt, en 
deze niet meer met elkaar in verbinding staan en waardoor verwarring zou kunnen ontstaan bij de gebruikers. 

Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

8. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - realiseren van een netwerkverbinding van en naar verscheidene 
externe gemeentelijke diensten. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 
Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

9. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - aankoop van badgelezers. 
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

10. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - installeren van elektronische boordlogboek in alle 
gemeentevoertuigen. 

Gehoord schepen Anseeuw die voorstelt om dit punt uit te stellen gelet op het feit dat dit punt op het vakbondsoverleg 
niet werd besproken 
Gehoord raadslid Serpieters die verwijst naar de doorlichting van het gemeentelijke wagenpark en de positieve 
resultaten hiervan (aanvaardbaar kostenniveau, goed gebruik door personeel, weinig verkeersovertredingen) en geen 
aanleiding ziet om dit systeem te installeren; hij vraagt wat er meer achter steekt en stelt zich de vraag of dit geen 
aanleiding zal geven tot overmatige controle en stelt dan ook voor meer positieve incentives te geven naar het 
personeel 
Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat dit een bijkomende controlemaatregel kan zijn in functie van het beheer van 
groeiende wagenpark en stelt dat dit kan bijdragen tot een efficiënter gebruik van de middelen; hij verwijst tevens naar 
de positieve ervaringen bij de politiezone Westkust 
Gehoord raadslid Serpieters die aandringt omde verwijzigingen naar het systeem van strafpunten te schrappen 

uitgesteld bij unanimiteit 
 

11. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - ondergronds brengen laagspanningsnet en openbaar 
verlichtingsnet - Guldenzandstraat en omgeving. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 
Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

12. Vaststellen bij hoogdringendheid van de voorwaarden en wijze van gunnen voor het herstellen van het dak van de 
sporttribune sportpark Hazebeek te Oostduinkerke - aktename besluit college van burgemeester en schepenen dd. 
17 september 2007. 

Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting 
Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

13. Brandweer - aankoop van 1 draagbare radio. 
Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

14. Leveren van dienstwagen voor de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk en de technische 
dienst - goedkeuren verhoging raming. 

Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

15. Belasting op de aanvragen tot of de melding van het exploiteren, het overnemen of veranderen van hinderlijke 
inrichtingen - periode 2007-2011. 

Gehoord schepen Van Herck in zijn toelichting waarbij hij meldt dat de voorgestelde vrijstellingen kaderen binnen het 
stimuleren van milieuvriendelijke technieken  

Goedgekeurd bij unanimiteit 
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16. Begrotings- en jaarrekening 2006 - vaststelling. 
Gehoord dhr. ontvanger in zijn toelichting waarbij hij de voornaamste kengetallen van de rekening 2006 overloopt 
Gehoord raadslid Serpieters die voorstelt om de dividenden die de IWVA uitkeert, beter te spreiden in jaarlijkse 
doorstortingen 
Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat hij daar ook reeds in het verleden vragende partij voor was en verwijst naar 
zijn inspanningen terzake 

Goedgekeurd met 16 ja en 8 onthoudingen (E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf & 
A. Serpieters, K. Deman & J. Boons) 

 
17. Budgetwijziging nr. 2(3) & (4) - dienstjaar 2007. 

Gehoord dhr. ontvanger in zijn toelichting waarbij hij de voornaamste wijzigingen overloopt en tevens het meerjaren 
financieel plan aanhaalt 
Gehoord raadslid Serpieters die stelt dat de CD&V zich zal onthouden omdat hij zich vragen stelt bij de resultaten van 
de begroting op langere termijn 
Gelet op de punten behandeld bij hoogdringendheid in deze raadszitting worden de bedragen van de budgetwijziging 
diensgevolgens aangepast 

Goedgekeurd met 16 ja en 8 onthoudingen (E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf & 
A. Serpieters, K. Deman & J. Boons) 

 
18. Kosteloze overname grond dienstig als uitweg jegens de Federale Overheidsdienst Landsverdediging. 

Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting 
Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

19. Verbintenis verkaveling Brassinestraat - akkoordverklaring met het bijkomend voorstel om wegbermen later in te 
zaaien - wijzigingen overeenkomst dd. 18 oktober 2004. 

Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting 
Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

20. Wereldkampioenschappen veldrijden 2012 - machtiging aan het college tot kandidatuurstelling. 
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting die stelt dat voor 31 oktober de gemeente zich kandidaat kan stellen 
voor de organisatie van het WK Veldrijden in 2012 bij de UCI met een minimaal bod van 350.000 euro en waarbij hij 
wijst naar de belangrijke uitstraling die dit evenement zal hebben voor de gemeente Koksijde; hij verwijst tevens, gelet 
op de concurrentie van andere kandidaturen, naar de onmogelijkheid om het in te stellen bedrag publiekelijk bekend 
te maken en vraagt de raad om machtiging aan het schepencollege 
Gehoord raadslid Boons die voorstelt om dit bedrag over meerdere jaren in de jaarlijkse budgetten in te schrijven 
Gehoord schepen Dawyndt die dit bevestigt en tevens meedeelt dat het ook het opzet is van het gemeentebestuur om 
de organisatie zelfbedruipend te maken 
Gehoord dhr. burgemeester die dit initiatief toejuicht en bovendien hoopt om subsidies van de provincie te kunnen 
verkrijgen en daarbij hoopt op een evenwaardige behandeling met andere gemeenten 
Gehoord raadslid Decorte die het bestuur voorstelt om nu reeds met de provincie West-Vlaanderen hieromtrent 
kontakt te nemen 

Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

21. Buitenschoolse Kinderopvang - Goedkeuring intern reglement buitenschoolse kinderopvang. 
Gehoord schepen Vollon in zijn toelichting 

Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

22. Buitenschoolse Kinderopvang - Erkenning lokaal overleg Kinderopvang en vaststelling statuten. 
Gehoord schepen Vollon in zijn toelichting 

Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

Dhr. burgemeester verlaat de zitting 
 
23. Afstand van publiekrechtelijke erfdienstbaarheid op de Relaislaan - deel tussen Albert I laan en Strandjutterslaan. 

Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting die de kontekst van dit punt schetst 
Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

24. Verkoop perceel gemeentegrond hoek Sloepenlaan en Henri Christiaenlaan te Koksijde aan Angus 
Wittevrongel/Beele Sophie - goedkeuring akte van verkoop onroerend goed. 

Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting die de kontekst van dit punt schetst 
Goedgekeurd bij unanimiteit 
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25. Verkoop van perceel gemeentegrond gelegen Lauwerstraat te Koksijde aan Mevr. Sophia Maes - goedkeuren akte 
van verkoop onroerend goed. 

Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting en naar de onderhandelingspositie terzake van de gemeente Koksijde 
inzake de verkoopprijs en waarbij hij verwijst naar het schattingsverslag opgesteld door het Aankoopcomité 
Gehoord raadslid S. Dewulf die deze onderhandelingspositie betwijfelt en zich vragen stelt over de meerwaarde die 
dit perceel heeft voor de koper en de aldus te lage verkoopprijs; ze verwijst daarbij naar de ruimere 
bouwmogelijkheden die de aankoop van het perceel met zich meebrengt voor de koper en het feit dat de vergunning 
werd afgeleverd om te bouwen tot op de perceelsgrens, vooraleer de grond werd verkocht 
Gehoord schepen Dawyndt die meent dat de koper ook had kunnen bouwen, maar dan op een andere manier, zonder 
zich perceel aan te kopen 

Goedgekeurd met 17 ja en 6 tegen (E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf & A. 
Serpieters) 

 
Dhr. burgemeester vervoegt opnieuw de zitting 
 
 
MONDELINGE VRAGEN 

a) vraag van raadslid D’Haveloose – toekomst cinema Koksijde 
raadslid D’Haveloose vraagt of de geruchten kunnen bevestigd worden dat de cinema zal omgebouwd worden tot fuifzaal. 
Dhr. burgemeester verwijst hierbij naar de erfpacht waarbij werd gestipuleerd dat de grond enkel kan gebruikt worden voor 
de bouw en exploitatie van een cinema en dat in andere gevallen het gebouwencomplex de gemeente zal toekomen; hij 
betwijfelt dat dit het geval zal zijn en ontkent aldus de geruchten 

b) vraag van raadslid Decorte – stand van zaken gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen 
raadslid Decorte vraagt een actuele stand van zaken wat betreft reeds opgemaakt en nog op te maken RUP’s. 
dhr. burgemeester verwijst naar recente besprekingen hierover, waarbij een stand van zaken werd opgesteld en die zal 
overgemaakt worden aan raadslid Decorte; in november zal aan de gemeenteraad ook een lastenboek worden voorgelegd 
voor het aanduiden van een studiebureau voor nog op te stellen ruimtelijke uitvoeringsplannen 

c) vraag van raadslid Decorte – sluiting postkantoor te Oostduinkerke 
raadslid Decorte verwijst naar de nakende sluiting op 29 oktober van het postkantoor te Oostduinkerke en naar het feit dat 
er geen alternatief in de vorm van een postpunt is voorzien; hij vraagt aan te dringen bij de directie van de post om 
vooralsnog dergelijk postpunt te voorzien 
dhr. burgemeester is van mening dat we t.a.v. de inwoners niet de indruk mogen wekken dat de gemeente hiertoe het 
initiatief dient te nemen en verwijst bovendien naar het ondermatig serviceniveau van dergelijke postpunten 

d) vraag van raadslid S. Dewulf – sporthal Oostduinkerke 
raadslid Dewulf verwijst naar de onveilige toestand van de afsluiting op de tribune van de +1 in de sporthal te 
Oostduinkerke voor jonge kinderen 
dhr. burgemeester zal dit laten nazien door de Preventiedienst van de gemeente Koksijde 

e) vraag van raadslid S. Dewulf – basketterrein Koksijde-bad 
raadslid Dewulf vraagt de mogelijkheden te willen onderzoeken voor het inrichten van een basketterrein in Koksijde-bad, 
waar dit in andere deelgemeenten wel aanwezig is en verwijst terloops ook naar de uitvoering van haar eerder voorstel om 
op de parking van de Kerkepannezaal te Sint-Idesbald een basketkorf aan te brengen 
dhr. burgemeester meent dat er voldoende mogelijkheden zijn op andere plaatsen om aan sportbeoefening te doen en dat 
dergelijk basketterrein niet steeds compatibel is met omliggende bewoning 

f) vraag van raadslid S. Dewulf – toekomst cinema Koksijde 
zie mondelinge vraag sub a) 

g) vraag van raadslid A. Serpieters – gemeentelijke activiteitenkalender 
raadslid Serpieters vraagt dat de raadsleden via een activiteitenkalender op de hoogte zouden gehouden worden van 
gemeentelijke activiteiten 
dhr. burgemeester verwijst naar de reeds bestaande uitnodigingen en kanalen, maar zal verder mogelijkheden 
onderzoeken 

h) vraag van raadslid A. Serpieters – verloning gemeentepersoneel 
raadslid Serpieters verwijst naar de moeilijkheden die ontstaan bij het recruteren van (hooggeschoolde) technici bij 
ontstane vacatures door een niet aangepast verloningssysteem, nl. het niet mee in aanmerking nemen van anciënniteit uit 
de private sector; hij verwijst naar mogelijkheden die hieromtrent in de wetgeving bestaan en vraagt dit te bespreken in de 
commissie Algemene Zaken en Financiën van de Raad 
dhr. burgemeester verwijst naar het feit dat deze problematiek gekend is, maar verwijst naar het mogelijke effect over de 
hele gemeentelijke administratie; schepen Anseeuw onderkent eveneens deze problematiek en zal dit meenemen in een 
commissiebespreking. 
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GEHEIME ZITTING 

26. Autonoom gemeentebedrijf Casinocomplex Koksijde - College van commissarissen - Vervanging commissaris 
wegens ontslag Bieke Dalle. 

