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gemeente 
Koksijde 

BEKNOPT VERSLAG 
GEMEENTERAAD 

maandag 17 januari 2011 

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

CASTELEIN, F. BEUN, A. SERPIETERS, D. VERLINDEN, C. VANHEULE, B. DALLE, C. BAKEROOT, I. 
VANCAYSEELE, K. D’HAVELOOSE, R. STEKELORUM, J. BOONS en H. VANDENBERGHE, raadsleden 

 J. STEKELORUM, gemeentesecretaris 

 
 
Verontschuldigd: schepen G. Suber-Delie en raadslid Verlinden 
 
De zitting vangt aan om 19u15 
 

OPENBARE ZITTING 

notulen van de raadszitting van 20 december 2010 

Er zijn geen opmerkingen op de ontwerpnotulen, deze worden bijgevolg dan ook goedgekeurd. 

De heer voorzitter vraagt vervolgens de goedkeuring van de raad om één punt bij hoogdringendheid aan de orde van de dag toe 
te voegen namelijk  

a) ontwerpen en drukken van het gemeentelijk infoblad Tij-dingen – goedkeuren lastvoorwaarden en 
gunningswijze 

Gelet op de hoogdringendheid tot goedkeuring van dit lastenboek, gezien de huidige opdracht binnenkort afloopt 

⇒ De raad keurt met unanimiteit de toevoeging van dit dagordepunt goed 

1. Mededelingen 

De heer burgemeester deelt mee dat de vernieuwing van de Zeelaan in Koksijde-bad zal starten in oktober 2012 

De heer burgemeester deelt ook mee dat het in de vorige raad vastgestelde bedrag van 17,50 als parkeerretributie, werd 
goedgekeurd ondanks het negatieve advies van het AGB; dit blijft voorlopig op dit vastgestelde bedrag. 

De heer burgemeester deelt vervolgens ook mee dat voor wat Ten Bogaerde betreft er een negatieve beslissing is van 
Toerisme Vlaanderen voor betoelaging in het kader van het Impulsprogramma WO I; de gemeente is het dossier gaan 
inkijken in Brussel en heeft beslist om beroep in te dienen bij de bevoegde minister, gebaseerd op verschillende 
elementen uit het dossier, hij gaat dieper in op de gehanteerde selectiecriteria en het feit dat er met andere adviezen 
geen rekening is gehouden; deze beslissing is voor de gemeente bijzonder negatief, gezien ook het dossier van het 
Grardmuseum niet verder kan ontwikkeld worden, zolang er geen definitieve duidelijkheid is over mogelijke subsidiëring; 
het project in het kader van herdenking WO I zal ook niet doorgaan, indien er geen subsidies komen. Schepen Loones 
meldt in dit verband bovendien dat het geen negatieve beslissing is van de minister, maar wel van Toerisme Vlaanderen; 
hij betreurt eveneens deze beslissing en het feit dat er geen collegialiteit is geweest van de frontsteden bij de 
behandeling van ons dossier. 

 
2. Gemeenschapscentrum CC Wulpen - open oproep 20 - project 002016: goedkeuren typebestek. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die meldt dat er vijf ontwerpers zijn weerhouden 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - stationsgebouw Koksijde - 
technische aanpassingswerken - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester die toelichting geeft over dit punt 

Gehoord raadslid Vandenberghe die vraagt naar de bijlage. 

Gehoord raadslid Stekelorum die vraagt of er geen garantie kan gegeven worden over het openhouden van de loketten 
door de NMNS over meerdere jaren 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

4. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - ontwikkeling en realisatie van een 
concept ter promotie van de activiteiten van het cultureel centrum cc Casino Koksijde 2011-2012 - 
goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 
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Gehoord schepen Loones die wijst op dit jaarlijks terugkerende lastenboek 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

Raadslid Serpieters verlaat de zitting 

 
5. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - tenniscomplex Koksijde-dorp - 

perceel 1: ruwbouw en voltooiïng  - goedkeuring aangepaste raming. 

Gehoord schepen Dawyndt die uitleg verschaft over de reden van de aangepaste raming 

Gehoord raadslid Vandenberghe die vraagt naar wat perceel 2 precies inhoudt 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

6. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - tenniscomplex Koksijde-dorp - 
perceel 3: verwarming, sanitair, ventilatie  - goedkeuring aangepaste raming. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

Raadslid Serpieters vervoegt opnieuw de zitting 

 
7. Goedkeuren reglement tot vaststelling van de retributie voor toegang (prijs ticket) tot het parcours van het 

wereldkampioenschap cyclocross 2012. 

Gehoord schepen Dawyndt die uitleg verschaft over de prijs van de toegangsticketten; hij wijst er op dat voor inwoners 
van Koksijde en tweede verblijvers een bedrag van 5 euro zal gevraagd worden, dit omwille van belastingstechnische 
redenen 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

8. OCMW Koksijde - budget 2010 - vaststellen wijziging exploitatiebudget nr. 2 + investeringsbudget nr. 2 - 
kennisgeving. 

Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

9. Goedkeuren aankoop pand gelegen Toekomstlaan jegens Vanhee - Beyen. 

Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat dit pand voorlopig kan gebruikt worden voor de dienst voor onthaalouders, 
maar waarbij de aankoop kadert in de verdere ontwikkeling van de projectzone in Oostduinkerke 

Gehoord raadslid Serpieters die vraagt om in de toekomst meer detail te kunnen krijgen over dit masterplan 

Gehoord raadslid Boons die vraagt of het ter beschikking stellen voor onthaalouders geen concurrentie is voor private 
initiatieven, waarop schepen Vollon dit initiatief kadert, namelijk dat het hier om zelfstandige onthaalouders gaat en dat 
er een constante nood is aan dergelijk aanbod, waarbij raadslid Boons meent dat hier toch een deel vanuit de gemeente 
wordt gesubsidieerd, waarop schepen Vollon meldt dat ook een huurprijs wordt betaald; raadslid Boons vraagt om ook 
eens aan steun voor andere onthaalouders te denken 

Gehoord raadslid Sophie Dewulf die meent dat raadslid Boons wel een punt heeft, gezien hier de gemeente toch 
tussenkomt in de infrastructuur 

Gehoord raadslid Vandenberghe die vragen stelt over het toekomstig ruimtelijk strategisch project 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

Schepen Dawyndt verlaat de zitting 

 
10. Goedkeuren openbare verkoop vissershuis Chrysantenlaan 1 - principebeslissing. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

11. Goedkeuren ontwerp tracé wegenis Belvédèrelaan - goedkeuren verbintenis met de bouwheer. 

Gehoord schepen Loones in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vragen stelt over het feit of dit tracé zomaar mag aangelegd worden en hiervoor 
verwijst naar art. 682 BW, haar fractie zal dan ook geen medewerking verlenen aan dit punt, gezien het niet wettelijk is; 
ze verwijst tevens naar een standpunt van toenmalige bevoegde minister Sauwens uit 2000 die de gemeente er op wees 
dat dit tracé onwettig is gezien dit ingesloten perceel op basis van art. 682 van het BW wel recht van uitweg heeft maar 
dit niet mag uitgeoefend worden in functie van de bebouwing van dit perceel; dit zou eventueel wel mogen indien dit 
tracé zou dienen ter ontsluiting van een eigendom voor openbaar nut, maar niet voor een privé-eigendom zoals hier het 
geval is; schepen Loones geeft hierbij uitleg en meldt dat deze vroegere discussie zich situeerde in het kader van 
onteigening, wat hier niet het geval is, hetgeen wordt bevestigd door de burgemeester 

Raadslid Sophie Dewulf meldt dat er bovendien klachten zijn van omwonenden 

⇒ Goedgekeurd met 16 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. 
Vollon, F. Devos, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. 
D’haveloose, R. Stekelorum), 5 onthoudingen (E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, A. 
Serpieters) en 4 tegen (H. Dewulf, S. Dewulf, J. Boons en H. Vandenberghe) 
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Schepen Dawyndt vervoegt opnieuw de zitting 

 
12. Vaststelling plannenregister 

Gehoord schepen Dawyndt 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

13. Goedkeuren reglement architectuurprijs. 

Gehoord schepen Dawyndt 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

14. Goedkeuren statuten en huishoudelijk reglement raad voor lokale economie. 

Gehoord schepen Devos in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

Raadslid Sophie Dewulf verlaat de zitting 
 
15. Inventaris van het Koksijdse bouwkundig erfgoed - aanvulling met een reeks woningen van de vastgestelde 

gemeentelijke 4*-lijst. 

Gehoord schepen Loones in zijn toelichting waarbij hij verwijst naar de lijst zoals die door het VIOE is samengesteld en 
het feit dat de gemeente nog een aantal andere bijzondere woningen aan de lijst heeft toegevoegd; hij verwijst 
bovendien naar de bespreking in de raadscommissie en meldt dat er mogelijkheid is geweest voor het indienen van 
bezwaren door de eigenaars van betrokken panden; 

Gehoord raadslid Stekelorum die vragen stelt over een huizenreeks in de Leopold II-laan, namelijk nummer 62 en vraagt 
waarom dit er niet bij staat, waarop schepen Loones meent dat dit ongetwijfeld een vergissing is en voorstelt om dit 
vooralsnog op te nemen bij amendement 

Gehoord raadslid Decorte die zijn waardering uitdrukt voor het beschermen van onroerend erfgoed, zijn fractie zal zich 
evenwel onthouden omwille van het feit dat onroerend erfgoed bindende adviezen verleent op basis van deze lijst en dit 
niet correct is, waarop schepen Loones nog eens de filosofie van dit initiatief uitlegt, namelijk voorkomen dat waardevol 
bouwkundig erfgoed wordt afgebroken en het feit dat bovendien subsidies door de gemeente worden verleend; 

Gehoord dhr. burgemeester die nog een onderstreept dat de gemeente veel belang hecht aan het erfgoedbeleid, dat de 
gemeente baanbrekend werk hiermee verricht, hij verwijst tevens naar de premies die de gemeente terzake geeft en het 
logisch vindt dat de panden die op de VIOE-lijst staan ook nu hiervoor in aanmerking komen 

Gehoord raadslid Serpieters die vraagt naar de stand van zaken van La Coursive als beschermd monument, waarop 
schepen Loones meldt dat hieromtrent reeds initiatieven zijn genomen naar de hogere overheid 

⇒ Goedgekeurd mits toevoeging van het pand gelegen Leopold II-laan 62, met 19 ja (L. Deltombe, M. 

Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. Dawyndt, F. Devos, R. Gantois, C. 
Castelein, F. Beun, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. 
Boons en H. Vandenberghe), 6 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. 
Casselman, A. Serpieters) 

Raadslid Sophie Dewulf vervoegt opnieuw de zitting 
 
16. Buitenschoolse Kinderopvang - statuten en samenstelling Lokaal Overleg Kinderopvang - hervaststelling. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

17. Personeel : hervaststelling personeelsformatie. 

Gehoord schepen Anseeuw 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

18. Personeel : rechtspositieregeling : vaststelling bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden en 
voorwaarden voor interne personeelsmobiliteit. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

19. Brandweerpersoneel : vacantverklaring van 1 plaats van voltijds brandweerman-ambulancier in statutair 
dienstverband m.i.v. 1 maart 2011. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

De raad gaat vervolgens over tot het punt dat bij hoogdringendheid wordt toegevoegd aan de dagorde, met name: 
 

19b. ontwerpen en drukken van het gemeentelijk infoblad Tij-dingen – goedkeuren lastvoorwaarden en 
gunningswijze 

Gehoord schepen Devos in zijn toelichting omtrent de hoogdringendheid, namelijk dat het huidige kontrakt binnenkort 
afloopt 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 
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MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Sophie Dewulf – Koninklijke Prinslaan 

Raadslid Dewulf meent dat er in de Koninklijke Prinslaan nog geen riolering ligt en dit zal nodig zijn gelet op de 
mogelijkheid om appartementen te bouwen; de heer burgemeester meldt dat de Koninklijke Prinslaan een gewestweg is 
en dit met hen zal moeten overlegd worden; raadslid Dewulf meent bovendien dat, gezien deze weg in de toekomst 
volgens de wens van de meerderheid de enige toegang zou zijn tot Koksijde, de rioleringswerken beter dringend worden 
uitgevoerd en nu reeds een aanvraag zou worden gedaan bij het Vlaamse Gewest, gezien de lange procedures. 

 
2. vraag van raadslid Sophie Dewulf - Zeelaan 

Raadslid Dewulf meldt dat haar fractie op de hoogte is gesteld van de vernieuwing van de Zeelaan in de 
verkeerscommissie; ze is verheugd dat de heraanleg pas in het najaar van 2012 zal gebeuren; ze betreurt evenwel dat 
noch de inwoners, noch de handelaars zijn ingelicht over de herinrichting; ze betreurt tevens dat er nog geen uitsluitsel 
is gegeven en mogelijkheid tot discussie is over het eenrichtingsverkeer in de Zeelaan; ze stelt tevens een planning voor 
om de werken vlot te laten verlopen en de werken te faseren; schepen Devos meldt dat er nog geen consultatie is 
gebeurd gezien de plannen nog niet afgewerkt zijn 

 

BESLOTEN ZITTING 

20. Brandweer - afdeling Koksijde - ontslag brandweerman Pieter Braet. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

 

 
 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 20u50 
 
Volgende gemeenteraad: maandag 21 februari 2011 om 20u 

 
Voor verslag 

de gemeentesecretaris,  

Joeri STEKELORUM 

 

aangevuld d.d. 21/01/2011 
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gemeente 
Koksijde 

BEKNOPT VERSLAG 
GEMEENTERAAD 

maandag 21 februari 2011 

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

CASTELEIN, F. BEUN, A. SERPIETERS, D. VERLINDEN, C. VANHEULE, B. DALLE, C. BAKEROOT, I. 
VANCAYSEELE, K. D’HAVELOOSE, R. STEKELORUM, J. BOONS en H. VANDENBERGHE, raadsleden 

 J. STEKELORUM, gemeentesecretaris 

 
 
Verontschuldigd: schepenen H Vollon & F. Devos 
 
De zitting vangt aan om 20u12 
 

OPENBARE ZITTING 

notulen van de raadszitting van 17 januari 2011 

Er zijn geen opmerkingen op de ontwerpnotulen, deze worden bijgevolg dan ook goedgekeurd. 

 

De heer voorzitter vraagt vervolgens de goedkeuring van de raad om volgende punten bij hoogdringendheid aan de orde van 
de dag toe te voegen namelijk  

a) Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – leveren van bomen 2011 – 
goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze 

Gelet op de hoogdringendheid tot goedkeuring van dit lastenboek, gezien het nakende plantseizoen 

⇒ De raad keurt met unanimiteit de toevoeging van dit dagordepunt goed 

b) Gasterie Duinenabdij – uitstel van betaling van de concessievergoeding van 1 maart 2011 tot 1 juli 2012 

Gelet op de hoogdringendheid tot goedkeuring van dit lastenboek, gezien de concessie ingaat op 1 maart 2011 en er 
dringende werken dienen te gebeuren aan de basisinstallatie (toog en koelkasten) teneinde derving van omzet van de 
concessienemer te vermijden 

⇒ De raad keurt met unanimiteit de toevoeging van dit dagordepunt goed 

1. Mededelingen 

De burgemeester deelt mee dat de gouverneur het budget 2011 heeft goedgekeurd en leest het desbetreffende schrijven 
voor; 
Vervolgens deelt de burgemeester, in navolging van de vraag gesteld door raadslid Sophie Dewulf op de vorige zitting in 
verband met de riolering in de Koninklijke Prinslaan, mee dat de kwestie verder onderzocht is geweest door de VMM en 
de gemeentelijk ingenieur en dat er momenteel voldoende voorzieningen zijn voor de rioolwaterafvoer; raadslid Sophie 
Dewulf dankt voor het antwoord en stelt vast dat er toch nog mogelijks problemen zijn op een aantal percelen en vraagt 
nog aandacht hiervoor en een oplossing vooraleer de weg wordt heraangelegd en vraagt ook duidelijkheid ivm het 
tramtracé; de burgemeester meldt dat hij voorstander is voor een zo snel mogelijk doortrekken van de tram en geeft een 
stand van zaken van dit dossier; raadslid Dewulf meent dat er toch wel moet nagedacht worden over het precieze tracé 
van de tram, gezien de ligging nabij natuurgebied. 