Goedgekeurd bij unanimiteit, wordt verkozen Luc Deltombe 
 

27. Autonoom gemeentebedrijf Casinocomplex Koksijde - Raad van Bestuur - Vervanging vertegenwoordiger wegens 
ontslag Marc Vanden Bussche. 

Goedgekeurd bij unanimiteit, wordt verkozen Bieke Dalle 
 

28. Gemeentelijke Basisschool Koksijde - Schooljaar 2007/2008 - Allewerelt Iris - Onderwijzeres - Tijdelijke aanstelling 
van doorlopende duur - Bekrachtiging besluit schepencollege 17 september 2007. 

Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

29. Gemeentelijke Basisschool Koksijde - Schooljaar 2007/2008 - D'Hont Bruno - Onderwijzer - Tijdelijke aanstelling 
van doorlopende duur - Bekrachtiging besluit schepencollege 24 september 2007. 

Goedgekeurd bij unanimiteit 
 

30. Gemeentelijke Basisschool Koksijde - Schooljaar 2007/2008 - Bulcke Dagmar - Onderwijzeres - Tijdelijke 
aanstelling van doorlopende duur - Bekrachtiging besluit schepencollege 24 september 2007. 

Goedgekeurd bij unanimiteit 
 
 

 
de zitting wordt door de voorzitter gesloten om 21u34 
 
 
 
 
 
 
Voor verslag 
De secretaris,  
Joeri STEKELORUM 
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 H. DEWULF, E. DEPOTTER, G. DECORTE, A. SAUBAIN, P. CASSELMAN, F. DEVOS, R. 

GANTOIS, S. DEWULF, C. CASTELEIN, A. SERPIETERS, D. VERLINDEN, C. VANHEULE, B. 
DALLE, C. BAKEROOT, K. DEMAN, I. VANCAYSEELE, K. D’HAVELOOSE, R. STEKELORUM en 
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De zitting vangt aan om 20u14 
 

 Verontschuldigd: raadslid R. Gantois wegens ziekte 
 
Schepen J. Loones en raadslid D. Verlinden zijn niet aanwezig en vervoegen de vergadering pas later 
 
Goedkeuring van de notulen van de raadszitting van 15 oktober 2007 
Door raadslid S. Dewulf werd aan de secretaris gevraagd om in het overwegende gedeelte van het dagordepunt 25 haar 
tussenkomst en het wederwoord van schepen Dawyndt uitgebreider en correcter weer te geven; de raad gaat met unamiteit akkoord 
met de aanpassing door de secretaris 
 
Mededeling en vraag van de secretaris m.b.t. notulen van de raadzitting van 10 september 2007 
In het dagordepunt 24 “Restauratie Sint-Willibrorduskerk Wulpen – goedkeuren aandeel gemeente” van de raadszitting van 10 
september 2007, sloop een fout in het overwegende gedeelte; hierin wordt immers verwezen naar het lastenboek opgemaakt door 
arch. Sobry waarin de kostprijs van de werken wordt geraamd op 581.670 euro; op 16 november werd door de Provincie, dienst 
Overheidsopdrachten, gemeld dat dit laatste bedrag niet overeenstemt met de raming van arch. Sobry; de juiste raming is 
745.846,10 euro (werken, erelonen en BTW inbegrepen); het aandeel van de gemeente blijft ongewijzigd (83.873,23 euro); de raad 
gaat unaniem akkoord dat het juiste bedrag in kantmelding wordt geplaatst door de secretaris in de notulen van de raadszitting van 
10 september 2007. 
 
OPENBARE ZITTING 

1. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Ontwerp, realisatie en plaatsen van publiciteitsdoeken aan de blinde 
muur van het sociaal appartementsgebouw "Ten Zuydkante" - hoek R. Vandammestraat/L.Hegerplein. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting waarbij het benadrukt dat deze lokatie uitstekend geschikt is voor de 
aankondiging van grote activiteiten in de gemeente 

⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (24) 

2. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Drukwerk Tij-dingen/CVA kalenderjaar 2008. 
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (24) 

3. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Leveren van materieel voor de nieuwe materieelwagen brandweer 
Koksijde. 

⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (24) 

4. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Leveren van klein materieel voor de brandweer Koksijde. 
⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (24) 

5. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Leveren van kledij voor de brandweer. 
⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (24) 

6. Brandweer - Aankoop van radiocommunicatie eindapparatuur in het kader van de omschakeling naar Astrid. 
⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (24) 

7. Brandweer- Aankoop van een thermische camera + ontvangsteenheid ten behoeve van brandweer Oostduinkerke. 
⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (24) 

8. Brandweer - Aankoop van een stroomaggregaat 8 KVA ten behoeve van brandweer Koksijde. 
⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (24) 

9. Brandweer - Aankoop en levering van straalpijpen ten behoeve van brandweer Koksijde. 
⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (24) 



beknopt verslag GR 20/11/2007  2 

10. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Leveren van tentoonstellingskasten voor het Abdijmuseum. 
Gehoord dhr. burgemeester die een beknopte stand van zaken geeft over de bouw van de nieuwe tentoonstellingsruimte in 
het Museum Ten Duinen en het feit dat hiervoor nieuwe kasten moeten aangekocht worden 
Gehoord raadslid Serpieters die aangeeft dat de CD&V-fractie zich zal onthouden, gelet op het eerdere standpunt dat er 
geen zicht is op de totale kosten van project Abdijmuseum Ten Duinen 

⇒ Goedgekeurd met 17 ja en 7 onthoudingen(E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, H. Dewulf, S. 
Dewulf & A. Serpieters) 

11. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Schoonmaken lokalen Abdij Ten Duinen 1138. 
⇒ Dit punt wordt met unanimiteit uitgesteld 

12. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Ten Duinen 1138 - leveren van 17 PC's met touchscreen en 
12 touchcomputers voor museale opstelling in Ten Duinen 1138. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 
⇒ Goedgekeurd met 17 ja en 7 onthoudingen(E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, H. Dewulf, S. 

Dewulf & A. Serpieters) 

13. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Leveren monniken beelden voor de site Abdij Ten Duinen 1138. 
Gehoord dhr. burgemeester die de reputatie van de kunstenaar William Sweetlove onder de aandacht brengt en verwijst naar 
het gunstige advies van de cultuurraad 

⇒ Goedgekeurd met 17 ja en 7 onthoudingen(E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, H. Dewulf, S. 
Dewulf & A. Serpieters) 

14. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - "Ik verrijs van onder het zand" Project ter valorisatie van de Abdijsite 
O.L.V. Ten Duinen - fase 3 : revalorisatie van de vissershuisjes - deelfase 3.1A : Restauratie van het vissershuisje 
Gasterie. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die verwijst naar de procedure in dit dossier en het feit dat door de Vlaamse 
Overheid – Monumenten en Landschappen – het licht op groen wordt gezet voor verdere uitwerking 

⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (24) 

15. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Leveren van een mobiele werfkeet met berging voor het 
groenonderhoud in de site "Ten Duinen". 

⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (24) 

16. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Aanstellen ontwerper technieken Gasterie Ten Duinen 1138. 
⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (24) 

 
Raadslid D. VERLINDEN vervoegt de zitting 
 
17. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Leveren en plaatsen van uittrekbare panelen voor het ophangen van 

schilderijen in de depotruimte van het Abdijmuseum Ten Duinen 1138. 
⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (25) 

18. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Restaureren van de trap en het balkon van de Zuid-Abdijmolen. 
Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de vraag tot restauratie van de trap op verzoek van de gemeentelijke molenaar 
om de veiligheid van de bezoekers optimaal te kunnen blijven garanderen 

⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (25) 

19. Eindrapport bosbeheerplan voor de site Duinenabdij. 
Gehoord raadslid Serpieters die vaststelt dat het plan voorziet in de vervanging van de houten afsluiting door een 
draadafsluiting en daarbij verwijst naar het vroegere standpunt van de CD&V die tegen het plaatsen van deze houten 
afsluiting was; hij stelt hierbij vast dat dit destijds 66.000 euro excl. Btw heeft gekost en vraagt zich af of er destijds wel 
controle is geweest op de afwerking, gezien de gebrekkige staat nu 
Gehoord dhr. burgemeester in zijn repliek waarbij hij verwijst dat destijds deze afsluiting er gekomen is op vraag van de 
ontwerpers om de afpaling van het vroegere domein van de Abdij te reconstrueren en werd gesubsidieerd door de VLM en 
dat dit nu wordt weggenomen omwille van het visuele storende effect ervan 

⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (25) 

20. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Rioleringswerken Ammanswallewijk - fase 2. 
Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de eerste fase van deze werken en op de noodzaak om ook de rest van deze 
wijk aan te pakken 

⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (25) 

21. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Schoonmaken feestzalen Casino en Witte Burg. 
⇒ Dit punt wordt met unanimiteit uitgesteld 

22. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Aankoop van 2 digitale schoolborden voor het gemeentelijk onderwijs. 
Gehoord schepen Vollon die wijst op de succesvolle toepassingen van de reeds aangekochte schoolborden 

⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (25) 

23. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - "Het zeil wordt in de top gezet" - cultuurtoeristisch project ter 
valorisatie van de maritieme erfgoedsite nationaal Visserijmuseum - aanvoer zeewater. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 
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Gehoord raadslid Depotter die aandringt dat toch nog eens goed zou worden nagezien of de voorzienen leidingen wel 
voldoende bestand zijn tegen zeewater 

⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (25) 

24. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Leveren van een watercontainer met afzetslede. 
⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (25) 

25. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen – Vissershuisje “Nys-Vermoote” – fase 1 : Restauratie van het 
vissershuisje “Nys-Vermoote” – Lot 1: Bouwkundige restauratiewerken. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting omtrent de bedoelingen van de verbouwingen van dit beschermde 
vissershuisje 

⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (25) 

26. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Aanstellen van een veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking 
voor de dossiers aanvoer zeewater visserijmuseum en renovatie vissershuisje Nys-Vermoote. 

⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (25) 

27. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Ondergronds brengen ICS-leidingen in de Langeleedstraat. 
⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (25) 

28. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - Ondergronds brengen ICS-leidingen in de Guldenzandstraat. 
⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (25) 

29. Ondergronds brengen ICS leidingen in diverse straten te Koksijde - dienstjaar 2006 - Goedkeuren verschil t.o.v. 
investeringsbijdrage. 

⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (25) 

30. Ter beschikkingstellen van een ijsbaan - Goedkeuren verhoging raming - aktename besluit college van burgemeester 
en schepenen dd. 31 oktober 2007. 

⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (25) 

31. Renovatie van de Zeelaan - vak Fontein en Koksijde-dorp - goedkeuren aangepast grondplan der werken zone rotonde - 
Deweertlaan - parkeerterrein. 

Gehoord dhr. burgemeester die toelichting geeft omtrent de aanpassingen aan het grondplan, nl. een aantal aanpassingen 
aan het plein, profiel van de Zeelaan en het feit dat meer parkeerplaatsen worden voorzien 
Gehoord raadslid S. Dewulf die toejuicht dat er meer parkeerplaatsen worden voorzien, maar betreurt dat, gelet op een 
aantal circulatiewijzigingen in de aanpalende straten, er geen advies werd gevraagd aan de verkeerscommissie en dat de 
CD&V fractie zich bijgevolg zal onthouden 

⇒ Goedgekeurd met 18 ja en 7 onthoudingen(E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, H. Dewulf, S. 
Dewulf & A. Serpieters) 

32. Goedkeuren aankoop Aquarel van Paul Delvaux met afbeelding van een vissershuisje in de Noordduinen. 
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting waarbij hij verwijst naar het feit dat de vraagprijs beneden de schattingsprijs 
van het werk ligt en gelet op de typische band van het werk met de gemeente Koksijde 

⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (25) 

33. Leveren van een aanhangwagen voor het depot Koksijde - goedkeuren verhoging raming. 
⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (25) 

 
Schepen J. LOONES vervoegt de zitting 
 
34. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - raamovereenkomst tot eind 2012 voor het aanduiden van een ontwerper 

voor de opmaak van stedenbouwkundige plannen en studies. 
Gehoord schepen Beun in zijn toelichting waarbij hij verwijst naar de intentie van het college om de uitwerking van een aantal 
ruimtelijke uitvoeringsplannen te versnellen en de mogelijkheid te bieden aan bureaus om zich via een raamkontrakt 
voldoende in te werken in de gemeente Koksijde; hij vermeldt tevens de sancties die voorzien zijn in het lastenboek wanneer 
de timing niet wordt gerespecteerd; hij vraagt goedkeuring aan de gemeenteraad om het bedrag aan te passen van 50 naar 
125 euro per dag vertraging 
Gehoord raadslid Serpieters die de keuze voor een raamkontrakt toejuicht 

⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (26) 

35. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - lastenboek voor het aanstellen van een ontwerper voor weg- en 
rioleringswerken - raamcontract tot eind 2012. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting om een raamkontrakt af te sluiten voor weg- en rioleringswerken, waarbij de 
gemeente in twee delen wordt opgesplitst, waarbij niet hetzelfde bureau kan aangesteld worden 
Gehoord raadslid Serpieters die vragen stelt bij punt B.2 van de selectiecriteria, nl. het feit dat de totale omzet van het laatste 
boekjaar 1 miljoen euro moet bedragen en vreest dat heel wat kleinere studiebureaus niet in aanmerking zullen komen 
Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat het juist de bedoeling is om grotere bureaus aan te trekken die het vele werk 
aankunnen een een strikte timing kunnen garanderen en verwijst naar een gelijkaardig lastenboek van de stad Oostende 
Gehoord raadslid Decorte die stelt dat in de praktijk er slechts één bureau in de regio in aanmerking zal komen en voorstelt 
om dit bedrag te verlagen tot 350.000 euro 
Gehoord dhr. burgemeester die dit voorstel voor akkoord voorlegt aan de raad 

⇒ Akkoord met 26 ja, mits het selectiecriterium B.2. (p. 8 van het lastenboek ) als volgt wordt aangepast “…de 
omzet van het laatste boekjaar is ten minsten 350.000 euro (incl. BTW)” 
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36. Aanpassen algemeen politiereglement - Aanpassen hoofdstuk 2 -  Begraafplaatsen - Lijkenvervoer - vergunningen - 
graftekens en grafkelders - opgravingen. 

Gehoord schepen Loones die de kleine aanpassingen in het reglement toelicht, die er gekomen zijn door vele vragen van 
burgers 
Gehoord dhr. burgemeester die bovendien voorstelt om tevens de mogelijkheid te laten dat op het grafzerk ook een 
verwijzing kan geplaatst worden naar het beroep van de overledenen door middel van een kunstwerk 
Gehoord raadslid Depotter die vraagt naar een stand van zaken omtrent het wegnemen van sparren op de begraafplaats van 
Oostduinkerke 

⇒ Akkoord met 26 ja, mits punt 8) van de tweede paragraaf van art. 62 wordt aangevuld met “het plaatsen van 
liggende en staande gedenkplaatjes of ornamenten die verwijzen naar het beroep van de overledene op de 
grafstenen wordt toegestaan” 

37. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen/gewestwegen - parkeerverbod voor 
mobilhomes. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting waarbij hij verwijst naar een gelijkaardig reglement in de stad Nieuwpoort en 
waarbij hij een verschuiving vreest naar de gemeente Koksijde indien geen maatregelen worden genomen en de wens van 
het bestuur dat mobilhomes overnachten op een vergund kampeerterrein 
Gehoord raadslid S. Dewulf die dit een voorbarige maatregel vindt, gezien er geen specifieke lokaties worden aangeboden 
aan de betrokkenen en dit aldus een eigenaardig signaal vindt 
Gehoord schepen Loones die vermeld dat de kampeersector overigens zelf vragende partij is voor de voorgestelde 
maatregel 

⇒ Goedgekeurd met 19 ja en 7 onthoudingen(E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, H. Dewulf, S. 
Dewulf & A. Serpieters) 

38. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Koningstraat. 
Gehoord dhr. burgemeester die voorstelt om opnieuw paarden toe te laten in de Koningstraat en verwijst naar de belofte van 
de manegehouder om de paardenmest op te ruimen en naar het belang van de paardensport in onze gemeente en 
bovendien meent dat deze maatregel de snelheid van het verkeer in de Koningstraat zal afremmen 
Gehoord raadslid Boons die dit voorstel toejuicht en tevens vraagt om ruiters aan te manen de paardenmest zelf op te 
ruimen en bovendien vraagt om ter hoogte van de Ammanswallestraat het ruiterverbod aldaar te signaleren 
Gehoord raadslid S. Dewulf die terzijde vraagt of (1) de onaangepaste, te kleine signalisatie, zoals besproken in de 
verkeerscommissie reeds is aangepast en (2) vraagt of de lokale wijk over dit voorstel werd geconsulteerd 
Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat het gemeentebestuur hierin zelf de verantwoordelijkheid moet nemen 
Gehoord raadslid Loones die er op wijst dat deze maatregel inderdaad de snelheid van het verkeer zal afremmen, wat een 
bezorgdheid is van de buurt 
Gehoord raadslid Depotter die terzijde nog eens aandringt op het behoud van de reservatiestrook voorzien in gewestplan 
voor de aanleg van een omleidingsweg van Oostduinkerke-dorp 
Gehoord raadslid S. Dewulf die stelt dat de CD&V fractie zich zal onthouden omwille van het feit dat de bewoners niet 
werden geraadpleegd 

⇒ Goedgekeurd met 19 ja en 7 onthoudingen(E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, H. Dewulf, S. 
Dewulf & A. Serpieters) 

39. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Westendestraat. 
Gehoord raadslid S. Dewulf die vragen stelt over de gevolgen van het invoeren van een parkeerverbod in de Westendestraat 
ter hoogte van het gemeentehuis ingeval van huwelijksplechtigheden en laden en lossen door gemeentediensten en daarbij 
de vraag stelt of de Ropsweg is aangepast voor het toelaten van grotere voertuigen en bovendien vragen stelt over de 
parkeermogelijkheden voor mindervaliden, gezien zij vanuit de ondergrondse parking nog steeds niet buiten de openingsuren 
van het cultureel centrum met een lift bovengronds kunnen geraken 
Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat de Ropsweg zal worden aangepast en ook toegankelijk zal zijn bij huwelijken en dat 
de nieuwe lift in het nutsgebouw reeds kan gebruik worden 
Gehoord schepen Anseeuw die meldt dat in de Andersvaliden Adviesraad werd gesteld dat mindervaliden bij een bezoek 
aan het gemeentehuis ticketten kunnen bekomen 

⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (26) 

40. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Blieckstraat. 
⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (26) 

41. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Abdijstraat. 
⇒ Goedgekeurd met 19 ja en 7 onthoudingen(E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, H. Dewulf, S. 

Dewulf & A. Serpieters) 

42. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein - hervaststelling 2008-2010. 
⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (26) 

43. Besluit van de gouverneur betreffende vaststelling van de jaarrekening 2006 van OCMW Koksijde - mededeling. 
⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (26) 

44. Kerkfabriek St. Bernardus - meerjarenplan 2008-2013 - advies. 
Gehoord raadslid Stekelorum die vaststelt dat de gemeente Koksijde nog steeds ongeveer 10% bijdraagt in de begroting van 
de kerkfabriek Sint-Bernardus, gelegen op het grondgebied van de stad Nieuwpoort en vaststelt dat de komende jaren de 
gemeentelijke bijdrage aanzienlijk zal stijgen gelet op de voorziene investeringen; hij vraagt daarbij naar de stand van zaken 
in verband met mogelijkheid van grenscorrecties van de parochiale grenzen 
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Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat de stad Nieuwpoort akkoord was met deze grenscorrecties en zal laten informeren 
bij het Bisdom naar de stand van zaken hieromtrent en zal aandringen op een beslissing terzake 

⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (26) 

45. Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw ter Duinen - meerjarenplan 2008-2013 - goedkeuring. 
⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (26) 

46. Kerkfabriek Sint-Idesbald - meerjarenplan 2008-2013 - goedkeuring. 
⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (26) 

 
De raadsleden Serpieters en d’Haveloose verlaten de zitting 
 
47. Kerkfabriek Sint-Niklaas - meerjarenplan 2008-2013 - goedkeuring. 

Gehoord raadslid Stekelorum die hierbij verwijst naar de opmerking bij punt 44 en vaststelt dat de stad Nieuwpoort hier een 
bijdrage levert en dezelfde vraag stelt naar een regularisatie van deze toestand 

⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (24) 

48. Kerkfabriek Sint-Pieter - meerjarenplan 2008-2013 - goedkeuring. 
⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (24) 

49. Kerkfabriek Sint-Willibrordus - meerjarenplan 2008-2013 - goedkeuring. 
⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (24) 

50. Kerkfabriek St. Idesbald - Begrotingswijziging 2007 - advies. 
⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (24) 

51. Kerkfabriek St. Bernardus - budget 2008 - kennisname. 
⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (24) 

52. Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw ter Duinen - budget 2008 - kennisname. 
⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (24) 

53. Kerkfabriek Sint-Idesbald - budget 2008 - kennisname. 
⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (24) 

54. Kerkfabriek Sint-Niklaas - budget 2008 - kennisname. 
⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (24) 

 
Raadslid d’Haveloose vervoegt opnieuw de zitting 
 
55. Kerkfabriek Sint-Pieter - budget 2008 - kennisname. 

⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (25) 

56. Kerkfabriek Sint-Willibrordus - budget 2008 - kennisname. 
⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (25) 

 
Raadslid Serpieters vervoegt opnieuw de zitting 
De secretaris Joeri Stekelorum verlaat, ingevolge art. 88 §3 de zitting, het ambt van secretaris wordt waargenomen door 
schepen Herwig Vollon 
 
57. Golfterrein "Hof ter Hille" - akte pachtvergoeding - Martin Simoens - Chantal Nollet & Landbouwvennootschap Simoens-

Nollet. 
⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (26) met uitdrukkelijke beslissing dat de akte pachtvergoeding pas effectief van 

kracht wordt wanneer de gemeente Koksijde kan overgaan tot het verwerven van de totaliteit van de gronden 
met een oppervlakte van 61,5533 ha 

 
De secretaris Joeri Stekelorum vervoegt opnieuw de zitting en neemt het ambt van secretaris terug waar 
 
58. Goedkeuren aankoop perceel grond te Koksijde - 3de afdeling - Kerkwijk jegens cons. Van de Voorde. 

Gehoord schepen Beun die vermeldt dat deze aankoop kadert in een projectzone voor sociale woningbouw, zoals voorzien 
in het RUP Koksijde-dorp 

⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (26) 

59. Lastenboek voor de openbare aanbesteding met opbod voor het houden van avondmarkten - 2008, 2009 en 2010 te 
Koksijde - goedkeuring. 

Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting waarbij hij voorstelt om bovendien één bijkomende avondmarkt te voorzien in 
het lastenboek in Oostduinkerke-dorp gedurende de kermisweek in september 

⇒ Goedgekeurd met 19 ja en 7 onthoudingen(E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, H. Dewulf, S. 
Dewulf & A. Serpieters) 

60. Hof ter Hille - aanleggen van een fietsverbinding en ruiterpad - concessieovereenkomst met waterwegen en zeekanaal 
NV - goedkeuring. 
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Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting waarbij een strook grond ten noorden van het Langgeleed en eigendom van 
Waterwegen en Zeekanaal NV in concessie wordt gegeven voor de aanleg van een fiets- en ruiterverbinding in het kader van 
het project Golfterrein Hof ter Hille 

⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (26) 

61. Preventiedienst - Installatie van de functie 'Gemeenschapswacht' en de dienst 'Gemeenschapswachten'. 
⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (26) 

62. Protocol Westhoekoverleg 2008-2013 - goedkeuring. 
Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de voorbije werking en protocol Westhoekoverleg en vraagt om dit te verlengen 
Gehoord raadslid Boons die betreurt dat het Vlaamse Belang niet is vertegenwoordigd in dit overleg 

⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (26) 

63. Principiële vaststelling van de nieuwe straatnaam "Karel Vanneckestraat". 
Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar het belang van Carolus “Karel” Vannecke en de familie in zijn geheel in de 
geschiedenis van Koksijde, meer bepaald in zijn functie van gemeentesecretaris, onderwijzer en ontvanger van het 
voormalige Bureel van Weldadigheid 

⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (26) 

64. Vaststellen reglement klachtenbehandeling gemeente Koksijde. 
Gehoord dhr. secretaris in zijn toelichting omtrent de voorgestelde procedure en reglement van klachtenbehandeling, 
conform de bepalingen van het gemeentedecreet en de meerwaarde die dit biedt voor het verbeteren van de gemeentelijke 
dienstverlening 

⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (26) 

65. Cc Casino Koksijde - Beleidsperiode 2008-2013 - goedkeuren inspanningsverbintenis. 
Gehoord schepen Loones die wijst op de prioriteiten die gesteld worden in het decreet in functie van maximale subsidies 

⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (26) 

66. Projectvereniging 5-Art - statuten - goedkeuren wijziging. 
Gehoord schepen Loones die verwijst naar de goede werking van deze projectvereniging en de meerwaarde ervan door de 
samenwerking op bovenlokaal niveau 

⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (26) 

67. Projectvereniging 5-Art - huishoudelijk reglement - goedkeuren wijziging. 
⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (26) 

68. Projectvereniging 5-Art - goedkeuren verderzetten voor de periode 2008-2013. 
⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (26) 

69. Gemeentelijk jeugdbeleidsplan 2008-2010 - goedkeuring. 
Gehoord schepen Van Herck, die de totstandkoming van het plan, de inspraakmogelijkheden door de jeugdraad en de 
opbouw van het plan toelicht; die hierbij verwijst naar de beknopte brochure werd opgesteld en de voornaamste 
doelstellingen van het plan in beeld brengt; schepen Van Herck licht vervolgens de inhoud van het jeugdbeleidsplan en de 
nieuwe accenten daarin toe, die zich situeren op het vlak van ondersteuning van het jeugdwerk, het jeugdbeleid met 
aandacht voor fuifbeleid en de woonproblematiek en ten slotte het luik jeugdinformatie 
Gehoord raadslid Casselman die lof heeft voor het werk van de jeugddienst, maar tevens wijst op de noodkreet die duidelijk 
in het plan aan bod komt op het vlak van betaalbar wonen voor jonge inwoners en hiervoor van het beleid de nodige 
aandacht vraagt 

⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (26) 

70. Vaststelling contractuele voorwaarden voor het huren van groencontainers. 
Gehoord schepen Van Herck die wijst op een aantal kleinere aanpassingen van het bestaande reglement 

⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (26) 

71. Gaselwest - Goedkeuren statutenwijziging en vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene 
vergadering. 

⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (26) 

72. WVI - Vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering. 
⇒ Goedgekeurd met 19 ja en 7 onthoudingen(E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, H. Dewulf, S. 

Dewulf & A. Serpieters) 

73. IVVO - Vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering. 
Gehoord raadslid Verlinden, lid van de Raad van Bestuur van de IVVO, die verwijst naar de informatievergadering die voor 
de raadsleden heeft plaatsgevonden en een korte toelichting geeft omtrent de beleidsopties voor 2008 waarbij hij een 
inspanning vraagt van het bestuur om in te stappen in het systeem van ophaling van GFT in de loop van het jaar, gelet op 
het feit dat de composteringsinstallatie van de intercommunale momenteel slechts op halve capaciteit draait 

⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (26) 

74. IWVA - Verdelen van de stemmen over de vertegenwoordigers en vaststellen standpunt in te nemen op de bijzondere 
algemene vergadering. 

Gehoord dhr. Marc Gunst als expert, lid van de Raad van Bestuur van de IVVO en aangestelde door de gemeenteraad van 
Koksijde over de werking van de intercommunale in 2007, waarbij een nieuwe Raad van Bestuur werd samengesteld; tevens 
worden de plannen van de intercommunale voor 2008 toegelicht: voorziene activiteiten en financiële vooruitzichten, waarbij 
voorzien wordt dat de inkomsten stijgen met 3-4% en het bij de uitgaven voornamelijk gaat over een aanpassing van de 
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loden buizen in het leidingenstelsel en een stijgende aankoop van water uit Frankrijk; in 2008 wordt een lichte stijging van het 
dividend voor de gemeente Koksijde voorzien tot ca. 1,557 miljoen euro; het derde punt op de algemene vergadering betreft 
een aanpassing van de presentiegelden 

⇒ Goedgekeurd met 19 ja en 7 onthoudingen(E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, H. Dewulf, S. 
Dewulf & A. Serpieters) 

75. FIGGA - Vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering. 
⇒ Goedgekeurd met 19 ja en 7 onthoudingen(E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, H. Dewulf, S. 