2. Aktename ontslag van mevr. Martine Vanryckeghem als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Gehoord schepen Delie die Martine Vanryckeghem bedankt voor haar inzet als ocmw-raadslid 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

3. Aktename afstand van dhr. Michel Vandenbussche als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

4. Onderzoek van de geloofsbrieven van Vanden Broecke Céline, kandidaat-lid voor de raad voor maatschappelijk 
welzijn. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

5. Gemeenschapscentrum CC Wulpen - Open Oproep 20 - project 002016: goedkeuren ontwerp overeenkomst. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 
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6. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop meubilair 
godsdienstklas/studielokaal gemeenteschool Koksijde - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

7. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - reinigen straatkolken grondgebied 
Koksijde 2011 - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

8. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vervangen vuilniswagen 2011 - 
goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die de systematische vervanging van het huisvuilwagenpark aanhaalt 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

9. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Tenniscomplex Koksijde-dorp - 
perceel 4: lift - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

10. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - renovatie sporthal Koksijde - lot 1: 
ruwbouw en afwerking - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

11. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - renovatie sporthal Koksijde - lot 2: 
sportinfrastructuur - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

12. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - renovatie sporthal Koksijde - lot 3: 
elektriciteit - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

13. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanstellen van een landmeter-
expert voor het opstellen van schattingsverslagen - raamcontract tot eind 2013 - goedkeuren lastvoorwaarden 
en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat naast het Aankoopcomité nu ook landmeters-schatters kunnen aangesteld 
worden en dit tot vlottere afhandeling zal leiden van de dossiers 

Gehoord raadslid Serpieters die vraagt of er dan helemaal geen beroep meer zal gedaan worden op het Aankoopcomité, 
waarop de burgemeester meldt dat dit zeker niet het geval zal zijn en tevreden is over hun dienstverlening, maar de 
werklast nu wat kan verdeeld worden 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

14. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren van een compactlader en 
drie bijhorende borstelbakken - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

15. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - diepe en moeilijk uit te voeren 
rioolaansluitingen 2011 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

16. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren van plantsoenen voor het 
jaar 2011 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Loones in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

17. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - reinigen riolen Zeedijk voor het 
jaar 2011 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

18. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - ruimen van riolering voor het jaar 
2011 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 



beknopt verslag 21/02/2011  3 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

19. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – Abdijmuseum Ten Duinen 1138 - 
vervangen pompen - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

20. Site Abdijmuseum Ten Duinen 1138 - permanente drainage : ereloon forfait voor de begeleiding aanpassen 
installatie bemaling Ten Duinen. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

21. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - organisatie WK Cyclocross 2012 - 
aanstellen firma voor het uitwerken en plaatsen van publiciteit en veiligheidsmaterialen - goedkeuren 
lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Dawyndt die meldt dat de gemeente in de laatste rechte lijn zit naar de organisatie van het WK en de 
goedkeuring van diverse lastenboeken nodig is 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

22. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren van VIP-catering en VIP-
infrastructuur op het WK cyclocross 2012 te Koksijde - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

23. Reglement tot vaststelling van de retributie voor een VIP- of VVIP-arrangement op het wereldkampioenschap 
cyclocross 2012. 

Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

24. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Werken nutsmaatschappijen - 
herinrichting stationsomgeving te Koksijde - openbare verlichting en kerstverlichting. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

25. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Fuchsialaan. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

26. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Capucijnenlaan. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

27. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Pieterlaan. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

28. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Voorduinen. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

29. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Noordenwindhelling. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

30. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Zeedijk Groenendijk. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

31. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Oostenwindhelling. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

32. Meedelen besluit van de gouverneur betreffende de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2009 van het 
OCMW Koksijde. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

33. Aankoop van een perceel gelegen Pylyserlaan 2 deel van nummer 674/D - goedkeuren ontwerpakte. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die ook meldt dat de Pylyserlaan half maart terug zal opengesteld worden, 
evenals de Ter Duinenlaan 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

34. Goedkeuren desaffectatie en principebeslissing tot openbaar verkoop deel Cornillestraat. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

35. Gebruiksovereenkomst tussen de gemeente Koksijde en vzw Huize Rozenwingerd betreffende "Een lokaal in 
paviljoen 1 en het volledig gebruik van paviljoen 2" op het domein van "De Windroos". 
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Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die meldt dat deze overeenkomst past binnen de goede verstandhouding 
met de Rozenwingerd 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

36. Contract voor het exclusieve verbruik van bieren in gasterie van de Duinenabdij die de merknaam dragen van 
Ten Duinen en Sint-Idesbald tussen de gemeente Koksijde en brouwerij Huyghe en de concessionaris van de 
'Gasterie duinenabdij'. 

Gehoord schepen Loones in zijn toelichting die de goede relatie met de brouwerij Huyghe aanhaalt  

Gehoord raadslid Stekelorum die vraagt of er dan geen gewone bieren kunnen gedronken worden en of de brouwerij 
Huyghe exclusief levert 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

37. Concessie tot uitbating van trampolinestructuren op het strand naast de Zeedijk te Koksijde en te 
Oostduinkerke ter hoogte van respectievelijk J.Jordaensstraat en Trumelet Faberstraat - periode 1 april 2011 
tot en met 31 maart 2014. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Rik Dewulf die stelt dat de constructie al een tijd niet meer ter hoogte van de Jordaensstraat staat, 
maar wel halfweg de HogeDijk, waarop de burgemeester voorstelt om dit aan te passen 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit met vervanging van de J. Jordaensstraat door Prins Albertplein 

38. Erfpachtovereenkomst tussen gemeente Koksijde en BVBA Dorsale - uitstel betaling canon. 

Gehoord schepen Dawyndt die meldt dat normaal voorzien was om de werken vroeger te kunnen starten, zodat 
ingebruikname pas in oktober kan gebeuren en bijgevolg voorgesteld wordt om de inning van het canon tot dan uit te 
stellen 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

39 Toekennen toelage aan de ontwikkelingsorganisatie "Cunina" voor de productie van een documentaire over de 
werking "Cunina Ziekenhuis Nepal". 

Gehoord schepen Loones in zijn toelichting die de medewerking van Nathalie Meskens meldt, wat tot een uitstraling van 
de gemeente Koksijde zal leiden en hiermee meteen een ontwikkelingsproject wordt gesteund 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

dhr. burgemeester verlaat de zitting 
 

40. Concessieovereenkomst voor de uitbating van een gastronomisch restaurant abdijhoeve Ten Bogaerde - 
verlaging concessievergoeding periode 1 maart 2011 - 1 maart 2012. 

Gehoord schepen Loones die meldt dat de werken die momenteel aan de gang zijn aan het gebouw een weerslag hebben 
op de omzet van de uitbaters en dat na advies van de gemeenteontvanger een verlaging van de concessieprijs wordt 
voorgesteld 

Gehoord raadslid Serpieters die de stemming vraagt 

⇒ Goedgekeurd met 17 ja (L. Deltombe, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck,, D. Dawyndt, R. Gantois, C. 
Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. D’haveloose, R. 
Stekelorum, J. Boons en H. Vandenberghe), 7 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. 
Saubain, P. Casselman, A. Serpieters & S. Dewulf) 

dhr. burgemeester vervoegt opnieuw de zitting 
 
40bis Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – leveren van bomen 2011 – 

goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze 

Gehoord schepen Loones in zijn toelichting en de hoogdringendheid motiveert, gezien het plantseizoen er aan komt 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

40ter Gasterie Duinenabdij – uitstel van betaling van de concessievergoeding van 1 maart 2011 tot 1 juli 2012 

Gehoord schepen Loones in zijn toelichting en de hoogdringendheid motiveert, nl. dat de zaak moet geopend zijn op 1 
maart en de installatie van de barmeubel dringend is geworden 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 
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BESLOTEN ZITTING 

41. Brandweer - afdeling Koksijde - aanstelling van 1 stagiair brandweerman; 
⇒ Aangesteld met 25 stemmen voor 

42. Brandweer - afdeling Oostduinkerke - ontslag brandweerman Michel Coutteau. 
⇒ Goedgekeurd met 24 stemmen voor en 1 tegen 

43. Brandweer - afdeling Koksijde - ontslag brandweerman Dimitri Delsael. 
⇒ Goedgekeurd met 23 stemmen voor, 1 tegen en 1 lid niet gestemd 

 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u06 
 
Volgende gemeenteraad: maandag 21 maart 2011 om 20u 

 
 
 
Voor verslag 

de gemeentesecretaris,  

Joeri STEKELORUM 
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Aanwezig: L. DELTOMBE, voorzitter 
 M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester; 

 J. LOONES, S. ANSEEUW, D. VAN HERCK, H. VOLLON, D. DAWYNDT en F. DEVOS, schepenen 

 G. SUBER-DELIE, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid 

 H. DEWULF, E. DEPOTTER, G. DECORTE, A. SAUBAIN, P. CASSELMAN, R. GANTOIS, S. DEWULF, C. 

CASTELEIN, F. BEUN, A. SERPIETERS, D. VERLINDEN, C. VANHEULE, B. DALLE, C. BAKEROOT, I. 

VANCAYSEELE, K. D’HAVELOOSE, R. STEKELORUM, J. BOONS en H. VANDENBERGHE, raadsleden 

 J. STEKELORUM, gemeentesecretaris 

 

 
Verontschuldigd: de raadsleden Saubain, Casselman, Castelein & Stekelorum 
 
De zitting vangt aan om 20u15 
 

OPENBARE ZITTING 

notulen van de raadszitting van 21 februari 2011 

Er zijn geen opmerkingen op de ontwerpnotulen, deze worden bijgevolg dan ook goedgekeurd. 

 

1. Mededelingen 

Schepen Loones brengt een kort verslag van het werkbezoek aan Suriname in het kader van de stedenband en meldt dat 
de projectwerking zijn vruchten begint af te werpen; er is een ontmoeting geweest met de bevoegde minister van 
regionale ontwikkeling, ook het waterproject wordt toegelicht, evenals de projecten in Galibi zelf (vrouwenhuis, 
studiefonds programma…); de schepen dankt ten slotte de leden van de gemeenteraad die mee zijn gereisd. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aangaan van leningen ter 
financiering buitengewone dienst - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor herhalingsopdracht. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - bouwen stationsgebouw Koksijde - 
lot vast meubilair en binnenafwerking - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat de werken ondertussen zijn opgestart voor de bouw van het nieuwe 

stationsgebouw 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

4. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - omgevingswerken begraafplaats 
Koksijde - optrekken muurconstructies - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Loones in zijn toelichting; 

Gehoord raadslid Depotter die vraagt of er plannen zijn om bomen aan te planten, gezien de wortels de nieuwe muur 
zouden kunnen beschadigen, en stelt dus voor om de bomen niet te dicht bij de muur aan te planten 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

5. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - omgevingswerken begraafplaats 
Koksijde - fase restauratie en uitbreiding - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Loones in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

6. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop huisvuilzakken 2011 - 
goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord de heer burgemeester 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

7. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - maaien van bermen langs 
openbare wegen en waterlopen 2011 - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningwijze. 
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Gehoord schepen Loones die meldt dat dit een jaarlijks terugkerende opdracht is 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

8. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - plaatsen van een overkapping op 
de speelplaats van de gemeenteschool Koksijde - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningwijze. 

Gehoord schepen Vollon die meldt dat het gaat om de vervanging van de te kleine huidige overdekte speelplaats 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

9. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop bestelwagen voor de 
dienst Veiligheid en Preventie - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningwijze. 

Gehoord de heer burgemeester 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

10. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - herinrichting van de Rousseaulaan 
en omgeving - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningwijze. 

Gehoord de heer burgemeester die meldt dat deze werken kaderen in de totale heraanleg van de omgeving tussen de 

Koninklijke Baan en de Zeedijk, de erbarmelijke staat van de huidige wegenis beschrijft en meldt dat een gescheiden 
rioleringsstelsel wordt aangelegd; de bovenbouw wordt aangepakt met voetpaden, parkeerstroken en fietspaden 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

11. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop signalisatiemateriaal 
voor parkeerverbod - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningwijze. 

Gehoord de heer burgemeester in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

12. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren en plaatsen 
speeltoestellen op diverse speelterreinen 2011 - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningwijze. 

Gehoord schepen Van Herck die meldt dat er diverse vervangingen en herstellingen op de speelterreintjes dienen te 
gebeuren 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

13. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop nieuwe 
verwarmingstoestellen voor de scoutslokalen te Koksijde-dorp - goedkeuren lastvoorwaarden en 
gunningwijze. 

Gehoord de heer burgemeester die meldt dat de scouts in de bestaande lokalen kan blijven en daarom deze investering 
nog kan gedaan worden 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

14. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren en plaatsen van XML-
aansturing tussen meldkamer brandweer Koksijde en HC Brugge - goedkeuren lastvoorwaarden en 
gunningwijze. 

Gehoord de heer burgemeester die het belang van deze investering benadrukt 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

15. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren van dranken op 
verschillende locaties - raamcontract 5 jaar - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord de heer burgemeester die dit lastenboek kadert in de noodzaak tot levering van dranken 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

16. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop schragen en planken voor 
de dienst logistiek - depot Koksijde - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

17. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop nieuwe dienstwagen 
groendienst - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

18. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - nutsmaatschappijen - ondergronds 
brengen kopernetten - Nieuwpoortsteenweg. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

19. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - nutsmaatschappijen - ondergronds 
brengen laagspanningsnet - Weldadigheidstraat. 

Gehoord de heer burgemeester die meldt dat de gemeente steeds bijzondere inspanningen levert bij het ondergronds 
brengen van de leidingen 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 
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20. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vissershuis Nys-Vermoote - fase 1 
- restauratie - lot 1 : Bouwkundige restauratiewerken - goedkeuring verrekening 1 - diverse meerwerken. 

Gehoord de heer burgemeester die meldt dat de opening van het huisje in juni wordt voorzien; hij duidt de reden van de 

meerwerken 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

21. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vissershuis Nys-Vermoote - fase 1 
- restauratie - lot 2.1 : CV + sanitair - goedkeuring verrekening 1 - diverse meerwerken. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

22. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vervangen dakconstructie van de 
foyer van het bedrijf - goedkeuring aangepaste raming. 

Gehoord de heer burgemeester die verwijst naar de toegestane schadevergoeding en de noodzakelijke werken 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

23. Goedkeuren van twee doorgeefleningen aan de kerkfabriek Sint-Willibrordus voor de restauratiewerken aan de 
Sint-Willibrorduskerk te Wulpen. 

Gehoord de heer burgemeester die de voorziene werken kort toelicht 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

24. Algemeen gemeentelijk politiereglement - aanpassen hoofdstuk 19 - Plankzeilen (windsurfen), 
vliegerplanken(kitesurfen) en pleziervaart en anderen vormen van activiteiten zoals vermeld in de definities 
bepaald in artikel 1, 1°, 2°a, b, c en d, 3°, 4° en 5°. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

25. Agentschap voor maritieme dienstverlening - goedkeuring voorstel plan strandconcessies. 

Gehoord de heer burgemeester die meldt dat dit een gevolg is van een bespreking op het overleg van de 
kustburgemeesters op initiatief van de gouverneur, waarbij de klemtoon ligt op de veiligheid van het kitesurfen 

Gehoord raadslid Dalle die vraagt of er hier controle op zal gebeuren, wat door de burgemeester wordt bevestigd 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

26. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Gladiolenlaan. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

27. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Kerkplein. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

28. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Marktplein. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

29. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Ter Duinenlaan. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

30. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Pylyserlaan. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

31. Goedkeuren aankoop villa Semiramis R.Allemeeschlaan 9 te 8670 Koksijde - principebeslissing. 

Gehoord de heer burgemeester die meldt dat er onderhandeld is geweest over de prijs; hij stelt dat er diverse opties zijn 

voor gebruik van dit gebouw en dat de ligging een grote meerwaarde heeft voor diverse doeleinden 

Gehoord raadslid Vandenberghe die vraagt over welk pand het precies gaat, waarop de burgemeester de secretaris 

verzoekt om de raadsleden de mogelijkheid te geven het pand te bezoeken; 

Gehoord raadslid Beun die opmerkt dat de kunstenaar Luypaert nog in dit gebouw heeft gewerkt 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

32. Goedkeuren tussenkomst in de abonnementsprijs vanaf 1 september 2011 "BuzzyPazz" (openbaar vervoer via 
bus of tram) - inwoners Koksijde tussen de leeftijd van 6 tot 24 jaar - derdebetaler systeem ten laste van de 
gemeente. 

Gehoord schepen Van Herck die tevreden is dat dit punt vandaag op de agenda staat en dit belangrijk is voor de 
schoolgaande jeugd; dit wordt bevestigd door de burgemeester die ook verwijst naar de pas die reeds bestaat voor de 
senioren en feit dat de gemeente nu ook een inspanning doet voor de jeugd; 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

33. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst tussen de Regionale Welzijnsraad Veurne - Diksmuide en het 
gemeentebestuur met betrekking tot de organisatie van het overlegplatform Jeugd & Welzijn in de regio 
Veurne-Diksmuide. 
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Gehoord schepen Van Herck in zijn toelichting die stelt dat het om een bestendiging gaat van een reeds bestaand 
initiatief, in het verlengde van het jeugdbeleidsplan 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

34. Lastenkohier voor het plaatsen van tenten voor de exclusieve verkoop van dranken en voedingswaren aan het 
publiek van het WK Cyclocross 2012 Koksijde van 26 t.e.m. 29 januari 2012 - goedkeuring. 

Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

35. Gaselwest - Goedkeuren statutenwijziging en vaststellen standpunt in te nemen op de Algemene Vergadering. 

Gehoord raadslid Gantois die verwijst naar een infovergadering waar de nodige toelichting werd gegeven 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

36. Scholengemeenschap Strand en Polder / verlenging van de intergemeentelijke samenwerking onder de vorm 
van een interlokale vereniging zonder beheersoverdracht met als doel het vormen van een 
scholengemeenschap voor de schooljaren 2011-2014. 