Dewulf & A. Serpieters) 

76. IKWV - Vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering. 
Gehoord schepen Van Herck, bestuurder bij de IKWV namens de gemeente Koksijde, in zijn toelichting omtrent het 
belangrijkste agendapunt op deze algemene vergadering, namelijk de te ontwikkelen activiteiten, te volgen strategie en 
begroting 2008, waarbij een kleine stijging wordt voorzien in de bijdragen van de gemeenten 

⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (26) 

77. Personeel : toekenning eindejaarstoelage 2007. 
⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (26) 

 
MONDELINGE VRAGEN 

a) vraag van raadslid S. Dewulf – stedenbouwkundige vegunning Poudrière 
raadslid Dewulf stelt zich vragen of het college er wel verstandig aan doet om een gunstig advies te verlenen aan een 
vervangingsvergunning gezien de moeilijkheden in dit dossier en gelet op de bezettingsgraad. 
schepen Beun geeft aan dat de aanvraag tot vervangingsvergunning een rechtmatige aanvraag betreft, die in overleg 
tussen de raadslieden van het gemeentebestuur en de aanvragers tot stand is gekomen en de gemeente er alle belang bij 
heeft dat deze situatie opgelost geraakt 

b) vraag van raadslid S. Dewulf – relaties met Stedenbouw Brugge 
raadslid Dewulf verneemt dat er een onenigheid bestaat tussen het gemeentebestuur en de provinciale diensten van 
AROHM en vraagt hier uitleg over 
Schepen Beun meldt dat er hem geen onenigheid bekend is tussen beide administraties, maar dat er wel een achterstand 
is in de afhandeling van de dossiers, zowel in de gemeentelijke als in de Vlaamse administratie en dat hiervoor door het 
college een oplossing wordt gezocht, o.a. in de versterking van de dienst Stedenbouw wat personeel betreft 

c) vraag van raadslid S. Dewulf – verkeerssignalisatie Zeelaan 
raadslid Dewulf stelt vast dat de paaltjes die moeten zorgen voor de signalisatie van de wegzinkbare paaltjes in de Zeelaan 
ter hoogte van het gemeentehuis tot verwarring en mogelijke ongevallen kunnen leiden wanneer deze op groen staan; dit 
wekt de indruk, vooral bij buitenlandse weggebruikers, dat er mag doorgereden worden, terwijl ter hoogte van de 
Westendestraat een voorrang van rechts geldt 
Dhr. burgemeester zal dit probleem voorleggen aan de verkeerscommissie 

d) vraag van raadslid P. Casselman – energiebesparende maatregelen 
Raadslid Casselman verwijst naar de film van Al Gore over de opwarming van het klimaat en verwijst naar het feit dat er 
momenteel heel wat technische mogelijkheden bestaan om energie te besparen (zonneboilers, zonnepanelen, …), maar 
dat het gemeentebestuur op dat vlak momenteel weinig onderneemt naar subsidiëring toe 
Schepen Van Herck verwijst hiervoor naar bestaande premies voor isolatie en naar het feit dat in het budget 2008 
kredieten zullen voorzien worden om dergelijke initiatieven te stimuleren. 
Dhr. burgemeester verwijst bovendien naar het feit dat in 2008 een energieambtenaar in de gemeente zal aangeworven 
worden. 

e) Vraag van raadslid E. Depotter – stand van zaken gemeenschapszaal Wulpen 
Raadslid Depotter verwijst naar het feit dat tal van verenigingen in Wulpen momenteel een oplossing zoeken voor 
huisvesting, zij hiervoor momenteel een loods aan het inrichten zijn en vraagt de gemeente om tussenkomst terzake en 
naar de stand van zaken van de bouw van een nieuwe gemeenschapszaal 
Dhr. burgemeester meldt dat het voorontwerp van de nieuwe zaal, die zal genoemd worden “de Warande”, klaar is en 
binnenkort aan de gemeenteraad ter goedkeuring zal voorgelegd worden. 

Mededeling van de voorzitter van de gemeenteraad: de volgende raadszitting zal plaatsvinden op woensdag 19 december 
2007 
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GEHEIME ZITTING 

78. GECORO - Benoeming van de voorzitter, leden, plaatsvervangers en vaste secretaris. 
Gehoord schepen Beun die een toelichting geeft omtrent de moeizame pogingen die reeds ondernomen zijn om tot een 
rechtsgeldige samenstelling te komen van de GECORO, naar de wetgeving terzake verwijst en namens het college van 
burgemeester en schepenen een voorstel doet van samenstelling, gebaseerd op de ingediende kandidaturen 
Gehoord raadslid Decorte die betreurt dat de CD&V-fractie niet betrokken geweest is bij het voorstel van samenstelling en 
zich bovendien niet kan vinden in de voordracht van de voorzitter en dat de fractie bijgevolg zich niet akkoord kan verklaren 
met het voorstel van het schepencollege en bijgevolg niet wenst te stemmen 

⇒ Goedgekeurd met 17 ja en 2 onthoudingen (K. Deman en J. Boons) volgende kandidaat leden: 

Maatschappelijke geleding Effectief Plaatsvervanger 
Deskundige - Voorzitter Ives Feys - 
Deskundige Annelies Geldhof Wouter Geldhof 
Deskundige Chantal Vanhuysse Patrick Verbrugge 
Deskundige Lieslotte Wackenier Henri Vanderghote 
Milieu- en natuurverenigingen Walter Wackenier Dirk Vandewoude 
 Greta Vandewoude Annemie Luca 
Handelaarsverenigingen Yves Roose Patrick Mulier 
 Frederik Lahousse Danny Delaey 
Landbouwersvereningen Denis Declerck Guido Lammerant 
Werkgevers/zelfstandigen Philip Cammaert Michel Pattyn 
Immobiliënsector Frederick Luyssaert Anja Boddez 
 Peter Bonhomme Jan Bonhomme 
Horeca Els Verdoolaege Karl Suber 
Vaste secretaris Ir. Leen Declerck  

 
79. Gemeenteraadscommissie Grondgebiedzaken - Aanwijzen voorzitter. 

⇒ Wordt verkozen met 19 ja en 7 onthoudingen(E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, H. Dewulf, 
S. Dewulf & A. Serpieters), raadslid Rita Gantois 

80. Gemeenteraadscommissie Financiën- Personeel Administratie - Aanwijzen voorzitter. 
⇒ Wordt verkozen met 19 ja en 7 onthoudingen(E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, H. Dewulf, 

S. Dewulf & A. Serpieters), raadslid Christophe Bakeroot 

81. Gemeenteraadscommissie Vrije tijd - Aanwijzen voorzitter. 
⇒ Wordt verkozen met 19 ja en 7 onthoudingen(E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, H. Dewulf, 

S. Dewulf & A. Serpieters), raadslid Katrien d’Haveloose 

82. Preventiedienst - Aanduiden leden en plaatsvervangers preventieraad. 
⇒ Worden aangesteld 

voor OpenVLD: Noël Paelinck en Germain Seys (plaatsvervanger) 
voor CD&V: Sophie Dewulf en Alain Saubain (plaatsvervanger) 
voor sp.a: Ronny Ghysel en Nancy Rombouts (plaatsvervanger) 
voor stemNVA: Eddy d’Hulster en Greet Verhaeghe (plaatsvervanger) 
voor Vlaams Belang: Jos Boons en Kurt Deman (plaatsvervanger) 

83. Projectvereniging 5-Art - Aanduiding afgevaardigde uit de oppositie als lid met raadgevende stem voor de Raad van 
Bestuur. 

⇒ Wordt aangesteld met unanimiteit: raadslid Sophie Dewulf 

84. IVVO - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger buitengewone algemene vergadering. 
⇒ Wordt verkozen met 19 ja en 7 onthoudingen(E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, H. Dewulf, 

S. Dewulf & A. Serpieters), schepen Daniel Van Herck 

85. WVI - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering. 
⇒ Wordt verkozen met 19 ja en 7 onthoudingen(E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, H. Dewulf, 

S. Dewulf & A. Serpieters), raadslid Christophe Bakeroot 

86. IWVA - Benoeming van 8 gevolmachtigden voor de algemene vergadering. 
⇒ Worden verkozen met unanimiteit: de raadsleden B. Dalle, D. Verlinden, C. Vanheule, K. d’Haveloose, R. 

Stekelorum, E. Depotter en schepenen D. Van Herck en J. Loones 

87. FIGGA - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de buitengewone algemene vergadering. 
⇒ Wordt verkozen met 19 ja en 7 onthoudingen(E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, H. Dewulf, 

S. Dewulf & A. Serpieters), raadslid R. Stekelorum met als plaatsvervanger raadslid I. Vancayseele 

88. IKWV - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger voor de algemene vergadering. 
⇒ Wordt verkozen met 19 ja en 7 onthoudingen(E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, H. Dewulf,  

S. Dewulf & A. Serpieters), schepen D. Dawyndt 



beknopt verslag GR 20/11/2007  9 

89. Gemeentelijk Basisschool Koksijde - Benoeming in vast verband in het ambt van zorgcoördinator. 
⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (26) 

90. Westhoekacademie - Deeltijds kunstonderwijs - Schooljaar 2007/2008 - Lobelle Matthieu - Tijdelijke aanstelling van 
doorlopende duur en ten laste van het schoolbestuur als leraar kunstvakken - Bekrachtiging besluit schepencollege 
08.10.2007. 

⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (26) 

91. Westhoekacademie - Deeltijds kunstonderwijs - Schooljaar 2007/2008 - Westerduin Koen - Tijdelijke aanstelling van 
doorlopende duur en bij wijze van tijdelijke andere opdracht als leraar kunstvakken - Bekrachtiging besluit 
schepencollege 08.10.2007. 

⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (26) 

92. Westhoekacademie - Deeltijds kunstonderwijs - Schooljaar 2007/2008 - Vansteenlandt Rita - Tijdelijke aanstelling van 
doorlopende duur en ten laste van het schoolbestuur als lerares kunstvakken - Bekrachtiging besluit schepencollege 
08.10.2007. 

⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (26) 

93. Westhoekacademie - Deeltijds kunstonderwijs - Schooljaar 2007/2008 - Reybrouck Caroline - Tijdelijke aanstelling van 
doorlopende duur en bij wijze van tijdelijke andere opdracht als lerares kunstvakken - Bekrachtiging besluit 
schepencollege 08.10.2007. 

⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (26) 

94. Westhoekacademie - Deeltijds kunstonderwijs - Schooljaar 2007/2008 - Martens Geertrui - Tijdelijke aanstelling van 
doorlopende duur als lerares kunstvakken - Bekrachtiging besluit schepencollege 08.10.2007. 

⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (26) 

95. Westhoekacademie - Denecker Herman - Intrekking beslissing 10 september 2007 houdende toekenning van een 
gedeeltelijke loopbaanonderbreking 50+ - Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand 
aan het rustpensioen. 

⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (26) 

96. Westhoekacademie - Deeltijds kunstonderwijs - Schooljaar 2007/2008 - Desaever Liliane - Tijdelijke aanstelling van 
doorlopende duur als opsteller - Bekrachtiging besluit schepencollege 08.10.2007. 

⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (26) 

97. Brandweer - afdeling Koksijde - aanstelling van 2 stagiair brandweermannen. 
⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (26) 

98. Brandweer - afdeling Oostduinkerke - aanstelling van 1 stagiair brandweerman. 
⇒ Goedgekeurd bij unanimiteit (26) 

 
de zitting wordt door de voorzitter gesloten om 22u30 
 
 
 
 
 
 
Voor verslag 
De secretaris,  
Joeri STEKELORUM 
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Goedkeuring van de notulen van de raadszitting van 20 november 2007 
Geen opmerkingen 
 
Mededelingen van de heer burgemeester 

 Dhr. burgemeester meldt de tijdelijke opnieuw openstelling van de Zeelaan in Koksijde-bad n.a.v. de voorlopige schorsing van 
de wegwerkzaamheden; raadslid Dewulf vraagt daarbij opnieuw aandacht aan de wegzinkbare paaltjes en de “verkeerslichtjes” 
in de Zeelaan die verwarring kunnen veroorzaken bij de weggebruiker en waar ze reeds tot twee maal toe op heeft 
aangedrongen. 

 Dhr. burgemeester meldt de benoeming op proef in vast verband door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 
17 december 2007 van dhr. Willem Lanszweert als conservator Visserijmuseum, mevr. Ilse Chamon als stafmedewerker PR 
Vrije Tijd en externe Communicatie en van mevr. Ir. Leen Declerck als Hoofd dienst Ruimtelijke Ordening en Planning 

 Dhr. burgemeester vermeldt de toekenning van de eretitel van schepen van de gemeente Koksijde door de Vlaamse minister 
van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering Marino Keulen, aan de heren Etienne Vanneste en Patrick 
Stockelynck bij Ministerieel Besluit van 7 december 2007 

 
OPENBARE ZITTING 

Dhr. voorzitter stelt voor om de raadsleden toe te laten eerst een globale bespreking te wijden aan de punten 1 tot en 24, die 
betrekking hebben op de meerjarenplanning en het budget 2008. 

 Door dhr. burgemeester wordt een algemene toelichting gegeven over het strategisch meerjarenplan die als kapstok zal dienen 
voor het beleid gedurende de legislatuur en hij verwijst daarbij naar de technische bespreking in de voorbije raadscommissies 

 Raadslid Serpieters spreekt namens de CD&V-fractie zijn waardering uit voor de leden van het managamentteam en andere 
personeelsleden die hebben bijgedragen tot de totstandkoming van het meerjarenplan; hij stelt zich wel vragen of het beleid 
voldoende is afgestemd op een aantal vaststellingen in de omgevingsanalyse, zo verwijst hij o.a. naar de toenemende 
vergrijzing, het feit dat jongeren uit de gemeente wegtrekken, de hoge woningprijzen; hij stelt ook vast dat op vlak van 
communicatie er nog heel wat zwaktes aanwezig zijn; bij de doelstellingen meent raadslid Serpieters dat er weinig wordt 
vermeld in verband met de samenwerking tussen het beleid en de ambtenaren, en vraagt of er in die zin reeds een 
afsprakennota bestaat; inzake het toeristische beleid polst raadslid Serpieters naar de visie van het schepencollege op het vlak 
van de toeristische promotie in het buitenland en vraagt hiervoor verder samen te werken met Westtoer; raadslid Serpieters 
besluit dat in het meerjarenplan gedeeltelijk een politieke visie ontbreekt 

 In een tweede deel bespreekt raadslid Serpieters de beleidsnota 2008 waarbij hij volgende punten aanhaalt: 
o Op het vlak van toerisme stelt hij vast dat de voorgestelde maatregel om de belasting op campings, terrassen en 

strandkabines te verhogen in kontrast staat met de strategische doelstelling om het toerisme verder te stimuleren 
o Hij wijst op de financiële toestand van de gemeente Koksijde in 2012, met een gestegen schuldenlast en het feit dat het 

reservefonds is uitgeput 
 Raadslid Deman sluit zich, namens het Vlaams Belang, aan bij de opmerkingen die door de CD&V-fractie zijn gemaakt en 

vestigt bijkomend de aandacht op het feit dat het strategisch meerjarenplan vaag is en dat er geen concreet vastgestelde 
objectieven in de indicatoren worden vermeld; hij verwijst hierbij bijv. naar wat moet worden begrepen onder “betaalbare 
woningen”; raadslid Deman sluit zich tevens aan bij de opmerking over de hoge schuldenlast en het reservefonds 

 Dhr. burgemeester haalt volgende elementen aan in zijn repliek: 
- Hij bevestigt dat het communicatiebeleid inderdaad beter kan en dat hieraan in 2008 zal gewerkt worden door een 

herschikking van de structuur en het personeel met een bijkomende aanwerving, het opzetten van een intranet en de 
aandacht voor communicatie naar de tweede verblijvers; hij verwijst tevens naar het ambitieuse communicatieplan 
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- Wat de toeristische promotie in het buitenland betreft verwijst hij naar de intentie om op dat vlak deelakkoorden af te sluiten 
met Westtoer, bijv. voor wat betreft de Promotietool 

- Wat de toeristische aantrekkelijkheid van de gemeente betreft verwijst hij naar het afschaffen van de belasting op te huur 
stellen van kamers en wat de andere belastingen betreft meent hij dat hier een inhaalbeweging wordt gedaan ten aanzien 
van de andere kustgemeenten; wat de strandkabines betreft heeft dit ook als bedoeling om een kwalitatiever uitzicht te 
bekomen 

- Dhr. burgemeester verwijst naar het feit dat het reservefonds momenteel een bedrag van 10 miljoen bevat, die nuttig zullen 
aangewend worden voor toekomstige investeringen en waarbij hij stelt dat toekomstige inkomsten moeilijk te ramen zijn 

- Inzake betaalbare bouwgrond verwijst hij naar principe dat tweeverdieners een woning met grond zouden moeten kunnen 
kopen aan max. 250.000 euro en verwijst hij naar de stedenbouwkundige beperkingen naar mogelijke woonuitbreiding in 
onze gemeente, maar ziet hij wel mogelijkheden in de beperkte woonuitbreidingsgebieden, in het centrum van Koksijde-
dorp en op de gronden van de militaire basis 

- Raadslid Serpieters stelt zich vragen bij het feit of de verhoging van belasting op de strandkabines wel hun beoogde effect 
naar kwaliteitsverbetering zullen met zich meebrengen 

- Raadslid Serpieters stelt de vraag of het afsluiten van deelakkoorden met Westtoer op termijn niet meer zal kosten aan de 
gemeente Koksijde en of de kostprijs hiervan al werd bekeken; raadslid Decorte sluit zich hierbij aan en houdt een pleidooi 
om vooralsnog opnieuw lid te worden van Westtoer waarbij hij verwijst naar tal van initiatieven van Westtoer die de kust en 
de gemeente Koksijde promoten in binnen- en buitenland en naar bijv. het fietsroutenetwerk 

- Dhr. burgemeester stelt dat er niet zal terug gekomen worden op de beslissing om niet toe te treden tot Westtoer waarbij hij 
meent dat elk bestuursniveau haar eigen rol moeten kunnen spelen en dat de gemeente Koksijde het beleid niet kan mee 
bepalen in Westtoer 

- Raadslid Sophie Dewulf stelt vast dat er geen strategische doelstelling in het meerjarenplan werd geformuleerd met 
betrekking tot senioren, hoewel dit een groot deel van onze bevolking uitmaakt; dhr. burgemeester verwijst in antwoord 
hierop evenwel naar het feit dat er bijv. wel een seniorenambtenaar zal worden aangesteld en naar verschillende 
elementen in het beleidsplan die gericht zijn op senioren; schepen Beun wijst eveneens op de strategische doelstelling 5, 
waar seniorenbeleid wel degelijk aan bod komt 

- Raadslid Deman stelt zich vragen in hoeverre er in Koksijde bedrijven kunnen aangetrokken worden, gelet op de 
ondermaatse verbindingen met het hinterland en het feit dat jonge mensen hier niet kunnen blijven wonen 

- Raadslid Decorte vraagt of er in, in het kader van de voorziene grondregie, een vast bedrag per jaar is voorzien voor de 
aankoop van gronden; dhr. burgemeester wijst in zijn antwoord op het feit dat voor 2008 inspanningen worden geleverd 
voor enerzijds de golf en anderzijds voor aankoop van gronden bestemd voor sociale woningbouw in Koksijde-dorp; 
schepen Beun verwijst op de vaste intentie van het bestuur om over te gaan tot de oprichting van een grondregie 

- Raadslid Decorte stelt vast op p. 76 van het strategisch plan dat voorzien wordt in een “sociale cluster” rond het Marktplein 
en vraagt wat dit precies inhoudt; de burgemeester verwijst naar het feit dat het OCMW hier het Sociaal Huis plant; raadslid 
Decorte vermeldt tevens dat op p. 26 – laatste alinea – de cijfers in een juiste kontekst dienen geplaatst: het is niet de 
gemeente Koksijde die voorzag in 2005 voor 30 plaatsen in een rusthuis, maar wel het Koningin Elisabeth Instituut 

 
1. Goedkeuren strategisch meerjarenplan 2008-2012. 

⇒ 15 ja en 9 neen (E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, H. Dewulf, S. Dewulf, A. Serpieters, K. 
Deman en J. Boons) 

2. Cultuurbeleidsplan 2008-2012 - goedkeuring. 

Gehoord raadslid Decorte die vaststelt dat op pagina 20 nog de bouw van een Atrium tussen CC Casino en Bibliotheek 
staat vermeld, terwijl dit plan is afgevoerd. 
Gehoord dhr. burgemeester die akkoord is dit element te schrappen 
⇒ 15 ja, 7 neen ((E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, H. Dewulf, S. Dewulf, A. Serpieters) en 2 

onthoudingen (K. Deman en J. Boons) 

⇒ Schrappen van bouw Atrium op p. 20 

3. Cultuurnota 2008-2013 - projectvereniging 5-art - goedkeuring 

⇒ 17 ja, 7 neen (E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, H. Dewulf, S. Dewulf, A. Serpieters) 

4. Communicatiebeleidsplan 2008-2012 - kennisname. 

Gehoord raadslid Decorte die vaststelt dat er voor het communicatiebeleid één financiële “pot” zal gemaakt worden en 
vraagt over welke bedragen het hier gaat 
Gehoord dhr. burgemeester en dhr. ontvanger die stellen dat de budgetten voor communicatie verspreid zitten over diverse 
diensten en dit momenteel moeilijk in te schatten is 
Gehoord raadslid Serpieters die toejuicht dat een structuur op vlak van communicatie zal worden opgezet 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit (24) 