Gehoord de heer voorzitter, die op voorstel van schepen Vollon, verzoekt om dit punt uit te stellen 

⇒ met unanimiteit wordt dit punt uitgesteld 

37. Gemeentelijke basisscholen Koksijde en Oostduinkerke - opzegging van huidig beleidscontract met het 
Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) Veurne-Diksmuide-Westkust. 

Gehoord schepen Vollon die meldt dat het kontrakt voorziet in het opzeggen van het kontrakt om opnieuw te kunnen 
onderhandelen voor een periode van drie jaar 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

38. Personeel - wijziging personeelsformatie. 

Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 
Gehoord raadslid Beun die zich wil onthouden omwille van het blijven bestaan van de E-niveaus 

⇒ Goedgekeurd met 22 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. 
Vollon, D. Dawyndt, F. Devos, H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, R. Gantois, S. Dewulf, A. Serpieters, 
D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. D’haveloose, J. Boons en H. 
Vandenberghe) en 1 onthouding (F. Beun) 

39. Personeel - rechtspositieregeling - vaststelling bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden en 
voorwaarden voor interne personeelsmobiliteit. 

Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting  

⇒ Goedgekeurd met 22 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. 
Vollon, D. Dawyndt, F. Devos, H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, R. Gantois, S. Dewulf, A. Serpieters, 
D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. D’haveloose, J. Boons en H. 
Vandenberghe) en 1 onthouding (F. Beun) 

40. Brandbeveiliging - te betalen aandeel door de gemeenten met Z-centra - dienstjaar 2004 - gemeenterekening 
2003. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

BESLOTEN ZITTING 

41. VZW Dierenasiel Ganzeweide - vervangen vertegenwoordiger Algemene Vergadering. 

⇒ Is aangesteld met 17 ja en 6 onthoudingen: Kris Bastiaensen 

42. Raad Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) - vervangen vertegenwoordiger Algemene Vergadering. 
⇒ Uitgesteld met unanimiteit 

43. Brandweer - post Oostduinkerke - aanstelling van 2 stagiair brandweermannen. 
⇒ Beide kandidaten aangesteld met unanimiteit 

 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u05 
 
Volgende gemeenteraad: dinsdag 26 april 2011 om 20u 

 

 

 

Voor verslag 

de gemeentesecretaris,  

Joeri STEKELORUM 
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 H. DEWULF, E. DEPOTTER, G. DECORTE, A. SAUBAIN, P. CASSELMAN, R. GANTOIS, S. DEWULF, C. 

CASTELEIN, F. BEUN, A. SERPIETERS, D. VERLINDEN, C. VANHEULE, B. DALLE, C. BAKEROOT, I. 
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Verontschuldigd: de schepenen D. Van Herck, H. Vollon, G. Suber-Delie en de raadsleden Saubain, Dalle en Boons 
 
De zitting vangt aan om 20u16 
 

OPENBARE ZITTING 

notulen van de raadszitting van 28 maart 2011 

Er zijn geen opmerkingen op de ontwerpnotulen, deze worden bijgevolg dan ook goedgekeurd. 

1. Mededelingen 

De heer burgemeester stelt vast dat iedereen tevreden kan terugblikken op een geslaagd paasverlof, gelet op het goede 
weer; hij meldt tevens dat met een eerste werkvergadering i.v.m. de aanleg van de golf de start is gegeven voor dit 
project, er is bevel tot aanvang gegeven met ingang van 1 juni 

De heer voorzitter stelt vervolgens voor om punt 28 eerst te behandelen gelet op de uiteenzetting door de heer Marc Gunst, 
bestuurder namens de gemeente Koksijde van de IWVA, unaniem akkoord om dagordepunt 28 eerst te behandelen 
 
28. IWVA - Vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering. 

De heer Marc Gunst geeft een stand van zaken over de werking van de IWVA, met name van de waterproductie; de 
omzet, een aantal technische aspecten, het onderzoek naar de kwaliteit van het drinkwater, de technisch-operationele 
aspecten van de maatschappij, de natuureducatieve werking en het onderzoek naar de klantentevredenheid en de 
financiële resultaten waarbij o.a. de te verdelen dividenden; 

De burgemeester vraagt naar het gebruik door de toeristen en tweede verblijvers en vraagt of er hieromtrent 

sensibilisering gebeurt; 

Schepen Loones bedankt de heer Gunst voor de doorbraak in verband met de fietspaden doorheen de domeinen van de 

intercommunale, het bezoekerscentrum en vraagt voor een nieuwe bestemming van de wateropslagplaats in het domein 
Hannecart; 

Raadslid Stekelorum vraagt naar de stand van zaken omtrent de omgevingswerken aan de Watertoren, waarop de 
burgemeester daarop enige toelichting geeft 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop van digitale schoolborden 
voor de gemeentescholen Koksijde en Oostduinkerke - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester die het belang van deze investering toelicht 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - herinrichting van de 
Bosquetiastraat - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester die kort de herinrichting van de Bosquetiastraat toelicht en meldt dat er ook 

eenrichtingsverkeer wordt ingevoerd 

Gehoord raadslid Vandenberghe die vraagt wanneer de werken zullen starten en vraagt dat dit niet samen zou gedaan 

worden met de Zeelaan 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

4. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - afsluiten verzekeringscontract 
kunstwerken George Grard - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Loones die meldt dat er pogingen worden gedaan om subsidies te bekomen voor het nieuwe museum; 
hij verwijst naar de geschatte waarde van de kunstwerken 
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Gehoord raadslid Vandenberghe die vraagt wanneer het museum er komt waarop schepen Loones meldt dat door het 
niet bekomen van de subsidies voor de historische schuur in het kader van WO I er nu gewijzigde plannen zijn 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

5. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Leveren van recipiënten voor het 
deponeren van hondenpoepzakjes - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

6. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - rooien van bomen op het 
gemeentelijk sportpark te Koksijde-dorp - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Loones die meldt dat deze werken nodig zijn voor de herbouw van de tribune; 

Gehoord raadslid Rik Dewulf die aandacht vraagt voor het feit dat er momenteel bijna geen groen meer staat rond deze 

terreinen waarop schepen Loones meldt dat er een groenplan in opmaak is; 

Gehoord raadslid Stekelorum die de stelling van raadslid Dewulf bevestigt en tevens de aandacht vestigt op de 
publiciteitspanelen die hinderlijk zijn voor de omwonenden; 

Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat in de toekomst inspanningen moeten gedaan worden om de omgeving 
aantrekkelijker te maken en het bovendien noodzakelijk is dat op het terrein publiciteit moeten worden gemaakt; 

Gehoord raadslid Sophie Dewulf die zich bij het standpunt van raadslid Rik Dewulf aansluit 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

7. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vernieuwen schermdoekinstallatie 
in de gemeentelijke serres - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

Gehoord schepen Loones in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

8. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren van strandnetten - 
goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

Gehoord schepen Loones in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

9. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop vertidrain voor de 
groendienst - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

Gehoord schepen Loones in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

10. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – bouw van ondergrondse 
parkeergarage en aanleg plein te Groenendijk-bad- goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

Gehoord dhr. burgemeester die het belang van dit project onderstreept in het kader van de herinrichting van deze wijk 

van onze gemeente, met onder meer boxen voor de surfclub, bergingen voor de IKWV, private parkings en meldt dat dit 
voor de gemeente positieve resultaten oplevert; 

Gehoord raadslid Serpieters die vraagt of het college van de plannen op de hoogte is dat de IKWV naar Middelkerke zou 
verhuizen, waarop de burgemeester meldt dit ook in de wandelgangen heeft vernomen maar dit nog niet is bevestigd en 
hieromtrent informeel contact zal opnemen met de gemeente Middelkerke; 

Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vragen heeft bij de inrichting van het plein, met name over het verlies aan 
parkeerplaatsen op het plein (van 61 naar 26), ze merkt bovendien op dat er een grasplein met daarop een duin wordt 
aangelegd, ze stelt ook vragen over de wegzinkbare paaltjes als toegang naar het plein o.a. in functie van de evacuatie; 
ze vraagt of er parkeerplaatsen voorzien worden in de Zuidenwindhelling; daarop antwoordt de burgemeester dat het de 
optie is om een pleinfunctie te creëren, zodat een aantrekkelijk geheel wordt gemaakt met o.a. een uitkijkpunt, een kiss-
and-ride zone en waarbij de wagens onder de grond zullen gezet worden; hij meent dat er in Koksijde een grote 
parkeercapaciteit is en er eventueel nog randparkings kunnen aangelegd worden; raadslid Dewulf stelt wel dat de 
ondergrondse parkings zullen geprivatiseerd worden en dus niet zullen kunnen gebruikt worden voor passanten; 
bovendien meent ze dat het aantal parkeerplaatsen in Koksijde nog onvoldoende is; 

Gehoord raadslid Rik Dewulf die meldt zich te zullen onthouden en de aanleg van een duin en gras op deze plaats niet 
passend vindt waarop de burgemeester meent dat dit plein dringend moet aangepakt worden door de slechte inrichting 
aldaar, er is ook overleg met de aangelanden gebeurd. 

Gehoord schepen Loones die ook nog eens verwijst naar het masterplan voor Groenendijk, waar reeds lang sprake van is 

en moet uitgevoerd worden, hij sluit verder aan bij het betoog van de burgemeester 

Gehoord raadslid Rik Dewulf die nog eens in op het verdwijnen van een groot aantal parkeerplaatsen en dit betreurt;  

⇒ Goedgekeurd met 19 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Dawyndt, F. 
Devos, E. Depotter, G. Decorte, P. Casselman, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, A. Serpieters, D. 
Verlinden, C. Vanheule, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum) & 3 onthoudingen 
(H. Dewulf, S. Dewulf, H. Vandenberghe) 
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11. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen voor werken van nutsmaatschappijen - leveren en plaatsen 
elektriciteitskast - Ter Duinenlaan 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

12. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen voor werken van nutsmaatschappijen - bijkomende offerte palen 
op voetplaat - Ter Duinenlaan 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

13. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen voor werken van nutsmaatschappijen - aanstraling Casino - 
Westendestraat 

Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar een aantal proefopstellingen en de wens om sinds lang het gebouw een 
accent te geven en het gebouw aan te stralen, dit zal de openbare stadsverlichting ten goede komen 

Gehoord raadslid Stekelorum die meent dat dit een dure investering is, maar vaststelt dat er met led-verlichting wordt 

gewerkt; hij vraagt of er de mogelijkheid is om andere kleuren te projecteren; hij vraagt ook af of er geen investering 
kan gebeuren via het AGB, zodat de btw niet hoeft betaald te worden; de burgemeester meldt dat de verlichting wordt 
opgesteld vanop het gemeentehuis en er zal onderzocht worden of dit niet door het AGB kan geplaatst worden; het kleur 
is gekozen bij de proefopstelling 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

14. Gebouw "D'oede Pastorie" Wulpen, verbouwingswerken lot 1 ruwbouw - vaststellen eindafrekening der 
uitgevoerde werken 

Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vaststelt dat er hier serieuze meerwerken ten aanzien van de gunning zijn, en deze 
meerwerken enkel op de werfvergaderingen zijn goedgekeurd, maar niet door het schepencollege en aldus meent dat de 
opvolging door het beleid niet effectief gebeurd; de burgemeester meldt dat hij zelf deze werken niet opvolgt en 
vertrouwen heeft in de medewerkers en verwijst naar hen voor bijkomende uitleg; daarop stelt raadslid Dewulf de 
deskundigheid niet in vraag van de medewerkers, maar wijst ze enkel op de politieke verantwoordelijkheid om dergelijke 

meerwerken te voorkomen 

⇒ Goedgekeurd met 19 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Dawyndt, F. 
Devos, E. Depotter, G. Decorte, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, A. Serpieters, D. Verlinden, C. 
Vanheule, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, H. Vandenberghe) & 3 
onthoudingen (H. Dewulf, S. Dewulf, P. Casselman) 

De heer burgemeester verlaat de zitting 
 
15. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - restauratie woonhuis abdijhoeve 

Ten Bogaerde - goedkeuring verrekening 1 

Gehoord schepen Loones in zijn toelichting over dit en volgend dagordepunt 

Gehoord raadslid Serpieters die de stemming vraagt 

⇒ Goedgekeurd met 15 ja (L. Deltombe, J. Loones, S. Anseeuw, D. Dawyndt, F. Devos, R. Gantois, C. 
Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. D’haveloose, R. 
Stekelorum, H. Vandenberghe) en 6 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, P. Casselman, S. 
Dewulf, A. Serpieters) 

16. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - restauratie woonhuis abdijhoeve 
Ten Bogaerde - goedkeuring verrekening 2 

⇒ Goedgekeurd met 15 ja (L. Deltombe, J. Loones, S. Anseeuw, D. Dawyndt, F. Devos, R. Gantois, C. 
Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. D’haveloose, R. 
Stekelorum, H. Vandenberghe) en 6 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, P. Casselman, S. 
Dewulf, A. Serpieters) 

De heer burgemeester vervoegt opnieuw de zitting 
 

17. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Massartstraat 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

18. Gemeentedecreet - financiële kwartaalrapportage - 1ste kwartaal 2011 - kennisname. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

19. Concessieovereenkomst tussen gemeente Koksijde en vzw Sycod voor de uitbating van een 
watersportclub/zeilwagenclub. 

Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting waarbij hij meldt dat er goede samenwerking is tussen de gemeente en de 

vzw Sycod; 

Gehoord raadslid Serpieters die vraagt om de concessiebedragen van de verschillende clubs op een gelijkmatige wijze te 

benaderen en dit te herbekijken, waarop schepen Dawyndt meldt dat elke club wel zijn eigenheid heeft 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

20. Vaststelling van het plannenregister 

Gehoord schepen Dawyndt  
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⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

21. Hervorming van de civiele veiligheid : operationele pre-zone van de hulpverleningzone 4 West-Vlaanderen - 
Westhoek : goedkeuren van de overeenkomst OPZ 2011. 

Gehoord de heer burgemeester die een toelichting geeft over de stand van zaken van de pre-zonevorming; 

Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vragen stelt bij een eventueel incident in Gravelines, waarbij het door de 
overheersende westenwind aangewezen is dat de brandweer over jodiumpillen zou beschikken waarop de burgemeester 
mede zijn bekommernis uit en hieromtrent de nodige maatregelen voorzien zijn en zullen voorzien worden en er ook 
onderzocht zal worden in hoeverre jodiumpillen kunnen in stock genomen worden voor de bevolking van de gemeente; 

Gehoord schepen Loones die benadrukt dat de beste wereld er een is zonder kernenergie; 

Gehoord raadslid Sophie Dewulf die verwijst naar haar eerdere vraag van 2009 en waarbij ze vaststelt dat er nu gevolg 
gegeven wordt aan haar vraag 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

22. Maatschappelijk veiligheidsplan - Samen werken aan een leefbaar en veilig Koksijde - goedkeuring. 

Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de toelichtende nota en de verschillende sporen die aan bod komen in dit 

eerste maatschappelijke veiligheidsplan 

Gehoord raadslid Sophie Dewulf die dit plan een goed plan en vernieuwend vindt; er wordt niet enkel repressief maar 
ook positief gewerkt; dit staat in schril kontrast met de aanpak van de politie met het zgn. VIP-project, waarbij jongeren 
worden gestigmatiseerd en waarbij ze een positieve benadering voorstelt, waarop de burgemeester de hele hetze rond 
het VIP-project relativeert en het een initiatief is om de gemeente veilig te houden; hij verwijst tevens naar de vele 
succesvolle initiatieven van onze politiezone die in andere zones navolging krijgen; hij bevestigt zijn vertrouwen in de 
acties van de korpschef; 

Gehoord schepen Loones die tevreden is met de verklaring van de burgemeester en de uitleg van de korpschef, waarbij 
hij vaststelt dat de communicatie onvoorzichtig is geweest en aanleiding is geweest om een deel van de bevolking te 
stigmatiseren, maar betreurt dat de politieraad inzake over deze materie niets te zeggen heeft en dit tot een 
democratisch deficiet kan leiden; 

Gehoord raadslid Sophie Dewulf die de duiding van de burgemeester positief vindt; 

gehoord schepen Dawyndt die meldt dat er bij de jeugd wel heftig is gedebatteerd over dit thema en in het verkeerde 

keelgat is geschoten, hij pleit voor een evenwicht tussen veiligheid en het belang van de jongeren, waarop de 
burgemeester inderdaad meent dat er verkeerd is gecommuniceerd over dit onderwerp 

Gehoord schepen Loones die zich dan ook aansluit bij het positieve van dit plan 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

23. Fonds ter reductie van de globale energiekost voor de Westhoek - goedkeuren samenwerkingsovereenkomst. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Decorte die dit punt verder toelicht, waarbij ook de provincie steun verleent 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

24. Goedkeuren voorgestelde kapitaaloperatie van de intercommunale vereniging Gaselwest. 

Gehoord raadslid Gantois die verwijst naar haar uitleg op de vorige raadszitting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

25. IKWV - Vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

Raadslid Gantois verlaat zitting 
 
26. FIGGA - Vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering. 

⇒ Goedgekeurd met 15 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Dawyndt, F. 
Devos, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. D’haveloose, R. 
Stekelorum, H. Vandenberghe) en 6 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, P. Casselman, S. 
Dewulf, A. Serpieters) 

27. WVI - Vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering. 
⇒ Goedgekeurd met 13 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Dawyndt, F. Devos, C. 

Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. D’haveloose, R. 
Stekelorum), 7 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, P. Casselman, S. Dewulf, A. 
Serpieters, H. Vandenberghe) en 1 niet gestemd (J. Loones) 

29. Scholengemeenschap Strand en Polder - verlenging van de intergemeentelijke samenwerking onder de vorm 
van een interlokale vereniging voor de schooljaren 2011-2014. 

⇒ punt met unanimiteit uitgesteld 
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Raadslid Gantois vervoegt opnieuw de zitting 
 
30. Brandweer - aankoopprogramma van materieel met financiële staatshulp voor de periode 2002-2007 - 

aanpassing dienstjaar 2011. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

31. Brandweer - te betalen aandeel door de gemeenten met Z-centra - dienstjaar 2004 - gemeenterekening 2003. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

32. Brandweer - Post Koksijde - openverklaren van 1 vacante plaats van adjudant - te begeven door bevordering. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Sophie Dewulf – bescherming populatie zeehonden 

Raadslid Dewulf vraagt om bij de golfbreker waar de zeehonden rusten, maatregelen te nemen ter bescherming van deze 
populatie, o.a. door het plaatsen van een afspanning (die nu in belabberde toestand verkeert); ze stelt vast dat mensen 

nog steeds op de golfbreker lopen en de rust van de zeehonden verstoren, er is het engagement naar SeaLife 
Blankenberge; er wordt ook gevraagd om op educatief vlak een bord te plaatsen in het kader van de communicatie over 
dit aspect; de burgemeester vraagt dit aan de milieudienst door te geven 

2. vraag van raadslid Sophie Dewulf – verbouwing van de zaal voor basketsport 

Raadslid Dewulf vraagt naar de timing voor de renovatie van de basketzaal en vraagt of dit verschoven is, zodat dit 
mogelijks een probleem zou kunnen vormen voor de timing van de competitie; schepen Dawyndt meldt dat er vandaag 
nog een toewijzing zal gebeuren van de werken in het schepencollege. 

Raadslid Serpieters vraagt een financiele afrekening van het project Sweetlove 

 

BESLOTEN ZITTING 

33. Raad van Beheer cc CasinoKoksijde - vervangen leden beheerraad. 
⇒ Aangesteld met 15 ja en 7 onthoudingen: Jacques Dierckx en Alfred Penel 

34. IKWV - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering. 
⇒ Aangesteld met 20 ja en 2 onthoudingen: raadslid Vanheule en plv. raadslid D’Haveloose 

35. FIGGA - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene Vergadering. 
⇒ Aangesteld met 16 ja en 6 onthoudingen: raadslid Stekelorum en plv. raadslid Vancayseele 

36. WVI - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering. 
⇒ Aangesteld met 15 ja en 7 onthoudingen: raadslid Bakeroot en plv. raadslid Stekelorum 

37. IWVA - Aanduiden 8 gevolmachtigden voor de algemene vergadering. 
⇒ Aangesteld met 21 ja: raadsleden Dalle, Verlinden, Vanheule, D’Haveloose, Van Herck, Gantois, 

Stekelorum, Depotter 

38. Scholengemeenschap Strand en Polder – aanduiden effectief lid en plaatsvervanger van het beheerscomité. 
⇒ Punt met unanimiteit uitgesteld 

39. Personeel - aanstelling op proef van een voltijds statutair brandweerman-ambulancier met ingang van 1 mei 
2011. 

⇒ Aangesteld met 21 ja en 1 onthouding: Christophe Vanbleu 

40. Brandweer - post Oostduinkerke - benoemen van 6 stagiair brandweermannen tot effectieve 
brandweermannen. 

⇒ Aangesteld met 21 ja en 2 onthoudingen 

41. Brandweer - post Koksijde - benoemen van 6 stagiair brandweermannen tot effectieve brandweermannen. 
⇒ Aangesteld met 22 ja 

42. Brandweer - post Oostduinkerke - aanstelling van 2 stagiair brandweermannen. 
⇒ Aangesteld met 22 ja 

De raadszitting wordt gesloten verklaard om 22u20 
 
Volgende gemeenteraad: maandag 16 mei 2011 om 20u 

 

 

Voor verslag 

de gemeentesecretaris,  

Joeri STEKELORUM 
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OPENBARE ZITTING 

notulen van de raadszitting van 26 april 2011 

Er zijn geen opmerkingen op de ontwerpnotulen, deze worden bijgevolg dan ook goedgekeurd. 

notulen van de raadszitting van 28 maart 2011 

De gemeentesecretaris vraagt het akkoord voor een rechtzetting in de notulen van de raadszitting van 28 maart 2011, 
waar in de bijlage bij het besluit betreffende de overeenkomst van derde betaler afgesloten tussen de Lijn en de 
gemeente Koksijde, in art. 2 §3 het percentage dient gelezen als 25% i.p.v. 75%. De raad gaat unaniem akkoord met 
deze rechtzetting 

1. Mededelingen 

Raadslid Serpieters deelt mee dat de raadsleden Depotter, Decorte, Saubain, Casselman en Serpieters verklaren dat ze 
zich distanciëren van de standpunten en het stemgedrag van de raadsleden Rik Dewulf en Sophie Dewulf 

Raadslid Sophie Dewulf vult aan dat zij en raadslid Rik Dewulf nog steeds lid zijn van deze fractie en van de CD&V en 
trouw blijven aan hun opdracht 

Raadslid Stekelorum stelt vast dat op 14 september 2009 verklaard werd dat de naam van de fractie OpenVLD werd 

gewijzigd naar de Lijst van de Burgemeester, dit naar aanleiding van de overstap van twee raadsleden naar LDD en dit 
tot het einde van deze legislatuur, nu stelt hij de vraag wie de fractievoorzitter is in de plaats van Charlotte Castelein (nl. 
Bieke Dalle) en hij vraagt of de fractie nu OpenVLD is; de burgemeester verwijst naar het feit dat hij zelf terug deel 
uitmaakt van de OpenVLD en bestuurslid is van deze partij; de burgemeester meldt dat de piste Lijst van de 
burgemeester is verlaten en er met een kartel OpenVLD-CD&V zal opgekomen worden en dat de voorzitter van de 
OpenVLD-fractie raadslid Dalle is ad interim ; raadslid Stekelorum meldt dat de site van de gemeente dan verkeerde 
informatie geeft; hij meent ten slotte dat schepen Vollon niet kan zetelen als LDD maar moet zetelen als onafhankelijke; 
de burgemeester stelt voor dat de voorzitter dit onderzoekt 

Schepen Loones distancieert zich van deze uitspraken en betreurt dat we nu blijkbaar reeds in een pre-electorale fase 

zitten en dat de campagne reeds nu blijkt gestart te zijn 

2. Heraanleg voetbalveld in kunststof van vzw KVV Coxyde - kennisgeving. 

Gehoord schepen Dawyndt die uitleg verschaft bij dit punt en dit kadert in de nood aan meer terreinen voor de 
jeugdwerking; hij schetst de voordelen van het kunststofgrasveld 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop digitale mengtafel voor 
het  c.c. CasinoKoksijde - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

Gehoord schepen Loones in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

4. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanbrengen van houten palenrijen 
in het strand ter hoogte van strandhoofd 10 te Koksijde (Ster Der Zee) - goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze. 

Gehoord de heer burgemeester die de noodzaak van deze werken schetst 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 
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5. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - nutsmaatschappijen - ondergronds 
brengen kopernetten (nieuwe openbare verlichting) - Veurnelaan - Pannelaan. 

Gehoord de heer burgemeester in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

6. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - nutsmaatschappijen - bijkomende 
verlichting visserijmuseum - Vrijheidstraat. 

Gehoord de heer burgemeester in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

7. Gezamenlijke aankoop door de gemeenten, OCMW's en politiezones van elektriciteit voor installaties, 
gebouwen en de openbare verlichting - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord de heer burgemeester in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Stekelorum die vraagt naar de garantie dat er effectief groene energie geleverd wordt; 

Gehoord raadslid Vandenberghe die tevreden is dat er groene energie wordt gevraagd en ook vraagt naar de 

mogelijkheden om toch meer zonnepanelen te gebruiken in de gemeentelijke infrastructuur; waarop de heer 
burgemeester meldt dat voor het gemeentehuis dit niet mogelijk was en dat er een energieplan in opmaak is voor het 
gemeentebestuur dat hierop een antwoord kan bieden 

Gehoord schepen Van Herck die opmerkt dat momenteel de discussie woedt omtrent de bijkomende kosten bij het 
gebruik van zonnepanelen en we dus in deze voorzichtig moeten handelen 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

8. Gezamenlijke aankoop door de gemeenten, OCMW's en politiezones van gas voor installaties en gebouwen - 
goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

9. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - bouwen stationsgebouw Koksijde - 
technieken lot 2: elektriciteit - goedkeuring aangepaste raming. 

Gehoord de heer burgemeester in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Boons die vraagt of er een aantal posten zijn die deze aangepaste raming verantwoorden 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

10. Recht van opstal aan aannemingen Robert Wyckaert - realisatie en financiering voor het bouwen van een 
nieuwe kleuterafdeling Dorpstraat Oostduinkerke. 

Gehoord schepen Vollon in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Dalle die vraagt waarom gekozen is voor opstal in plaats van erfpacht 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

11. Aanpassing reglement betreffende de gemeentelijke administratieve sancties d.d. 17 mei 2010 - invoegen 
hoofdstuk 53 Parkeren en tekstuele aanpassingen hoofdstukken 19 en 50 - goedkeuring. 

Gehoord de heer burgemeester in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Serpieters die vraagt of de politie nu niet meer kan optreden, waarop de burgemeester meldt dat dit nu 

via een gemeentelijke administratieve sanctie kan verlopen 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

12. Goedkeuren van een doorgeeflening aan de kerkfabriek Sint-Willibrordus voor het vernieuwen van de 
verwarmingsinstallatie aan de Sint-Willibrorduskerk te Wulpen. 

Gehoord de heer burgemeester in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

13. Aankoop woning en aanhorige tuin Pastoor Schmitzstraat 1 te Oostduinkerke - principebeslissing. 

Gehoord de heer burgemeester in zijn toelichting die meldt dat deze aankoop een opportuniteit is gezien het paalt aan 
een gemeentelijk eigendom en dit naar de toekomst toe diverse opportuniteiten biedt; 

Gehoord raadslid Serpieters die stelt dat dit inderdaad een opportuniteit is en vraagt of de parkings zijn inbegrepen in de 
aankoop, wat wordt bevestigd door de heer burgemeester; 

Gehoord raadslid Vandenberghe die meldt akkoord te zijn en vraagt of er onderhandeld is over de vraagprijs en wat de 

toekomstige bestemming is en vraagt of het geïntegreerd zal worden bij het Visserijmuseum 

Gehoord schepen Loones die zich aansluit bij de opportuniteit van de aankoop 

Gehoord raadslid Stekelorum die vraagt of het de intentie is om een nabijgelegen perceel en pand nog aan te kopen 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 
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14. Erfpachtovereenkomst met de stad Veurne gronden station Koksijde. 

Gehoord de heer burgemeester in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Beun die vragen stelt of er wijzigingen zijn aan het lastenboek en meer bepaald of er is opgenomen dat 
de opbrengsten van de concessie van het horecagedeelte naar de stad Veurne gaan, wat wordt ontkend door de heer 
burgemeester 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

15. Rapportage klachtenbehandeling 2009-2010 - kennisname. 

Gehoord dhr. secretaris in zijn toelichting, waarna de heer burgemeester de secretaris dankt voor het uitvoeren van de 
taak van klachtencoördinator 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

16. Goedkeuren retributie voor gebruik doe-stations, vergaderzalen of eenmalige activiteiten georganiseerd door 
of in het duinenhuis. 

Gehoord schepen Van Herck in zijn toelichting, samen met het agendapunt 17 

Gehoord raadslid Vandenberghe die het bestuur feliciteert met dit initiatief 

Gehoord raadslid Stekelorum die de werking van het Duinenhuis positief beoordeelt maar toch de bedenking maakt dat 
er een vaste leverancier moet zijn voor de drank en dit doorgerekend wordt naar de gebruikers 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

17. Goedkeuren huishoudelijk reglement voor het gebruik van de lokalen en accommodatie van het Educatief 
Centrum Duinenhuis. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

Raadslid Gantois vervoegt de zitting 
 

18. Goedkeuren gebruiksovereenkomst met vzw Natuurpunt Afdeling Westkust - Educatief Centrum Duinenhuis. 

Gehoord schepen Van Herck in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

19. Scholengemeenschap Strand en Polder - verlenging van de intergemeentelijke samenwerking onder de vorm 
van een interlokale vereniging voor de schooljaren 2011-2014. 

Gehoord schepen Vollon in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

20. Gemeentelijk mobiliteitsplan - voorlopige vaststelling 

Gehoord dhr. burgemeester die het traject schetst van de totstandkoming van het mobiliteitsplan, ook de inspraakronde 

bij de bevolking en aan de raad vraagt om de goedkeuring van de voorlopige vaststelling van het mobiliteitsplan 

Gehoord raadslid Sophie Dewulf die een aantal fundamentele vragen naar voor wil brengen: (1) het voornemen om de 
Jaak Van Buggenhoutlaan op te breken, dat steeds door de CD&V-fractie negatief is beoordeeld, ze verwijst naar 
vroegere tussenkomsten terzaken, nl. meer files in de omliggende straten, het doorgaand verkeer dat dichter bij de 
bebouwde kom komt, enz.; ze verwijst naar de MOBER van 2001 en betreurt dat dit niet werd geactualiseerd gelet op de 
toename van het verkeer en het feit dat de tellingen toen op minder gepaste dagen en uren zijn gehouden en bijgevolg 
niet als niet representatief moeten beschouwd worden; (2) De categorisering van de wegen in het plan zijn een 

probleem, nl. de uitsplitsing van plaatselijk en doorgaand verkeer, nl. keuze tussen Koninklijke Baan en N396 en het 
hiermee samen hangen van goed gelegen parkings; er is een groot tekort aan openbare parking in onze gemeente; dit 
had kunnen voorkomen worden om het doorgaand verkeer te doen stoppen in Koksijde-dorp of te laten doorrijden tot 
aan de Koninklijke Baan; (3) Ze stelt zich grote vragen in verband met de plannen van de tram en de verzoenbaarheid 
met de ecologische waarden en vraagt of de tramlijn nog realistisch is en dit toch nog opgenomen is in ons 
mobiliteitsplan 

De burgemeester bevestigt dat de stellingen reeds gekend zijn omtrent de doortrekking van de tram, de positieve 
voordelen van de opbraak van de Van Buggenhoutlaan, hij bevestigt nogmaals de duidelijke keuze hieromtrent, hij 
meent dat het plan goed is opgebouwd en verwijst naar de deskundigheid van de gemeentelijke ambtenaren terzake die 
betrokken waren bij de opmaak van het mobiliteitsplan 

Gehoord raadslid Serpieters die de stemming vraagt, gezien het standpunt van de CD&V fractie gekend is over het 
gedeeltelijk afsluiten van de Van Buggenhoutlaan en omwille daarvan zijn fractie zal tegenstemmen; 

Raadslid Rik Dewulf stelt vast dat er op het vlak van parkeren weinig maatregelen genomen worden; hij komt ook nog 

eens terug op de opbraak van de Van Buggenhoutlaan en het alternatief van de Ter Duinenlaan; het plan is enkel gericht 
op wat in de toekomst moet gerealiseerd worden; schepen Dawyndt verwijt raadslid Dewulf geen visie te hebben en 
hekelt zijn negatieve ingesteldheid 

⇒ Goedgekeurd met 17 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. 
Vollon, D. Dawyndt, F. Devos, R. Gantois, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. 
Vancayseele, K. D’Haveloose & R. Stekelorum), 2 onthoudingen (J. Boons, H. Vandenberghe) en 7 
tegen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf & A. Serpieters) 
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MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Saubain – speelplein Koksijde-dorp 

Raadslid Saubain hekelt het gebrek aan onderhoud van het speelplein in Koksijde-dorp en vraagt de nodige maatregelen 

te nemen. 

 

2. vraag van raadslid Serpieters – bebouwing Dorpsstraat Oostduinkerke dorp 

Raadslid Serpieters vraagt of er reeds plannen zijn met de bebouwing in de Dorpsstraat die toch in schril kontrast staan 

met de vernieuwingen in de Leopold II-laan; de burgemeester meldt dat er inderdaad reeds heel wat aankopen in die 
zone zijn gerealiseerd en dat een masterplan zal worden opgemaakt voor deze zone, er komen steeds ideeën bij, er zou 
kunnen gewerkt worden met Vlaamse bouwmeester, er wordt gedacht aan BKO, commercieel centrum, appartementen, 
hotel, enz. 