5. Toeristisch beleidsplan 2008-2012 - kennisname. 

Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vraagt of er cijfers ter beschikking zijn over het aantal vakantiegangers in 
huurwoningen waarbij dhr. ontvanger meldt dat hierover geen tot weinig informatie beschikbaar is maar dat momenteel wel 
een onderzoek hieromtrent loop in het kader van het Kustactieplan 
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die wijst op het feit dat het plan ernstig tekort komt in de inschatting wie ons huidige toerist 
is en wie dat in de toekomst moet worden; ze merkt ook het gebrek aan visie aan op het vlak van de evolutie van de 
huurprijzen van vakantiewoningen in relatie tot de stijgende vastgoedprijzen en naar de weinig ambitieuse initiatieven in het 
plan om nieuwe toeristen aan te trekken 
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Gehoord schepen Anseeuw die stelt dat het toeristisch beleid in de toekomst zich richt naar alle mogelijke doelgroepen en 
leeftijdsklassen; 
Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat de huurprijzen de stijgende vastgoedprijzen niet volgen en dat nieuwe toeristen 
moeten aangetrokken worden door het blijvend investeren in het openbaar domein en waarbij hij vaststelt dat voornamelijk 
wandelen en recreatie de redenen zijn waarom toeristen naar Koksijde komen 
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die het gebrek aan visie aanhaalt op het vlak van oordeelkundige inplanting van openbare 
gebouwen vanuit toeristisch-commercieel oogepunt en hierbij verwijst naar de cinema en het gemeentehuis 
Gehoord raadslid Dawyndt die stelt dat deze kritiek door de feiten is achterhaald en waarbij hij verwijst naar de lovende 
commentaar over het nieuwe gemeentehuis 
Gehoord raadslid Henri Dewulf die een aantal elementen aanhaalt die hij mist in de visie, nl. wat met het potentieel op de 
buitenlandse markt, de mogelijkheden van oorlogs- en vredestoerisme in het kader van 100 jaar eerste wereldoorlog en 
waarbij hij pleit voor de aanleg van een monorail aan de kust in de plaats van de huidige tramverbinding 
Gehoord dhr. burgemeester die de toekomstplannen van De Lijn aanhaalt en deze verdedigt. 
⇒ kennisname 

6. Beleidsplan 2009-2014 - Abdijmuseum Ten Duinen 1138 - goedkeuring. 

Gehoord raadslid H. Dewulf die voorstelt om de mogelijkheid te onderzoeken de installaties en collecties m.b.t. de 
boekbinderij van dhr. Hugo Dawyndt te integreren in de Duinenabdij of een ander gemeentelijk gebouw om te vermijden dat 
deze verdwijnen naar een andere gemeente 
Gehoord dhr. burgemeester die dit voorstel positief onthaalt en voorstelt terzake met betrokkene te onderhandelen over 
een mogelijke aankoop 
Gehoord raadslid Decorte die de afwezigheid van de bevoegde schepenen Loones en Vollon op deze raadszitting betreurt 
en die verwijst naar de dalende inkomsten van het Abdijmuseum en vraagt naar de redenen hiervan 
Gehoord dhr. burgemeester die het dalende bezoekerscijfer bevestigt en verwijst naar de noodzaak aan nieuwe initiatieven 
en tentoonstellingen  
⇒ 17 ja, 7 neen (E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, H. Dewulf, S. Dewulf, A. Serpieters) 

7. Sportbeleidsplan 2008-2013 - goedkeuring. 

Gehoord raadslid Sophie Dewulf die toejuicht dat de renovatie van de sporthal in Koksijde-dorp in 2008 wordt gestart maar 
waarbij ze aandacht vraagt voor een doordachte planning in functie van de bestendiging van de gebruiksmogelijkheden 
voor de diverse sportclubs en waarbij ze tevens vraagt om de mogelijkheid te onderzoeken deze sporthal uit te breiden en 
niet enkel de vloer en het sanitair te vernieuwen 
Gehoord schepen Dawyndt die beaamt dat de planning goed zal bekeken worden 
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die betreurt dat de strand- en duinenloop in 2008 blijkbaar niet meer wordt georganiseerd 
omwillen van onvoldoende steun vanuit het gemeentebestuur 
Gehoord schepen Dawyndt die meldt dat dit de beslissing is van een privé-initiatief en dat de gemeente steeds bereid is 
geweest tot het aanbieden van alle mogelijke ondersteuning 
⇒ 17 ja, 7 neen (E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, H. Dewulf, S. Dewulf, A. Serpieters) 

 
Schepen Anseeuw verlaat de zitting 

8. Lokaal Sociaal Beleidsplan - advies. 

Gehoord schepen-OCMW-voorzitter Suber-Delie in haar toelichting waarbij ze een schets geeft van de totstandkoming van 
het lokaal sociaal beleidsplan in overleg met diverse actoren en waarbij ze de voornaamste klemtonen van het plan onder 
de aandacht brengt 
Gehoord raadslid Casselman die de uitwerking van het plan op het vlak van senioren en mantelzorg onvoldoende vindt en 
die bovendien vragen stelt omtrent het voorgestelde zorgcentrum, waarvoor geen kredieten worden voorzien en de 
suggestie doet om ook in serviceflats te voorzien in Oostduinkerke en Sint-Idesbald en daarbij verwijst naar de bestaande 
wachtlijsten 
Gehoord schepen-OCMW-voorzitter Suber-Delie die stelt dat de premies voor mantelzorg binnenkort geëvalueerd zullen 
worden en dat voor wat de serviceflats betreft, de wachtlijsten klein zijn en ook jaarlijks worden geëvalueerd 
⇒ 14 ja, 7 neen (E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, H. Dewulf, S. Dewulf & A. Serpieters)en 2 

onthoudingen (K. Deman en J. Boons) 

 
9. OCMW - Meerjarenplan 2008-2013 - goedkeuring. 

Gehoord schepen-OCMW-voorzitter Suber-Delie in haar inhoudelijke toelichting over dit meerjarenplan waarbij ze de 
voornaamst opties aanhaalt 
Gehoord mevr. de ontvanger van het OCMW die de financiële nota 2008-2013 toelicht 
⇒ 14 ja, 7 neen ((E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, H. Dewulf, S. Dewulf, A. Serpieters) en 2 

onthoudingen (K. Deman en J. Boons) 

10. OCMW - Budget 2008 - kennisname. 

Gehoord mevr. de ontvanger van het OCMW die het budget 2008 toelicht 
⇒ 14 ja, 7 neen ((E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, H. Dewulf, S. Dewulf, A. Serpieters) en 2 

onthoudingen (K. Deman en J. Boons) 
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11. Samenwerkingsprotocol gemeente-OCMW 2008-2013 - advies. 

Gehoord dhr. secretaris die stelt dat dit punt dient goedgekeurd te worden i.p.v. advies te verlenen, zoals op de agenda 
staat vermeld 
⇒ 14 ja, 7 neen (E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, H. Dewulf, S. Dewulf & A. Serpieters)en 2 

onthoudingen (K. Deman en J. Boons) 

 
Schepen Anseeuw vervoegt opnieuw de zitting 

12. Heffing opcentiemes op de onroerende voorheffing - dienstjaar 2008 - vaststeling. 

⇒ 17 ja, 7 neen (E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, H. Dewulf, S. Dewulf, A. Serpieters) 

13. Vaststelling retributies met betrekking tot het ophalen van met huishoudelijk afval vergelijkbaar KMO-
verpakkingsafval en steenachtig bouw en sloopafval op het containerpark. 

Gehoord schepen Van Herck in zijn toelichting omtrent de aanleiding van dit punt, nl. de verplichting die ingeschreven is in 
het Vlaamse Afvalstoffendecreet om bedrijfsafval tegen marktvoorwaarden op te halen of dit uit te besteden naar private 
ophalers en waarbij hij de nieuwe regeling voorstelt aan de raad 
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die zich vragen stelt over de efficiëntie van dergelijke regeling, nl. het feit dat dit gepaard 
zal gaan met bijkomende ophaalritten en hekelt dat dit voor de betrokken bedrijven en horeca een serieuze meerkost zal 
betekenen 
⇒ 17 ja, 7 neen (E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, H. Dewulf, S. Dewulf, A. Serpieters) 

14. Belasting op het tehuurstellen van slaapkamers in hotels, pensions, vakantiehuizen, kindertehuizen of 
gelijkaardige instellingen en van slaapkamers al dan niet met ontbijt (geen studio's) in appartementen, 
huizen of villa's - 2007-2011 - intrekking. 

Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting waarbij hij stelt dat deze belasting wordt ingetrokken omwille van het feit dat 
betrokkenen vooraf te weinig werden ingelicht en het bestuur op die manier ook een signaal wil geven dat deze sector moet 
gestimuleerd worden om te investeren in een bijkomend aanbod 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit (24) 

15. Belastingsreglement op het gebruik van de openbare weg voor publicitaire doeleinden 2008-2012 - 
hervaststelling. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting, nl. dat een verhoging van de tarieven tot doel heeft milieuvriendelijker gedrag 
te stimuleren 
Gehoord raadslid Serpieters die stelt dat, omwille van de voormelde motivering, de CD&V-fractie haar goedkeuring zal 
verlenen aan dit punt 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit (24) 

 
Raadslid Casselman verlaat de zitting 

16. Belasting op kampeerterreinen - 2008-2012 - hervaststelling. 

Gehoord dhr. gemeenteontvanger in zijn toelichting omtrent de herschikkingen van deze belastingen in combinatie met de 
belasting op de tweede verblijven 
Gehoord raadslid Henri Dewulf die betreurt dat deze beslissing negatief is voor de reeds schaarse kampeerterreinen 
⇒ 15 ja en 8 neen (E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, H. Dewulf, S. Dewulf, A. Serpieters, K. Deman en J. 

Boons) 

17. Belasting op tweede verblijven - dienstjaren 2008-2012 – hervaststelling. 

Gehoord raadslid Serpieters die de sociale correctie die omtrent de categoriëen van tweede verblijven, wat betreft 
weekendverblijfparken toejuicht 
Gehoord raadslid Decorte die uitleg vraagt i.v.m. de jaarlijkse indexering van de belasting en vraagt of dit geen negatief 
element kan zijn in functie van het toekomstige Pact die de gemeenten met de Vlaamse overheid kunnen afsluiten 
Gehoord dr. Burgemeester die stelt dat dit af te sluiten Pact nog moet onderhandeld worden maar er hier geen sprake is 
van een verhoging van de belasting, enkel van een indexering 
⇒ 17 ja, 6 neen (E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain,  H. Dewulf, S. Dewulf, A. Serpieters) 

 
Raadslid Casselman vervoegt opnieuw de zitting, raadslid Decorte verlaat de zitting 

18. Plaatsen van terrassen, tafels, stoelen e.d. op het strand en op de wandelweg ten noorden van de rijweg 
op de Zeedijk periode 2008-2012 - hervaststelling reglement. 

Gehoord dhr. ontvanger in zijn toelichting 
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die om misbruiken te voorkomen een beter toezicht op de terrassen vraagt in de plaats 
van een verhoging van de belasting, die terug een stijgende last betekent voor de horeca 
Gehoord dhr. burgemeester die de verhoging verantwoord vindt gezien het gaat over inname van openbaar domein en er 
dat vlak door het bestuur heel wat inspanningen zijn gebeurd naar verfraaiing toe en waarbij hij verwijst naar gelijkaardige 
tarieven in de andere kustgemeenten 
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⇒ 15 ja, 6 neen (E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman, H. Dewulf, S. Dewulf & A. Serpieters)en 2 onthoudingen 
(K. Deman en J. Boons) 

19. Belasting op de terrassen op het openbaar domein - periode 2008-2012 - hervaststelling reglement. 

⇒ 15 ja, 6 neen (E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman, H. Dewulf, S. Dewulf & A. Serpieters)en 2 onthoudingen 
(K. Deman en J. Boons) 

20. Belastingsverordening op het plaatsen van cabines op het strand - 2008-2012 - hervatstelling 

⇒ 17 ja, 6 neen (E. Depotter, A. Saubain, P. Casselman, H. Dewulf, S. Dewulf & A. Serpieters) 

 
Raadslid Decorte vervoegt opnieuw de zitting 

21. Goedkeuren gemeentelijke dotatie 2008 van de gemeente Koksijde aan de politiezone De Panne - Koksijde 
- Nieuwpoort. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting omtrent de beperkte stijging van de dotatie aan de politiezone 
Gehoord raadslid Serpieters die vraagt of deze stijging realistisch is, gelet op alleen al de indexering van de lonen van het 
personeel 
Gehoord raadslid Decorte die uitleg vraagt over de huisvesting van de politie in Koksijd-dorp 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit (24) 

22. Beleidsnota 2008 - goedkeuring. 

Gehoord raadslid Decorte die uitleg vraagt over de voorziene kredieten voor de aanleg van het golfterrein Hof ter Hille en 
de discrepantie tussen de kredieten in het gemeentebudget 2008 en het bedrag zoals vermeld in het sportbeleidsplan 
Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat in 2008 nog een deel van de gronden moet aangekocht worden en er tevens 
krediet is voorzien voor juridisch advies inzake opmaak lastenboek voor de concessie 
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die het verlies aanklaagt aan parkeerplaatsen langs de Koninklijke Baan naar aanleiding 
van de aanleg van fietspaden tussen Koksijde en Sint-Idesbald en hiervoor aandringt om bijkomend budget te voorzien 
voor mogelijke alternatieven 
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die voorstelt om bijkomend budget te voorzien voor de mogelijke aankoop van de zgn. 
viersterren woningen in functie van het waardevol architecturaal erfgoed, gelet op mogelijke juridische problemen die 
zouden kunnen opduiken 
Gehoord schepen Beun die meldt dat een juridische verankering van de bescherming van deze woningen zal gebeuren bij 
de definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan Koksijde-centrum en dat bovendien kredieten zijn voorzien in 
het kader van het premiereglement 
Gehoord raadslid Decorte die vraagt naar de verdere plannen in Oostduinkerke-dorp na afbraak van het huis Decuyper 
Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat voor deze zone een totaalvisie zal ontwikkeld worden vooraleer verdere plannen te 
ontwikkelen 
Gehoord raadslid Decorte die vaststelt dat het mobiliteitsplan zal herzien worden en vragen stelt naar de optie van een 
ringweg in Koksijde-bad en vraagt waar de randparkings zullen voorzien worden 
Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat hieromtrent nog een visie verder moet ontwikkeld worden 
Gehoord raadslid Decorte die vraagt of er in het meerjarenplan kredieten zijn voorzien voor aankoop van gronden op de 
militaire basis en die vraagt naar visie van het schepencollege voor de invulling van deze terreinen, waarop de 
burgemeester een korte schets heeft van de huidige stand van zaken in dit dossier en de mogelijke opties 
Gehoord raadslid Sophie Dewulf die verwijst naar vroegere suggesties over het verbouwen van de schuur van Ten 
Bogaerde tot concertzaal met behulp van Europese subsidies en vraagt of hieromtrent reeds akties zijn ondernomen 
Gehoord raadslid Decorte die vragen stelt over de slechte uitvoering van de werken op het Astridplein en vraagt of de 
toegangen tot de privatieven ondergronds reeds zijn verkocht; 
Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat de oplevering nog moet gebeuren van het Astridplein en dat wat de verkoop 
betreft, de procedure bij het Aankoopcomité is opgestart 
⇒ Stemming bij naamafroeping 

stemmen voor: L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Van Herck, , D. Dawyndt, F. Beun, F. Devos, 
C. Castelein, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. D’haveloose En R. 
Stekelorum 
stemmen tegen: de raadsleden E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, H. Dewulf, S. Dewulf, A. 
Serpieters, K. Deman en J. Boons 

23. Gemeentebudget 2008 - goedkeuring. 

⇒ Stemming bij naamafroeping 
stemmen voor: L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Van Herck, , D. Dawyndt, F. Beun, F. Devos, 
C. Castelein, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. D’haveloose En R. 
Stekelorum 
stemmen tegen: de raadsleden E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, H. Dewulf, S. Dewulf, A. 
Serpieters, K. Deman en J. Boons 

24. Toekenning toelagen aan de verenigingen dienstjaar 2008 - goedkeuring. 

⇒ 15 ja en 9 onthoudingen (E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, H. Dewulf, S. Dewulf, A. Serpieters, K. Deman 
en J. Boons) 
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25. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - opdracht voor het afsluiten van een huurovereenkomst 
voor het leveren, installeren en onderhouden van digitale fotokopieertoestellen voor de diverse diensten 
van de gemeente Koksijde, het O.C.M.W. van Koksijde en de Politiezone Westkust. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit (24) 

26. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - leveren van een bronzen beeld van garnaalvisser. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die verwijst naar het feit dat het om een bekende kunstenaar gaat 
Gehoord raadslid Stekelorum die verklaart zich te willen onthouden 
⇒ 16 ja en 8 onthoudingen (E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, H. Dewulf, S. Dewulf, A. 

Serpieters en R. Stekelorum) 

27. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - wassen van ruiten van gemeentegebouwen. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit (24) 

28. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - ondergronds brengen ICS-leidingen in de Ten 
Bogaerdelaan. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit (24) 

29. Gemeentelijke brandweer - aankoopprogramma van materieel met financiële staatshulp voor de periode 
2002-2007 - aanpassing dienstjaar 2008 - vaststelling. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit (24) 

30. Bouw toerismebureau Astridplein : lot 3 verwarmings- en sanitaire installatie - vaststellen eindafrekening 
der uitgevoerde werken. 

⇒ 17 ja, 7 onthoudingen (E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, H. Dewulf, S. Dewulf, A. Serpieters) 

31. Leveren en plaatsen van een speeltoestel voor gemeenteschool Koksijde - goedkeuren verhoging raming. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit (24) 

32. Oriënterend bodemonderzoek in het gemeentelijk depot en het containerpark - goedkeuren verhoging 
raming. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit (24) 

33. Onderhoudswerken onbevaarbare waterlopen 3de categorie - akkoordverklaring met voorstel van "Polder 
Noordwatering Veurne" voor het dienstjaar 2008. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit (24) 

34. Goedkeuring van de gemeentelijke saneringsbijdrage aan te rekenen aan de verbruiker en eigen 
waterwinners transportovereenkomst met IWVA - dienstjaar 2008. 

⇒ 17 ja, 7 onthoudingen (E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, H. Dewulf, S. Dewulf, A. Serpieters) 

35. Goedkeuren strandconcessies Vlaamse Gemeenschap Afdeling Waterwegen Kust - 2008. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit (24) 

36. Septemberkermis Oostduinkerke-dorp : abonnementen voor de periode 2007-2011 - aanpassing 

Gehoord raadslid Boons die voorstelt om het jaarlijks te betalen abonnementsgeld af te schaffen 
Gehoord dhr. burgemeester die akkoord gaat om dit voorstel te onderzoeken op zijn haalbaarheid en bijgevolg voorstelt om 
dit punt uit te stellen 
⇒ Punt met unanmiteit uitgesteld 

37. Principiële vaststelling van de nieuwe straatnaam "Zeeraketstraat". 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit (24) 

38. Principiële vaststelling van de nieuwe straatnaam "Sint-Niklaasplein". 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit (24) 

39. Principiële vaststelling van de nieuwe straatnaam "Sint-Pietersplein". 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit (24) 

40. cc CasinoKoksijde - Goedkeuren aanpassing huishoudelijk reglement. 

Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vraagt wat bedoeld wordt met “tijdig annuleren” 
Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat  hieromtrent verduidelijking zal worden gegeven 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit (24) 
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41. PPS-overeenkomst met Toerisme Vlaanderen voor domein Zeebries - Strandjutterslaan. 

Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit (24) 

42. Buitenschoolse Kinderopvang - Goedkeuren huishoudelijk reglement Lokaal Overleg Kinderopvang. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit (24) 

43. Goedkeuren overeenkomst tussen het Advies- en Vormingscentrum van de Steden en Gemeenten (AVSG) 
en het Gemeentelijk Onderwijs Westhoek (GOW). 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit (24) 

44. Personeel : vastleggen 10e feestdag 2008 - princiepsbeslissing. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit (24) 

45. Personeel : toetreding tot de collectieve hospitalisatieverzekering van de Gemeenschappelijke Sociale 
Dienst van de RSZPPO. 

Gehoord schepen van personeel Anseeuw in haar toelichting 
Gehoord raadslid Serpieters die wijst op de negatieve aspecten van de gekozen basisformule ten aanzien van het huidige 
kontrakt en daarbij tevens verwijst naar het protocol van niet-akkoord van het Bijzonder Onderhandelingscomité 
Gehoord schepen Anseeuw en dhr. burgemeester die verwijzen naar de mogelijkheid voor de werknemers om de polis uit 
te breiden op eigen kosten 
⇒ Goedgekeurd met 15 ja en 9 neen (E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, H. Dewulf, S. Dewulf & 

A. Serpieters, K. Deman en J. Boons 

46. Personeel : wijziging reglement op de toekenning van een (collectieve) hospitalisatieverzekering. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit (24 ja) 

Mededeling van de voorzitter van de gemeenteraad: de volgende raadszitting zal plaatsvinden op woensdag 16 januari 
2008 

GEHEIME ZITTING 

47. Brandweer - afdeling Oostduinkerke - verlenen eervol ontslag aan sergeant-majoor Maurice Dorné. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit (24) 

 
de zitting wordt door de voorzitter gesloten op donderdag 20 december 2007 om 00u13 
 
 
 
 
 
Voor verslag 
De secretaris,  
Joeri STEKELORUM 