 

3. vraag van raadslid S. Dewulf – Sociaal Huis 

Raadslid Dewulf meldt dat uitrit van de parking bij het Sociaal Huis in de Begonialaan is gepland en heeft vernomen dat 

dit nu in de Tulpenlaan zou zijn op vraag van het gemeentebestuur, ze vraagt of dit klopt; schepen Delie meldt dat er 
nog geen definitief besluit is genomen en dit zal besproken worden in de OCMW-raad; raadslid Dewulf vraagt echter 
waarom de plannen moeten gewijzigd worden; de burgemeester meldt dat er nog overleg moet gepleegd worden en dat 
de plannen ten gepaste tijde zullen bekend gemaakt worden 

 

4. vraag van raadslid H. Dewulf – Basis Koksijde 

Raadslid Dewulf vraagt of er een kopie beschikbaar is van het plan dat gepresenteerd is op 12 mei aan de bevolking; hij 
betreurt de communicatie naar de raad over dit en andere dossiers; de burgemeester deelt mee dat hij de 
desbetreffende stukken steeds op de gemeentelijke administratie via de secretaris kan opvragen. 

 

5. vraag van raadslid Vandenberghe – stopzetting gunning opdracht Grardmuseum 

Raadslid Vandenberghe vraagt waarom de opdracht voor de uitwerking van het Grardmuseum door het college werd 
stopgezet in zitting van 2 mei; schepen Loones meldt dat door de weigering van de subsidies voor het WO I museum in 
de oude schuur, er nu is gekozen om het Grardmuseum onder te brengen in de historische schuur in de plaats van de 
loods De Geyter en dat deze laatste loods dus niet meer heringericht moet worden. 

 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u53 
 
Volgende gemeenteraad: maandag 20 juni 2011 om 20u 

 

 

Voor verslag 

de gemeentesecretaris,  

Joeri STEKELORUM 
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Verontschuldigd: schepen G. Suber-Delie en de raadsleden C. Castelein, F. Beun en K. D’Haveloose 
 
De zitting vangt aan om 20u13 
 

OPENBARE ZITTING 

Bij de aanvang van de zitting brengt de burgemeester de heer Vital Suber in herinnering, ere-gemeenteraadslid van Koksijde, 
waarbij hij spreekt van een sympathieke collega, hij wordt herinnerd als de man van Baaltje, met zijn organisatietalent voor de 
jaarlijkse ruilbeurs aldaar, bezieler van het feestcomité van Sint-Idesbald, steunpilaar van de voetbalvereniging KVVC, de 
herdenking van de Canadese soldaat; Vital Suber was tevens een rasechte Koksijdenaar en zijn overlijden is een groot verlies 
voor de gemeente; de burgemeester verzoekt de raad om een minuut stilte ter nagedachenis van ere-gemeenteraadslid Suber. 
Raadslid Rik Dewulf sluit zich bij deze hulde aan en brengt ook het professionele leven van Vital Suber in herinnering, hij was 
voortrekker op tal van punten en raadslid Dewulf besluit met de waardering voor de inzet van de heer Suber uit te spreken. 
Schepen Loones sluit zich hierbij aan en voegt ook nog de bijdrage van de heer Suber toe op het vlak van de jumelage en als 
bezieler van een 11 juli viering in de gemeente 
Schepen Dawyndt heeft de heer Suber persoonlijk gekend en brengt zijn persoonlijke leven even in herinnering. 
 
notulen van de raadszitting van 16 mei 2011 

Er zijn geen opmerkingen op de ontwerpnotulen, deze worden bijgevolg dan ook goedgekeurd. 

 

De heer voorzitter vraagt vervolgens de goedkeuring van de raad om volgende punten bij hoogdringendheid aan de orde van 
de dag toe te voegen namelijk  

a) Brandweer - post Koksijde - bevordering van 1 sergeant tot adjudant 

Gelet op de hoogdringendheid tot goedkeuring van dit punt, gelet op de optimalisering van het gemeentelijke 
brandweerkorps 

 De raad keurt met unanimiteit de toevoeging van dit dagordepunt goed 

1. Mededelingen. 

De voorzitter deelt het schrijven mee van de CD&V fractie, bij monde van Albert Serpieters, waarin wordt gemeld dat 
ingevolge een beslissing van het afdelingsbestuur de raadsleden Henri Dewulf en Sophie Dewulf geen deel meer 
uitmaken van het CD&V-bestuur en de CD&V-fractie van de gemeenteraad 

Raadslid Sophie Dewulf bevestigt dit en meldt fier te zijn geen deel meer uit te maken van een fractie die reeds lange tijd 
een kartelvorming wilde voeren en van het bestuur dat zich daar akkoord mee verklaard heeft en dat zij daarentegen 
nog steeds CD&V-lid blijven 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanleg van een gemeentelijk 
glasvezelnetwerk - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Devos in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Serpieters die vraagt naar het intranet voor de gemeenteraadsleden en de stand van zaken, waarop 
schepen Devos antwoordt dat dit niet meer voor deze legislatuur zal zijn maar dit in de toekomst wel wordt voorzien 

Gehoord raadslid Vandenberghe die vraagt of alles vlotter zal verlopen en of dit een invloed zal hebben op de 
personeelssamenstelling 

Gehoord raadslid Rik Dewulf die vraagt waarom het zwembad van Oostduinkerke niet wordt verbonden en vraagt of er 
uitbreiding naar het vliegveld en Wulpen toe wordt voorzien en ook naar de reddingsdiensten en eventueel naar andere 
gemeenten, waarop schepen Devos meldt dat uitbreiding steeds mogelijk is 

De heer burgemeester voegt nog toe dat de aanleg ook parallel loopt met openbare werken 
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 Goedgekeurd met unanimiteit 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanleg telecomleiding - 
goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Devos in zijn toelichting waarbij hij dit kadert in een verbeterde veiligheid van het internetverkeer 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

4. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - beheerscontract technische 
installaties museum Ten Duinen 1138 en Visserijmuseum - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Loones die toelicht dat dit naar analogie is van het bestaande contract van het cultureel centrum en 
het gemeentehuis 

Gehoord raadslid Stekelorum die vraagt naar het engagement voor tien jaar en of dit kan opgezegd worden, waarop 
schepen Loones meldt dat er een betere prijs kan bekomen worden, waarop de burgemeester ook nog meedeelt dat dit 
contract ook kadert in beheersing van energiekosten 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

5. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - afbraak van twee gebouwen: pand 
Marktplein en tramhuisje Wepionstraat - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord de burgemeester die de slechte en verloederde toestand van deze gebouwen schetst waardoor een afbraak zich 
opdringt; hij meldt ook dat De Lijn zal investeren in een nieuw tramhuisje en de gemeente in nieuw openbaar sanitair 

Gehoord raadslid Rik Dewulf die tevreden is dat er een andere oplossing is gevonden voor Oostduinkerke, gezien de 
momenteel toch verloederde toestand; 

Gehoord schepen Loones die tevreden is met de afbraak van het tramhuisje waardoor de omliggende handelszaken ook 
beter tot hun recht zullen komen 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

6. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren van klein 
interventiematerieel voor de brandweer Koksijde - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord de burgemeester die meldt dat het voor de brandweer belangrijk is om over goed materiaal te beschikken 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

7. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - herinrichting Gladiolenlaan, deel 
Veurnelaan, deel Strandlaan en deel Chrysantenlaan - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord de burgemeester in zijn toelichting die meldt dat parkeren in de Strandlaan gemakkelijker zal kunnen gebeuren; 
er is ook opdracht gegeven aan een studiebureau om de volledige Strandlaan opnieuw in te richten; 

Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vraagt om bij de aanleg van voetpaden in de Strandlaan op te letten voor de 
veiligheid van de wandelaars en kinderen in deze straat, bijv. door een duidelijke afbakening van voetpad en 
parkeerstrook door middel van bijv. ribbelbanden; 

Gehoord raadslid Stekelorum die de stand van zaken vraagt in verband met mogelijks zieke bomen aan het begin van de 
Strandlaan, waarop de burgemeester meldt dat dit zal meegenomen worden met de volledige herinrichting; schepen 
Loones meldt inderdaad een probleem met deze bomen 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

8. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - ter beschikking stellen van een 
ijsbaan 2011 + eventuele herhaling voor drie opeenvolgende jaren - goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze. 

Gehoord de burgemeester in zijn toelichting waarbij hij meldt dat het aantal weken nu is terug gebracht naar drie in 
plaats van vier weken 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

9. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren materiaal voor de 
kerstverlichting 2011 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord de burgemeester die deze jaarlijkse investering toelicht 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

10. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - schoolbusvervoer september 2011 
- juni 2012 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Vollon in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

11. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop en plaatsing miniramp 
met bank en escalator - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Van Herck waarbij meldt dat de bestaande toestellen dringend aan vervanging toe zijn 
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 Goedgekeurd met unanimiteit 

12. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop vuilwaterpomp - 
goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord de burgemeester in zijn toelichting die meldt dat deze aankoop op vraag van de Polder Noordwatering gebeurt 

Gehoord raadslid Depotter die meldt dat de aankoop nodig is in het kader van een gewijzigde waterhuishouding en niet 
zozeer omwille van een wijziging van het waterhuishoudingsplan dat reeds sinds lang is goedgekeurd; 

Gehoord raadslid Stekelorum die vraagt waar de pomp zal gebruikt worden en of er al een pomp in gebruik is en deze 
ook voor andere doeleinden kan worden ingezet, wat wordt bevestigd door raadslid Depotter, hij verwijst naar de werken 
aan het Langgeleed ter hoogte van de Ten Bogaerdelaan en schetst kort de organisatie van de waterhuishouding in onze 
gemeente en de mogelijkheden die de aan te kopen pomp biedt. 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

13. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - nutsmaatschappijen - ondergronds 
brengen van netten in Duinenkranslaan e.a. - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord de burgemeester die meldt dat er door de vervanging ook aan energiebesparing wordt gedaan; 

Gehoord raadslid Sophie Dewulf die de suggestie doet om bij het aanplanten van nieuwe bomen rekening te houden met 
het gebladerte van deze bomen op vlak van onderhoud naar aangelanden toe en vraagt ook om bladkorven te voorzien 
in een aantal straten waarop schepen Loones meldt dat er nu reeds recipienten zijn voorzien maar de suggestie van 
raadslid Dewulf kan bekeken worden 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

14. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - nutsmaatschappijen - ondergronds 
brengen van netten in Silicostraat - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

15. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten Ten Duinen 1138 - Fase3: 
revalorisatie vissershuisje - fase 3.1A: Restauratie "Gasterie" - goedkeuring eindafrekening. 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

16. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - plaatsen van een overkapping op 
de speelplaats van de gemeenteschool Koksijde - goedkeuring aangepaste raming. 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

17. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - tenniscomplex Koksijde-dorp - 
perceel 4: lift - goedkeuring aangepaste raming. 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

18. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop nieuwe dienstwagen 
groendienst - goedkeuring aangepaste raming. 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

19. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop bestelwagen voor de 
dienst veiligheid en preventie - goedkeuring aangepaste raming. 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

20. Goedkeuren tot het inrichten van de grote schuur op de site Ten Bogaerde als museum George Grard. 

Gehoord schepen Loones die reeds verwijst naar een toelichting op de vorige raadszitting in antwoord op een mondelinge 
vraag naar raadslid Vandenberghe; 

Gehoord raadslid Serpieters die vraagt of een en ander al is afgetoetst met Onroerend Erfgoed, waarop schepen Loones 
meldt dat dit wel degelijk is gebeurd en er op dat vlak een goede samenwerking is met het ontwerpbureau 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

21. Aankoop van materieel ten behoeve van brandweer Koksijde. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

22. Goedkeuren investeringssubsidie KYC. 

Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting waarbij hij de werken kort toelicht 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

23. Kostenvergoedingspercentage inning gemeentelijke saneringsbijdrage - IWVA - dienstjaren 2011 tot en met 
2015 - goedkeuring. 

Gehoord de burgemeester in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Vandenberghe die stelt dat de goede betalers hiervan de dupe zijn, waarop raadslid Boons voorstelt dat 
sensibilisering zou worden gedaan 
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Gehoord raadslid Serpieters die vindt dat de kosten per gemeente zouden moeten bijgehouden worden en dat er jaarlijks 
dient gerapporteerd worden 

Gehoord de heer burgemeester die bij amendement voorstelt om de rapportage jaarlijks te eisen van de IWVA 

 Goedgekeurd met unanimiteit, mits jaarlijks door de IWVA wordt gerapporteerd 

24. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - Tulpenlaan. 

Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vraagt waarom de uitgang is verplaatst naar de Gladiolenlaan, waarop de 
burgemeester meldt dat de uitrit voorlopig zal gebruikt worden aan de Ter Duinenlaan, in afwachting van regularisatie, 
de grond naast de feestzaal is bouwgrond en zal door de gemeente kunnen benut worden voor de bouw van serviceflats; 
hij hoopt dat er geen valse voorstellingen zullen gebeuren door sommige raadsleden om buren ongerust te maken. Dit 
zal dus passen binnen de totale visie van deze site. 

Raadslid Sophie Dewulf meent dat er wel te vlug is beslist op het punt om de uitrit te voorzien langs de Gladiolenlaan en 
is niet gediend met de gemaakte beschuldigingen door de burgemeester 

Gehoord de heer burgemeester die meldt dat deze nieuwe regeling pas in voege zal komen wanneer de regulariserende 
bouwvergunning zal worden verleend 

 Goedgekeurd met 22 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. 
Vollon, D. Dawyndt, F. Devos, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, R. Gantois, A. 
Serpieters, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, R. Stekelorum, J. Boons, H. 
Vandenberghe) en 2 onthoudingen (H. Dewulf, S. Dewulf) 

25. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - Parking sociaal huis. 

Gehoord de heer burgemeester die meldt dat deze nieuwe regeling pas in voege zal komen wanneer de regulariserende 
bouwvergunning zal worden verleend 

 Goedgekeurd met 22 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. 
Vollon, D. Dawyndt, F. Devos, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, R. Gantois, A. 
Serpieters, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, R. Stekelorum, J. Boons, H. 
Vandenberghe) en 2 onthoudingen (H. Dewulf, S. Dewulf) 

Schepen Van Herck verlaat de zitting 

26. Beleidsnota 2011 – goedkeuring. 
 Goedgekeurd met 16 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, H. Vollon, D. 

Dawyndt, F. Devos, R. Gantois, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, R. 
Stekelorum, J. Boons, H. Vandenberghe) en 7 tegen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. 
Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters) 

Raadslid Gantois verlaat de zitting 
 
27. Budgetwijziging nr.1 (1) & (2) dienstjaar 2011 - goedkeuring. 

Gehoord de financieel beheerder in zijn technische toelichting 

Gehoord raadslid Serpieters die vraagt naar de reden van de stijging van de toelage aan het VVV voor Xbeach en daarbij 
vraagt of dit evenement wel kan doorgaan op het munitiedepot waarop de burgemeester meldt dat de gemeente 
initiatieven wil stimuleren voor jongeren en dat de kontrakten dienen voorgelegd te worden; de burgemeester meldt dat 
naar aanleiding van klachten op de zeedijk de manifestatie nu doorgaat op het munitiedepot; de voorzitter meldt dat het 
nu in twee delen is gesplitst en het bijkomende bedrag nu is voor een afzonderlijk concert 

Gehoord raadslid Decorte die herinnert aan het goedgekeurde GRUP waarin expliciet staat dat dergelijke activiteiten 
aldaar niet toegelaten zijn en daarbij het college vooraf verwittigt dat deze activiteit daar niet kan en een onderzoek 
vraagt vooraleer een definitieve goedkeuring te geven waarop schepen Dawyndt meldt dat het om een eenmalige 
activiteit gaat en dit niet in tegenstrijd is en dit soort activiteiten ten behoeve van de jeugd ook moeten een plaats 
krijgen in onze gemeente, maar waarbij de burgemeester vraagt dit toch te onderzoeken 

Gehoord raadslid Depotter die in deze ook verwijst naar de zaak Talk of te Town, waarop schepen Dawyndt meldt dat dit 
toch in een andere kontekst dient gesitueerd te worden 

 Goedgekeurd met 13 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, H. Vollon, D. 
Dawyndt, F. Devos, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, R. Stekelorum), 7 
tegen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters) en 2 
onthoudingen (J. Boons, H. Vandenberghe) 

28. Budgetwijziging nr.1 dienstjaar 2011 - Toekenning toelagen aan verenigingen. 
 Goedgekeurd met 15 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, H. Vollon, D. 

Dawyndt, F. Devos, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, R. Stekelorum, J. 
Boons, H. Vandenberghe) en 7 tegen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. 
Dewulf, A. Serpieters) 

Schepen Van Herck en raadslid Gantois vervoegen opnieuw de zitting 
 
29. OCMW - dienstjaarrekening 2010 - kennisname 

Gehoord raadslid Boons die vragen stelt over het exploitatietekort 
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 Goedgekeurd met unanimiteit 

30. OCMW - Budget 2011 - wijziging investeringsbudget nr. 1 - kennisgeving. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

31. Kerkfabriek O.L.Vrouw Ter Duinen: advies jaarrekening 2010. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

32. Kerkfabriek St-Idesbald: advies jaarrekening 2010. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

Raadslid Serpieters verlaat de zitting 
 
33. Kerkfabriek St-Niklaas: advies jaarrekening 2010. 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

34. Kerkfabriek St-Pieter: advies jaarrekening 2010. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

35. Kerkfabriek St-Willibrordus: advies jaarrekening 2010. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

Raadslid Serpieters vervoegt opnieuw de zitting 
 
36. Openbare verkoop vissershuisje Chrysantenlaan 1 – hervaststelling minimuminstelprijs bij openbare verkoop 

Gehoord de heer burgemeester in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Stekelorum die vraagt of het hier om twee gebouwen gaat, wat wordt tegengesproken 

Gehoord raadslid Sophie Dewulf die de stemming vraagt 

 Goedgekeurd met 22 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. 
Vollon, D. Dawyndt, F. Devos, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, R. Gantois, A. 
Serpieters, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, R. Stekelorum, J. Boons, H. 
Vandenberghe) en 2 onthoudingen (H. Dewulf, S. Dewulf) 

37. Concessievoorwaarden voor de uitbating van een cafetaria in het stationsgebouw te Koksijde - goedkeuring. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

De heer burgemeester verlaat de zitting 
 
38. Voorlopige vaststelling GRUP Ter Duinenlaan en Marktplein. 

Gehoord schepen Dawyndt die meldt dat de procedure opnieuw werd opgestart 

Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vaststelt dat de deputatie meent dat de gemeente haar werk niet goed heeft gedaan 
en zich hier kan in vinden en tevreden is met het feit dat een nieuw openbaar onderzoek zal worden gehouden 

 Goedgekeurd met 19 ja (L. Deltombe, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. Dawyndt, F. 
Devos, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, R. Gantois, A. Serpieters, D. Verlinden, C. 
Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, R. Stekelorum,) en 4 onthoudingen (H. Dewulf, S. 
Dewulf, J. Boons, H. Vandenberghe) 

De heer burgemeester vervoegt opnieuw de zitting 
 
39. Definitieve vaststelling gedeeltelijke herziening GRUP Koksijde-Centrum. 

Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

40. Inbraakpreventie - Technopreventieve maatregelen ter voorkoming van inbraak in woningen - verlengen 
gemeentelijk reglement tot het toekennen van premies ter aanmoediging van de beveiliging tegen inbraak. 

Gehoord de burgemeester in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

41. Reglement houdende de toekenning van een gemeentelijke huursubsidie aan het regionaal sociaal 
verhuurkantoor Westkust. 

Gehoord schepen Van Herck die meldt dat een aanpassing van het KI in het reglement is voorzien 

Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vraagt of er wederkerigheid is in de voorwaarden van woonplaats wat wordt 
bevestigd door schepen Van Herck 

Gehoord raadslid Boons die vaststelt dat het maximum van 5000 euro wel zeer beperkt is en die vraagt hoeveel 
woningen er aan deze normen voldoen 

 Goedgekeurd met unanimiteit 
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42. Autonoom gemeentebedrijf Koksijde - jaarverslag en rekeningen 2010 - kennisname. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

43. Tussentijdse evaluatie sportbeleidsplan 2008-2013 - goedkeuring. 

Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

44. IVVO - Vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering. 

Gehoord raadslid Verlinden die meldt dat in 2010 de cijfers beter zijn dan het voorgaande jaar 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

45. Personeel - rechtspositieregeling - vaststelling bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden en 
voorwaarden voor interne personeelsmobiliteit voor de functie van coördinator ComOp. 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

46. Brandweer - post Oostduinkerke - openverklaren 1 vacante plaats van 1ste sergeant - te begeven door 
bevordering. 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

De burgemeester bedankt de brandweer en de andere hulpdiensten voor de goede interventie naar aanleiding van het 
tramongeval van enige tijd geleden 
 
MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Sophie Dewulf – herinrichting kuststrook Zouavenplein 

Raadslid Dewulf vraagt aandacht voor de wijk rond het Zouavenplein en suggereert de aanstelling van een ontwerper om 
de aantrekkelijkheid van deze wijk en de straten te verbeteren, gezien dit toeristisch toch ook belangrijk is. De 
burgemeester verwijst naar de goedkeuring in een vorige raad van o.a. de Rousseaulaan en een aantal omgevende 
straten, die een begin is van de sanering van deze wijk. Raadslid Dewulf vraagt niet enkel aandacht voor de straten maar 
vraagt aandacht voor een totaalaanpak. 

 

2. vraag van raadslid Elie Depotter - Pelikaanbrug 

Raadslid Depotter heeft vernomen dat de oude Pelikaanbrug zal worden afgebroken en vraagt of er door de gemeente 
geen voetbrug kan worden gelegd gezien de landhoofden blijven bestaan; de burgemeester volgt de redenering en zal de 
zaak herbekijken in overleg met de stad Nieuwpoort en AWZ. 

 

GEHEIME ZITTING 

47. IVVO - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger algemene vergadering. 
 verkozen met 22 ja en 2 onthoudingen: raadslid L. Deltombe en D’Haveloose als plaatsvervanger 

48. Scholengemeenschap Strand en Polder – aanduiden effectief lid en plaatsvervanger van het beheerscomité. 
 verkozen met 18 ja en 6 onthoudingen: schepen Vollon en G. Suber-Delie als plaatsvervanger 

49. Brandweer - post Oostduinkerke - verlenen eervol ontslag aan 1ste sergeant Roger Niville. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

50. Brandweer - post Koksijde - bevordering van 1 sergeant tot adjudant. 
 verkozen met unanimiteit (24 ja) de kandidaat Peter Vandenberghe 

 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 22u18 
 
 
 
Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 
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Aanwezig: L. DELTOMBE, voorzitter 
 M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester; 
 J. LOONES, S. ANSEEUW, D. VAN HERCK, H. VOLLON, D. DAWYNDT en F. DEVOS, schepenen 
 G. SUBER-DELIE, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid 
 H. DEWULF, E. DEPOTTER, G. DECORTE, A. SAUBAIN, P. CASSELMAN, R. GANTOIS, S. DEWULF, C. 

CASTELEIN, F. BEUN, A. SERPIETERS, D. VERLINDEN, C. VANHEULE, B. DALLE, C. BAKEROOT, I. 
VANCAYSEELE, K. D’HAVELOOSE, R. STEKELORUM, J. BOONS en H. VANDENBERGHE, raadsleden 

 J. STEKELORUM, gemeentesecretaris 
 
 
Verontschuldigd: schepen D. Van Herck, G. Suber-Delie en raadslid Bakeroot 
 
De zitting vangt aan om 20u15 
 

OPENBARE ZITTING 

 
notulen van de raadszitting van 20 juni 2011 

Er zijn geen opmerkingen op de ontwerpnotulen, deze worden bijgevolg dan ook goedgekeurd. 

 
1. Mededelingen. 

Er zijn geen mededelingen 

 
2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren van warme maaltijden 

voor de buitenschoolse kinderopvang - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

gehoord schepen Vollon in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vernieuwen keuken 
buitenschoolse kinderopvang De Speeldune - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 

gehoord schepen Vollon in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

4. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren van een personenwagen 
voor de dienst veiligheid en preventie, volgens het principe van leasing - goedkeuren lastvoorwaarden en 
gunningswijze. 

gehoord de heer burgemeester in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

5. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren van informaticamaterieel 
voor de WAK - mobiele laptopklas - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 

gehoord schepen Vollon in zijn toelichting; gehoord raadslid Serpieters die vraagt over hoeveel laptops het gaat en 
vraagt dit op te nemen in de beslissing 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

6. Gemeenschapscentrum CC Wulpen : Open Oproep 20 (project 002016): goedkeuren onderhandelde 
overeenkomst. 

gehoord dhr. burgemeester die kort verslag geeft over de procedure die werd gevolgd van de Open oproep en de diverse 
stappen in dit proces en daarbij kort het ontwerp toelicht van het winnende ontwerpbureau  

Gehoord raadslid Serpieters de vraagt of Onroerend Erfgoed zich kan vinden in dit ontwerp en ook vraagt of de eigenlijke 
plannen zouden kunnen toegelicht worden in een raadscommissie; dit laatste wordt bevestigd door de burgemeester, 
M&L is vooraf gekontakteerd in dit dossier, en gezien de bestaande gebouwen worden bewaard, dit nu geen beletsel 
meer kan zijn 

Gehoord raadslid Depotter die vraagt naar de levensduur van de kastanjeboom, gezien hij ziek is en ook vraagt of er 
overleg is geweest met de toekomstige gebruikers van de lokalen 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 
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7. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - nutsmaatschappijen - ondergronds 
brengen bovengrondse netten en plaatsen nieuwe verlichting in de abdijstraat - goedkeuring lastvoorwaarden 
en gunningswijze. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Serpieters die de vraag stelt of er nog andere mogelijkheden zijn geformuleerd tot besparing door 
Eandis, waarop de burgemeester meldt dat er inderdaad door vermindering van het aantal lux kan bespaard worden 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

8. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - nutsmaatschappijen - aanpassen 
netten naar aanleiding van weg- en rioleringswerken in de Bosquetiastraat - Vlaanderenstraat - goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

9. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - nutsmaatschappijen - ondergronds 
brengen bovengrondskopernet in de Ijslandvaardersstraat - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

10. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - nutsmaatschappijen - vervangen 
lichtpunten in de Jan Van Looylaan - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

11. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - nutsmaatschappijen - vervangen 
lichtpunten in de Labeurhoek- goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

12. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - nutsmaatschappijen - ondergronds 
brengen kopernetten Maurice Renardlaan - Pieter Pourbusstraat - Tennislaan - Berthastraat - Resedaslaan - 
goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

13. Aankoop halfzware autopomp 4x2 ten behoeve van brandweer - post Koksijde. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

14. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanstellen ontwerper weg- en 
rioleringswerken - ereloonovereenkomst d.d. 12 april 2006 met studiebureau Lobelle voor de riolerings- en 
opschikkingswerken in de Leeuwerikstraat, de Gen. Notermanlaan (vak Leeuwerikstraat - Vinkeweg), de 
Vinkeweg, de Tortelduifstraat en de Zilvermeeuwstraat te Oostduinkerke - goedkeuren addendum aan 
contract. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

15. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Abdijstraat. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

16. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Gladiolenlaan. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

17. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Nazylaan. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

18. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Noordzeedreef. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

19. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Polderstraat. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

20. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Strandlaan. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

21. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Zeelaan. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

22. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen en gewestwegen - 'bebouwde 
kom'. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

23. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Koninklijke Baan. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

24. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Nieuwpoortsteenweg. 
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⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

25. AGB Koksijde - Golf Hof Ter Hille - investeringssubsidie in kapitaal - goedkeuring. 

gehoord raadslid Beun die meldt dat het AGB een erfpacht heeft voor de bouw van de golf; dat in samenspraak met het 
college een raming is opgesteld van het project en dat een voorstel van financieringsplan is opgemaakt; hij licht dit 
laatste kort toe 

Gehoord raadslid Serpieters die stelt dat het financieringsplan duidelijk is; hij vraagt of het AGB de inkomsten zal 
genereren uit de exploitatie, wat wordt bevestigd door raadslid Beun 

Gehoord raadslid Stekelorum die vraagt wanneer inkomsten zullen kunnen verworven worden, waarop raadslid Beun 
verwijst naar de timing van de werken en dat rond Pasen 2013 de golf volledig in orde zal zijn; raadslid Stekelorum 
vraagt ook naar de mogelijke opbrengsten van het clubhuis, waarop schepen Beun meldt dat het concessiekontrakt nog 
moet besproken worden en dat ook een consultant wordt gezocht om advies te geven over de exploitatievorm van de 
golf; 

Gehoord raadslid Boons die vraagt of de kostprijs van het clubhouse een raming betreft en hoopt dat er binnen deze 
raming kan gebleven worden; 

Gehoord raadslid Serpieters die meent dat een studie door een consultant weinig meerwaarde zal bieden maar het wel 
interessant kan zijn om de personeelsbezetting in te vullen en de beheersvorm te gaan bepalen 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

26. AGB Koksijde - Golf Hof Ter Hille - renteloze lening - goedkeuring. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

27. Toekennen investeringstoelage aan de vzw KVVC voor de bouw van een nieuwe zittribune, het uitbouwen van 
de bestaande tribune, de aanleg van een full-kunststof voetbalveld en het vernieuwen van de 
verlichtingsinstallatie. 

gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting omtrent de bijkomende investeringssubsidie die wordt voorzien 

gehoord raadslid Sophie Dewulf die vindt dat een half miljoen euro een groot bedrag is en aandringt dat de club dit 
bedrag goed zal besteden en zuinig zal uitgeven gelet dat het om gemeenschapsgeld gaat, zij zal zich samen met 
raadslid Rik Dewulf dan ook voor dit punt onthouden; schepen Dawyndt antwoordt dat dit kunststofveld tot een 
efficiënter gebruik zal leiden van de volledige infrastructuur en ook dat er een nieuw voetbalplein kan bespaard worden, 
wat wordt beaamd door de burgemeester 

Gehoord raadslid Stekelorum die vraagt naar de levensduur van dergelijk veld; 

Gehoord raadslid Rik Dewulf die de vraag stelt of dit veld zou aangelegd geweest zijn, mochten er terreinen zijn 
gekomen op de basis en ook nogmaals zijn bezorgdheid uit over de goede en zuinige besteding van deze gelden door de 
club 

⇒ Goedgekeurd met 23 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, H. Vollon, D. 
Dawyndt, F. Devos, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, 
A. Serpieters, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I. Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. 
Boons, H. Vandenberghe) en 2 onthoudingen (H. Dewulf, S. Dewulf) 

28. Gemeentedecreet - financiële kwartaalrapportage - 2de kwartaal 2011 - kennisname. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

29. Meedelen besluit van de gouverneur betreffende de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2009 van de 
gemeente Koksijde. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

30. Ontbinding erfpachtovereenkomst voor oud-gemeentehuis Oostduinkerke tussen de gemeente Koksijde en 
OCMW Koksijde. 

gehoord dhr. burgemeester die meldt dat het OCMW is verhuisd en hierdoor een nieuwe bestemming wordt voorzien 
voor het gemeentehuis, nl. als Erfgoedhuis, met lokatie van 5-Art, VVF, Unesco, Visserijmuseum, … 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

31. Goedkeuring ontwerpakte aankoop Villa Semiramis en bijhorende grond in de R. Allemeeschlaan jegens vzw 
Kindervreugd. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

32. Goedkeuring ontwerpakte openbare verkoop vissershuisje Chrysantenlaan 1 te Koksijde. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

33. Goedkeuring akte van kosteloze afstand betreffende perceel grond gelegen in de Houtsaegerlaan jegens 
Matexi nv aan de gemeente Koksijde 

gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting; 

gehoord raadslid Stekelorum die vraagt of er een groenaanleg zal gebeuren aan de tribune 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 
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34. Goedkeuring akten van kosteloze afstand betreffende wegbedding Zuidwesterstraat jegens de consoorten 
Derinck, Robert Derinck en Aline Goens en Anna Vermoote aan de gemeente Koksijde. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

35. Goedkeuren ontwerptracé wegenis Belvédèrelaan - wijziging verbintenis met de bouwheer. 

gehoord schepen Loones die verwijst naar een vroegere behandeling van dit punt door de raad 

Gehoord raadslid Rik Dewulf die de raad attent maakt op een beroepsprocedure tegen de afgeleverde bouwvergunning 
en het advies van de PSA terzake die vernietigend zou zijn voor het dossier; hij stelt voor om uit voorzichtigheid dit punt 
dan ook uit te stellen 

Gehoord raadslid Sophie Dewulf die eveneens vraagt om uitstel van dit punt, gelet op de lopende administratieve 
procedure en dit ook ter bescherming van de bouwheer 

⇒ Goedgekeurd met 16 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, H. Vollon, D. 
Dawyndt, F. Devos, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I. 
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum), 4 tegen (H. Dewulf, S. Dewulf, J. Boons & H. 
Vandenberghe) en 5 onthoudingen (E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, A. Serpieters) 

36. Gemeentelijk mobiliteitsplan - definitieve vaststelling. 

gehoord de heer burgemeester in zijn toelichting waarbij hij verwijst naar eerdere bespreking van dit punt door de raad; 

gehoord Raadslid Sophie Dewulf die verwijst naar de bespreking in mei over dit mobiliteitsplan, maar haar kritiek op dit 
plan hier nog eens wil herhalen, namelijk (1) de afsluiting Van Buggenhoutlaan met de gevolgen hiervan op vlak van 
congestie van andere wegen; (2) de categorisering van de wegen: geen duidelijke keuze opsplitsing doorgaand en 
plaatselijk verkeer en dus geen goede oplossing voor het parkeerprobleem en (3) plannen voor de tram in Koninklijke 
Prinslaan waardoor zwaardere belasting van de huidige files, tracé door natuurgebieden en oversteek van de Robert 
Vandammestraat die ook de doorstroming van het verkeer zal belemmeren; raadslid Dewulf besluit met te stellen dat dit 
geen goed mobiliteitsplan is 

gehoord raadslid Rik Dewulf die betreurt dat er nu door de burgemeester reeds standpunt is ingenomen over het tracé 
van de tram en vraagt waarom er geen andere alternatieven zijn onderzocht en een pleidooi houdt voor overleg met de 
buurgemeenten hierover. 

Gehoord de heer burgemeester die meldt dat er alternatieven moesten voorgesteld worden voor het tramtraject in het 
kader van het MER-rapport; de burgemeester hekelt nog eens de gebrekkige verbinding tussen trein en bus, wat kan 
opgevangen worden met de nieuwe tramlijn; het is ook een toegevoegde waarde voor zowel Veurne als Koksijde. 

Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vragen stelt bij de keuze van tramverbinding, die onvermijdelijk veel moeilijkheden 
met zich zal meebrengen en meer heil vindt in een goede busverbinding. 

Gehoord Raadslid Serpieters die verwijst naar het gekende standpunt van de CD&V omtrent de keuze die wordt gemaakt 
voor de opbraak van de Van Buggenhoutlaan, reden waarom zijn fractie tegen dit mobiliteitsplan zal stemmen 

⇒ Goedgekeurd met 16 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, H. Vollon, D. 
Dawyndt, F. Devos, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I. 
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum), 7 tegen ((H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, 
P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters) en 2 onthoudingen (J. Boons, H. Vandenberghe) 

37. Voorlopige vaststelling GRUP Sportpark Oostduinkerke - westelijk deel. 

gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting  

⇒ Goedgekeurd met 23 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, H. Vollon, D. 
Dawyndt, F. Devos, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, 
A. Serpieters, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, I. Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. 
Boons, H. Vandenberghe) en 2 onthoudingen (H. Dewulf, S. Dewulf) 

38. Goedkeuren beheersovereenkomst tussen de gemeente Koksijde en het OCMW Koksijde: 
Terbeschikkingstelling van een administratief medewerker Burgerzaken en Consulente lokale werkwinkel. 

gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

39. Goedkeuren aanpassing presentiegelden gemeenteraadsleden vanaf 1 juli 2011. 

Gehoord de heer voorzitter die stelt om de inwerkingtreding van de bepaling uit dit agendapunt pas in voege te laten 
gaan per 1 september ipv 1 juli 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit, mits invoegetreding op 1 september 

40. Brandbeveiliging - te betalen aandeel door de gemeenten met z-centra - dienstjaar 2005 - gemeenterekening 
2004. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

41. Brandbeveiliging - te betalen aandeel door de gemeenten met z-centra - dienstjaar 2006 - gemeenterekening 
2005. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 
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42. Brandweer - post Koksijde - openverklaren 1 vacante plaats van sergeant vrijwilliger te begeven door 
bevordering 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid raadslid D’Haveloose – speelplein Ter Duinenlaan 

Raadslid D’Haveloose vestigt de aandacht op het feit dat het fietspad loopt tussen de banken en het speelplein en dit niet 
erg veilig is; ze vraagt om banken dichter bij het speelplein te voorzien en ook aandacht voor de groenaanleg en voor de 
afsluiting waar kinderen over kruipen; de heer burgemeester antwoordt dat dit laatste voorzien is in september; raadslid 
Stekelorum vraagt ook aandacht voor het opwaaiende zand. 

2. vraag van raadslid raadslid D’Haveloose – fietspad doorheen Doornpanne 

Raadslid D’Haveloose vraagt opvulling van de putten in kader van de veiligheid van de fietsers. 

3. vraag van raadslid Sophie Dewulf – containerpark 

Raadslid Dewulf stelt vast dat er een GAS-ambtenaar aanwezig is op het containerpark, maar dat niemand deze persoon 
kan vervangen, zodat bij afwezigheid de politie moet optreden; evenwel zijn de politieagenten niet meer op de hoogte 
van de reglementering en minimaliseren ze de feiten, wat voor het aanwezige personeel van het containerpark vervelend 
is; ze vraagt dan ook om de politie goed te informeren over de reglementering of een bijkomende GAS-ambtenaar aan te 
stellen 

Schepen Loones verlaat de zitting 

GEHEIME ZITTING 

44. Aanstelling Siska Stockelynck als plaatsvervangend secretaris gecoro bij verhindering van vaste secretaris 
Leen Declerck. 

⇒ aangesteld met unanimiteit (24 ja) 

45. Brandweer - post Oostduinkerke - bevordering van 1 sergeant vrijwilliger tot 1ste  sergeant vrijwilliger 
⇒ Durivault bekomt na geheime stemming 24 stemmen 

 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u57 
 
 
 
Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 
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CASTELEIN, F. BEUN, A. SERPIETERS, D. VERLINDEN, C. VANHEULE, B. DALLE, C. BAKEROOT, I. 
VANCAYSEELE, K. D’HAVELOOSE, R. STEKELORUM, J. BOONS en H. VANDENBERGHE, raadsleden 
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Verontschuldigd: raadslid K. D’Haveloose 
 
De zitting vangt aan om 20u15 
 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 16 augustus 2011 

De secretaris meldt dat op verzoek van raadslid Henri Dewulf er in het overwegende gedeelte van punt 38, meer bepaald 
in de passage over zijn tussenkomst, nog een aanpassing conform het verslag is gebeurd in de ontwerpnotulen zoals aan 
de raadsleden overgemaakt; de raad keurt de notulen vervolgens goed. 

 
1. Mededelingen. 

Er zijn geen mededelingen 

 
1. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - modulaire nieuwbouw voor 

buitenschoolse opvang - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Vollon in zijn toelichting over de planning en de noodzaak van deze nieuwbouw 

Gehoord raadslid Vandenberghe die vragen stelt bij dit hoge bedrag en vraagt of de interne organisatie in dit bedrag zit, 
waarop schepen Vollon meldt dat het bestek volgens de normen is van Kind en Gezin en deze kosten verantwoord zijn, 
er zijn ook diverse functies in dit gebouw in het kader van de kinderopvang 

Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat de nieuwbouw achter het huidige gebouw komt, de parking die zal kunnen 
gebruikt worden is deze van de school en zal kunnen bereikt worden via het sportpark, ook een kiss and ride zone wordt 
voorzien; er is ook een plaatsbezoek geweest naar gelijkaardige modulaire systemen waarbij vastgesteld werd dat er een 
grote tevredenheid over dit systeem bestaat 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop fietsenrekken - 
goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - uitvoeren van grondwerken bij 
huisje Nys - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Loones in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

4. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren en plaatsen van 
inbraakcentrale in het C.C.Casino Koksijde - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Loones in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Stekelorum die vragen stelt naar het systeem van inbraakbeveiliging en voorstelt om de betiteling aan 
te passen naar anti-inbraakcentrale 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

5. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop pc's en beeldschermen - 
goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Devos in zijn toelichting over de noodzakelijkheid van deze investering 
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⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

6. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - renovatie dak prefabgebouwen 
powerzaal Koksijde - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Dawyndt die meldt dat restauratie nodig is door o.a. waterinfiltratie 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

7. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren van zitbanken - 
goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Serpieters die vraagt om totaal verkommerde zitbanken dringend weg te nemen, zoals bijv. op het 
zwembad van Oostduinkerke, deze zijn rot en te vervangen door nieuwe. 

Gehoord raadslid Stekelorum die vraagt naar de inventarisatie van de zitbanken en verwijst naar de nummering van de 
betonnen zitbanken en vraagt om dit systeem van nummering verder te gebruiken om defecten te kunnen signaleren 

Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vraagt om banken iets lager te plaatsen dan deze die aan de overkant van het 
Sociaal Huis werden geplaatst 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

8. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - betononderzoek 
openluchtzwembad Oostduinkerke - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting omtrent deze werken 

Gehoord raadslid Serpieters die de stemming vraagt 

Gehoord raadslid Beun die vraagt waarom dit lastenboek niet in het AGB moet behandeld worden waarop de 
burgemeester meldt dat dit met mogelijkheden in verband subsidies te maken heeft 

⇒ Goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. 
Vollon, D. Dawyndt, F. Devos, H. Dewulf, R. Gantois, S. Dewulf, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. 
Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, R. Stekelorum, J. Boons, H. Vandenberghe) en 5 
onthoudingen (E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, A. Serpieters) 

9. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - rooien van bestaande en 
aanplanten van nieuwe bomen in de Veurnestraat - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Loones in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Gantois die vraagt naar de timing voor de aanleg van het speelpleintje op de hoek Veurnestraat-
Hovenierstraat en dit best in overeenstemming gebeurt met de aanplant van nieuwe bomen; schepen Van Herck meldt 
dat dit voorzien is in het budget 2012 

Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vraagt om in de herfst maximaal bladernetten te plaatsen in de straten met veel 
bomen 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

10. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanstelling commissaris-revisor 
voor het autonoom gemeentebedrijf Koksijde - jaarrekening 2011-2012-2013 - goedkeuring lastvoorwaarden 
en gunningswijze. 

Gehoord raadslid Beun in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

11. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - nutsmaatschappijen - ondergronds 
brengen van bovengronds distributienet en nieuwe openbare verlichting in Dewittelaan. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

12. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - nutsmaatschappijen - ondergronds 
brengen van bovengrondse netten en nieuwe openbare verlichting in de Kerkstraat, Hovenierstraat en 
Veurnestraat. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

13. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - nutsmaatschappijen - ondergronds 
brengen laagspanningsnet in Lalouxlaan en Veronicaweg. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

14. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - nutsmaatschappijen - ondergronds 
brengen van bovengrondse disitributienet en plaatsen van nieuwe openbare verlichting in Vreugdestraat ea. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 
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15. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - nutsmaatschappijen - ondergronds 
brengen bovengrondse bundelkabel in Veurnekeiweg. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

16. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - nutsmaatschappijen - vernieuwen 
ov en ondergronds brengen LS-net in Rousseaulaan en omgeving. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

17. OCMW Koksijde - budget 2011 - wijziging exploitatiebudget nr. 1 - kennisgeving. 

Gehoord schepen Delie die verwijst naar een aantal beleidsmaatregelen, waaronder ingebruikname van het Sociaal Huis 
die een invloed hebben op het budget 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

18. Principebeslissing - aankoop van een deel van de percelen gelegen Zeelaan 60-62-64 te Koksijde jegens 
vennootschap Romapharm en Robert Demuynck. 

Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat deze aankoop nuttig kan zijn als uitbreiding van de parking voor de politie en 
de nieuwe tennishal, waardoor deze laatste ook meer open ruimte zal krijgen, ook kan het voetbalterrein nummer 3 
reglementair worden aangelegd 

Gehoord raadslid Stekelorum die vaststelt dat er twee prefabgarages op het terrein staan en vraagt of deze blijven 
staan, waarop de burgemeester meldt dat deze zullen weggenomen worden 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

19. Goedkeuring huurovereenkomst voor het gebruik van een weide te Wulpen voor Landelijk Feest. 

Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat de landbouwer andere mogelijkheden had voor de weide en dus een oplossing 
zich opdringt om het Landelijk Feest te kunnen laten doorgaan 

Gehoord raadslid Depotter die stelt dat de vergoeding gelijkaardig is met beheersovereenkomsten die door de VLM 
worden betaald 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

20. Goedkeuring huurovereenkomst tussen de gemeente Koksijde en NMBS nv voor het station Koksijde. 

Gehoord dhr. burgemeester die de inhoud van de overeenkomst kort toelicht 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

21. Goedkeuren concessievoorwaarden voor het uitbaten van een kindermolen op het Eugenie Terlinckplein te 
Koksijde-Bad. 

Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat de huidige concessie vervalt en een nieuwe periode van vijf jaar wordt 
vooropgesteld 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

22. Definitieve vaststelling van GRUP Strandlaan. 

Gehoord schepen Dawyndt die de lange geschiedenis meldt van de totstandkoming van het plan, de nadruk legt op het 
behoud van het typische karakter van de villawijk van Sint-Idesbald; er zijn aantal – meestal technische - opmerkingen 
gemaakt tijdens het openbaar onderzoek, die door de Gecoro zijn behandeld, maar niets veranderen aan de essentie van 
het GRUP, nl. het behoud van de kleinschaligheid van Sint-Idesbald; 

Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vaststelt dat er een heel aantal bezwaren werden ingediend waarvan ze de meeste 
gelezen heeft, sommige van technische andere van inhoudelijke aard; raadslid Dewulf wil er een aantal onder de 
aandacht brengen, namelijk: (1) de afwijkingsmogelijkheid die voorzien wordt voor het voorzien van minimum 1,5 
garage per woongelegenheid en waar de bezwaarindiener stelt om de afwijking te beperken tot 1 garage per woning of 
minstens één ondergrondse laag, is er nu gekozen om daar totaal van af te wijken namelijk geen garages waar dit 
technisch niet mogelijk is, raadslid Dewulf vindt dit niet wenselijk; schepen Dawyndt meldt dat de aanpassingen die 
voorgesteld zijn door de Gecoro redelijk zijn, waarop raadslid Sophie Dewulf stelt dat als er geen mogelijkheid is om 
ondergrondse parkings aan te leggen, er dan ook geen appartementen mogen toegelaten worden; (2) een gebundeld 
bezwaar gaat over het toelaten van appartementsgebouwen tussen de Van Looylaan en de Willem Elsschotlaan: raadslid 
Dewulf vindt dat hier enkel villa’s kunnen toegelaten worden als aandachtstrekker voor de achtergelegen rustieke 
villawijken en vraagt bijgevolg om deze opmerking in overweging te nemen; (3) bezwaren in verband met het toelaten 
van appartementsbouw ten zuiden van de Koninklijke Baan; in het geval het gaat over een verkaveling waar enkel 
eengezinswoningen zijn toegelaten, moet de bouw van appartementen worden uitgesloten, raadslid Dewulf stelt vast dat 
het hier om meerdere percelen gaat en hierdoor de wijk in haar karakter wordt geschaad en vraagt dan ook om dit 
bezwaar te weerhouden; de gemeente heeft bovendien vroeger afgestane openbare wegenis verkocht en toegelaten om 
daarop te bouwen door samenvoeging met bouwpercelen, in weerwil van de destijds bepaalde notariële akten; ze 
verwijst daarbij naar de Duindoornstraat, waardoor daar nu appartementsbouw kan gerealiseerd worden; dit druist in 
tegen de filosofie van het plan; om al deze redenen besluit raadslid Dewulf niet akkoord te kunnen gaan met dit GRUP. 

Gehoord schepen Dawyndt die de context van de opties waar meergezinswoningen kunnen nog eens schetst, o.a. langs 
de Koninklijke Baan als invalsweg; de verwijzing naar de verkavelingsakten is niet relevant gezien dit burgerlijke 
overeenkomsten zijn die in een GRUP niet aan de orde zijn, maar waar enkel de grote principes worden vastgelegd; 
bovendien primeren de voorschriften van een GRUP op deze van de verkavelingsvoorwaarden. 
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Gehoord raadslid Sophie Dewulf die het met deze uitleg niet eens is en vindt dat er met verkavelingsvoorschriften 
rekening moet worden gehouden bij de opmaak van een GRUP gezien de eigenaars zijn beschermd door een aantal 
voorschriften uit notariële voorschriften, zelfs uit de jaren ‘80; schepen Dawyndt sluit af met te stellen om fier te zijn dit 
GRUP na 15 jaar te kunnen realiseren en meent dat de gemeente hiermee zijn nek uitsteekt met het doel om de 
villawijken in Sint-Idesbald veilig te stellen voor de druk van meergezinswoningen; 

Raadslid Sophie Dewulf verwijst nog eens naar de talrijke bezwaren en meldt dat ze tevreden is met de bescherming van 
de villawijken maar opteert voor nog ruimere bescherming. 

Gehoord raadslid Beun die nog eens verwijst naar de discussies destijds om in de Rubenslaan-Bertrandlaan 
appartementen te bouwen en de vraag van een bepaalde partij toen om dergelijke aanvragen te vermijden door de 
opmaak van een GRUP; de goedkeuring vandaag is een bekroning op het werk van vele jaren en juicht de duidelijkheid 
die nu geschapen wordt toe. 

Gehoord raadslid Loones die betreurt dat raadslid Dewulf dit plan niet mee goedkeurt, gezien hier een inspanning wordt 
gedaan om de kleinschaligheid van de wijken en het erfgoed aldaar te beschermen 

Gehoord raadslid Boons die meldt dat zijn partij steeds vragende partij was om dit GRJUP op te stellen 

Gehoord raadslid Castelein die de stelling van raadslid Dewulf niet kan volgen in verband met mogelijke afwijkingen voor 
ondergrondse garages 

Gehoord raadslid Henri Dewulf die stelt dat ook hij vragende partij is voor de opmaak van een GRUP, maar betreurt dat 
er met de opmerkingen geen rekening wordt gehouden zodat sommige mensen slachtoffer worden van de hoogbouw 

⇒ Goedgekeurd met 17 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. 
Vollon, D. Dawyndt, F. Devos, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. 
Bakeroot, I. Vancayseele, R. Stekelorum), 7 onthoudingen (E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. 
Casselman, A. Serpieters, J. Boons, H. Vandenberghe) en 2 tegen (H. Dewulf, S. Dewulf) 

23. Hervorming van de civiele veiligheid - goedkeuren definitieve OPZ overeenkomst 2011. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

24. Goedkeuren sponsorcontract met productiehuis deMENSEN betreffende een 6-delige TV-Reeks "Veldflandriens" 
op de VRT (Sporza). 

Gehoord schepen Dawyndt die de meerwaarde van dit contract schetst en verwijst naar vroegere gelijkaardige series en 
de mogelijke locaties vermeldt en dit een unieke kans is om het WK cyclocross bekend te maken. 

Gehoord raadslid Stekelorum die naar de prijs vraagt van de 100 verplicht af te nemen boeken en vraagt of de 
producenten al bezig zijn, de voorzitter meldt dat de opnames beginnen op 5 oktober; raadslid Stekelorum vindt het 
spijtig dat het contract nu pas ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de raad, waarop schepen Dawyndt meldt dat een 
en ander eerst op punt moest gesteld worden 

Gehoord raadslid Sophie Dewulf die het standpunt van raadslid Stekelorum bijtreedt 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

 
MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Serpieters – verdwijnen toeristische borden 

Raadslid Serpieters stelt vast dat minister Bourgeois, bevoegd voor toerisme, van plan is om de toeristische borden langs 
de autosnelweg te laten wegnemen; hij vraagt of het college al stappen heeft ondernomen om hiertegen te protesteren 
en voorstelt dat de voltallige gemeenteraad hier haar standpunt mee zou vertolken naar de minister toe; de 
burgemeester sluit zich bij dit ongenoegen aan en verwijst naar de moeilijke onderhandelingen die destijds zijn gevoerd 
om de borden te kunnen plaatsen; hij verwijst naar de borden die in Noord-Frankrijk ruim aanwezig zijn; de borden zijn 
een visitekaart voor onze kustgemeente; we hebben bovendien de meeste overnachtingen van de kust; de burgemeester 
heeft een parlementaire vraag hierover ingediend en stelt voor om het ongenoegen van de raad aan de minister te laten 
blijken. 

Schepen Loones meldt dat de kwestie is aangekaart door minister Crevits in het kader van de verkeersveiligheid, hij sluit 
zich aan bij het protest maar vindt toch dat over de kwaliteit van de borden moet gewaakt worden en dus ook voorstelt 
om een aanbeveling te doen naar een meer stijlvolle invulling. De borden zijn bij uitstek ook een aandachtspunt voor het 
lokale erfgoed 

De burgemeester stelt voor om een motie goed te keuren als protest tegen de afschaffing van het bord van Koksijde en 
zeker mee op te nemen om op die manier ons erfgoed in de kijker te plaatsen. 

Raadslid Decorte reageert op de uitspraak van schepen Loones en wenst de zaken in de juiste context te plaatsen: na 
kontaktname met het kabinet blijkt minister Crevits niet op de hoogte te zijn van het voorstel van minister Bourgeois 

 

2. vraag van raadslid Serpieters – parkeerproblematiek Oostduinkerke dorp 

Raadslid Serpieters stelt vast dat op het vlak van parkeren er een verbetering merkbaar is in Oostduinkerke-dorp door 
o.a. de verhuis van het Sociaal Huis. Hierbij stelt hij vast dat de inwoners zelf de parkings wel weten zijn, maar het voor 
toeristen en bezoekers niet evident is om deze parkings te vinden door het ontbreken van een goede aanwijzing. Hij stelt 
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dan ook voor om hiervoor de nodige maatregelen te nemen en de signalisatie naar de parkings van o.a. het oud 
gemeentehuis, deze bij de scholen en aan het Sint-Niklaasplein beter aan te duiden. 

GEHEIME ZITTING 

25. Kandidatuurstelling BK cyclocross 2018. 

Machtiging wordt aan het college gegeven om een bod uit te brengen, opportuun volgens omstandigheden 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u25 
 
Volgende gemeenteraad gaat door op maandag 17 oktober 2011 
 
 
Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 
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 H. DEWULF, E. DEPOTTER, G. DECORTE, A. SAUBAIN, P. CASSELMAN, R. GANTOIS, S. DEWULF, C. 
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OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 19 september 2011 

Er zijn geen opmerkingen, op de ontwerpnotulen; de raad keurt de notulen bijgevolg goed. 

 
1. Mededelingen. 

Er zijn geen mededelingen 

 
2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vernieuwen ict-infrastructuur : 

servers en storage - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting bij dit project 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - feestzaal c.c.CasinoKoksijde - 
vervangen van de bestaande gordijnen + nazicht en onderhoud optreksysteem - goedkeuring lastvoorwaarden 
en gunningswijze. 

Gehoord schepen Loones in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

4. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop diverse afvalbakken - 
containers - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

5. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop rode mazout 2012 - 
goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

6. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - plaatsing automatisch 
zelfreinigend sanitair blok - Wepionstraat - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat De Lijn een nieuw tramhuisje zal plaatsen en van de gelegenheid gebruik 
gemaakt wordt om ook het sanitair mee te vernieuwen 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

7. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - wassen van ruiten 
gemeentegebouwen - dienstjaar 2012 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester die duiding geeft bij deze opdracht 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

8. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren materiaal en kledij voor de 
brandweer Koksijde - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 
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⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

9. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop materiaal voor de 
timmerij - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

10. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren sneeuwruimblad en 
borstelbak voor compactladers - goedkeuring aangepaste raming. 

Gehoord dhr. burgemeester die het doel van de aankoop schetst 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

11. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - installatie/implementatie en 
onderhoud softwarepakket voor beheer van werkopdrachten - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat met deze aankoop de planning en werkopvolging beter zal kunnen verlopen 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

12. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop straatmeubilair - 
goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

13. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - uitgave van het jaarboek Novi 
Monasterii door het Abdijmuseum - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Loones die het succes en de uitstraling van deze uitgave schetst 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

14. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vervangen straatveegmachine - 
goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

15. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanpassen verlichting voetbalveld 
2 KVVO - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

16. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop vouwtenten en 
toebehoren - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

17. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren archiefrekken voor het 
erfgoedhuis Oostduinkerke - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Loones in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Stekelorum die vraagt naar de tijd die zal nodig zijn om het archief van Bachten de Kupe te ontsluiten, 
waarop schepen Loones meldt dat de collectie uitzonderlijk is en zeer breed en een aanwinst is voor de gemeente 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

18. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - buitenschoolse kinderopvang De 
speelplekke - inrichten prefabs - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord raadslid Vandenberghe die verwijst naar de bespreking in de vorige raad en meent dat toen gezegd is dat alles 
inbegrepen was, waarop de burgemeester meldt dat het hier gaat om het los meubilair en dit niet in het vorige bestek 
zat 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

19. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop elektrische stapelaar 
voor de gemeentelijke werkplaatsen Oostduinkerke - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

20. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop materieel voor inrichting 
erfgoeddepot Ster der Zee - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Loones in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Stekelorum die herinnert aan de waterinfiltratie in het gebouw Ster der Zee en vraagt voor dringende 
herstelling 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

21. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - uitvoeren van hoogdunning 
bosbestand site Duinenabdij - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Loones die verwijst naar het bosbeheersplan en de daarin opgenomen maatregelen 
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⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

22. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - installatie voertuigopvolgsysteem 
in gemeentevoertuigen - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de goede ervaringen bij de politiezone met dit systeem en de diverse 
mogelijkheden van het systeem schetst 

Gehoord raadslid Serpieters die verwijst naar het feit dat dit punt destijds werd uitgesteld en waarbij zijn fractie nu ook 
een aantal bedenkingen formuleert, namelijk de vraag stelt of dit project niet te grootschalig is voor ons 
gemeentebestuur en het feit dat er reeds wagens zijn, zoals bijv. huisvuilwagens, waarvan het traject al kan gevolgd 
worden; hij meent ook dat er mogelijks goedkopere softwaresystemen voor opvolging onderhoud van voertuigen 
bestaan; een volgende bedenking is of er, gelet op nakende brandweerhervorming, nog dient geïnvesteerd te worden 
door de gemeente; als laatste bedenking komt naar voor dat in het arbeidsreglement zal moeten opgenomen worden 
hoe dit systeem zal gebruikt worden en waarbij hij vaststelt dat er nog geen onderhandeling is gebeurd met de 
vakbonden hierover 

De burgemeester meldt dat met dit systeem een betere opvolging en controle mogelijk zal zijn; het is nog niet zeker dat 
de brandweerhervorming er zo snel zal komen; schepen Anseeuw meldt dat er inderdaad nog overleg met de vakbonden 
zal moeten zijn over een reglement 

⇒ Goedgekeurd met 17 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, D. 
Dawyndt, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. 
D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons, H. Vandenberghe) en 7 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. 
Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters) 

23. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vervangen vrachtwagen met 
laadkraan voor de dienst openbare werken - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

24. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren van een bronzen beeld 
'Zeeman met stuurwiel' van Jan Dieusaert - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Loones in zijn toelichting over het werk van de kunstenaar; 

Gehoord raadslid Boons die duidelijkheid vraagt over het feit dat plaatsing en sokkel niet inbegrepen is, transport en 
levering wel 

Gehoord raadslid Rik Dewulf die verheugd is met deze aankoop maar betreurt dat de cultuurraad geen keuze kan maken 
in plaats van het schepencollege, waarbij schepen Loones meldt dat de cultuurraad wel positief advies gaf 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

25. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren van het kunstwerk 
'Egatonk' van Nick Ervinck - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Loones die de kunstenaar toelicht 

Gehoord raadslid Vandenberghe die vraagt waar het kunstwerk wordt geplaatst 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

26. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren van het kunstwerk 'De 
Eters' van Mathieu Lobelle - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Loones die het werk toelicht 

Gehoord raadslid Stekelorum die vraagt of er een evaluatie is gemaakt van SeaPoint, met name het aantal bezoekers, 
waarop schepen Loones meldt dat op afgelegen plaatsen er inderdaad weinig bezoek kwam, maar over het algemeen er 
wel een vrij goede aantrekking was van dit project, en ook wijst op de uitstraling die een dergelijk project voor de 
gemeente kan betekenen, waarbij hij verwijst naar Watou waar ook maar een 10.000 bezoekers op afkomen 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

27. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren van het kunstwerk 'Board 
of control' (Flags) van Thomas Huyghe - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Loones die toelichting bij het werk geeft 
Gehoord raadslid Stekelorum die vraagt waar het werk zal uithangen 
gehoord raadslid Bakeroot die vraagt naar de totale kostprijs 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

28. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren van het kunstwerk 
'portrait Elise Crombez' van Marc Lagrange - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Loones die de reputatie van de kunstenaar Lagrange belicht 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

29. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - nutsmaatschappijen - openbare 
verlichting Sociaal Huis en omgeving Tulpenlaan - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 
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30. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - omgevingswerken begraafplaats 
Koksijde - optrekken muurconstructies - goedkeuring aangepaste raming. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

31. Toekenning investeringssubsidie voor aankoop uniformen aan de Koninklijke Harmonie "Vrienden van de 
Brandweer" Oostduinkerke. 

Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar het feit dat de andere muziekkorpsen reeds andere uniformen heeft kunnen 
kopen en feit dat de uniformen van de Vrienden reeds ruim 25 jaar oud zijn; hij verwijst ook naar het feit dat de 
vroegere voorzitter Marcel Cloet destijds de aankoop deels financieerde 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

schepen Vollon vervoegt de zitting 
 

32. Goedkeuren begrotings- en jaarrekening 2010. 

Gehoord de heer ontvanger in zijn technische toelichting 

Gehoord raadslid Serpieters de de stemmng vraagt 

⇒ Goedgekeurd met 16 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. 
Vollon, D. Dawyndt, , R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, C. Bakeroot, I. 
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum), 7 onthoudingen (E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. 
Casselman, A. Serpieters, J. Boons, H. Vandenberghe) en 2 tegen (H. Dewulf, S. Dewulf) 

33. Goedkeuren beleidsnota bij de budgetwijziging nr. 2 (3) & (4) - dienstjaar 2011 

Gehoord dhr. burgemeester die een overzicht geeft van de diverse dividenden die destijds zijn uitgekeerd van de Dexia-
aandelen en de waarde ervan in de balans en de gevolgen voor de gemeente Koksijde; hij meent dat beleggingen door 
een openbaar bestuur risicodragend zijn en dus moeten vermeden worden; 

⇒ Goedgekeurd met 16 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. 
Vollon, D. Dawyndt, , R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, C. Bakeroot, I. 
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum), 7 onthoudingen (E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. 
Casselman, A. Serpieters, J. Boons, H. Vandenberghe) en 2 tegen (H. Dewulf, S. Dewulf) 

34. Goedkeuring budgetwijziging nr. 2 (3) & (4) - dienstjaar 2011. 

gehoord dhr. ontvanger in zijn technische toelichting 

gehoord raadslid Serpieters die vraagt naar de reden van de schrapping van het voorziene budget voor de bescherming 
van het strandhoofd in functie van de zeehonden, waarop de burgemeester meldt dat dit is omwille van de 
strandophogingswerken die te gebeuren staan 

gehoord raadslid Vandenberghe die vraagt naar de reden van het schrappen van de valbeveiliging voor gemeentelijke 
gebouwen en of dit verantwoord is, waarop de burgemeester meldt dat dit dossier dit jaar niet kan meer aanbesteed 
worden 

⇒ Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. 
Vollon, D. Dawyndt, , R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, C. Bakeroot, I. 
Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons, H. Vandenberghe), 5 onthoudingen (E. Depotter, 
G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, A. Serpieters) en 2 tegen (H. Dewulf, S. Dewulf) 

35. Goedkeuren wijziging van het meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabriek St.-Willibrordus. 
⇒ Goedgekeurd met 23 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. 

Vollon, D. Dawyndt, H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, R. Gantois, S. Dewulf, 
C. Castelein, F. Beun, A. Serpieters, D. Verlinden, C. Vanheule, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. 
D’haveloose, R. Stekelorum) en 2 onthoudingen (J. Boons, H. Vandenberghe) 

36. Goedkeuren wijziging van het meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabriek St.-Idesbald. 
⇒ Goedgekeurd met 23 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. 

Vollon, D. Dawyndt, H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, R. Gantois, S. Dewulf, 
C. Castelein, F. Beun, A. Serpieters, D. Verlinden, C. Vanheule, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. 
D’haveloose, R. Stekelorum) en 2 onthoudingen (J. Boons, H. Vandenberghe) 

37. Goedkeuren wijziging van het meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabriek St.-Pieter. 

Gehoord raadslid Gantois die vraagt naar de vordering der werken en wanneer de kerk terug open gaat; raadslid Beun 
schetst vervolgens de stand van zaken; 

Gehoord raadslid Stekelorum die vraagt of de kerk ook zal kunnen bezocht worden buiten de kerkdiensten; de 
burgemeester meldt hier in de toekomst aandacht aan te willen besteden; hij verwijst ook naar het schrijven van 
minister Bourgeois in verband met toekomstvisie over het gebruik van de kerken 

⇒ Goedgekeurd met 23 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. 
Vollon, D. Dawyndt, H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, R. Gantois, S. Dewulf, 
C. Castelein, F. Beun, A. Serpieters, D. Verlinden, C. Vanheule, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. 
D’haveloose, R. Stekelorum) en 2 onthoudingen (J. Boons, H. Vandenberghe) 

38. Kennisname van de budgetwijziging 2011 van de kerkfabriek St.-Idesbaldus. 
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⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

39. Kennisname van de budgetwijziging 2011 van de kerkfabriek St.-Niklaas. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

40. Kennisname van de budgetwijziging 2011 van de kerkfabriek St.-Pieter. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

41. Kennisname van het budget 2012 van de kerkfabriek St.-Niklaas. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

42. Kennisname van het budget 2012 van de kerkfabriek St.-Pieter. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

43. Kennisname van het budget 2012 van de kerkfabriek OLV ter Duinen. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

44. Kennisname van het budget 2012 van de kerkfabriek St.-Idesbaldus. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

45. Kennisname van het budget 2012 van de kerkfabriek St.-Willibrordus. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

46. Goedkeuring ontwerpakte aankoop woning Pastoor Schmitzstraat 1 jegens vzw Volkszorg. 

Gehoord de heer burgemeester die de opportuniteit schetst van deze aankoop 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

47. Goedkeuring verkoop perceel grond gelegen Hugo Verriestlaan jegens Vandegineste Laurentia. 

Gehoord de heer voorzitter die vraagt om dit punt uit te stellen, gelet op het ontbreken van een aantal stukken in het 
dossier 

⇒ uitgesteld met unanimiteit 

48. Goedkeuring ontwerpakte minnelijke onteigening munitiedepot. 

Gehoord de heer burgemeester die de geschiedenis schetst van dit dossier en verwijst naar de bestemming zoals 
vastgesteld in het GRUP 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

49. Goedkeuring ontwerpakte vestiging erfdienstbaarheid aan mevrouw Faict ter ontsluiting van een perceel 
Orbanstraat en kosteloze afstand wegenis jegens gemeentebestuur Koksijde. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

50. Goedkeuren gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van de 
beveiliging van fietsen en bromfietsen tegen diefstal. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

51. Aanpassing gemeentelijk organogram – musea. 

Gehoord schepen Loones die verwijst naar de doorlichting van Kleio en verwijst naar de uitgebreide bespreking van dit 
punt in de gemeenteraadscommissie 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

52. Aanpassing personeelsformatie. 

Gehoord schepen Anseeuw die verwijst naar de bespreking van het vorige punt en naar het feit dat nog een aantal 
kleinere aanpassingen zijn gebeurd 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

53. Rechtspositieregeling - vaststelling bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden en voorwaarden 
voor interne personeelsmobiliteit. 

Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting die vraagt om dit punt goed te keuren met uitzondering van de 
voorwaarden voor de directeur CC Casino 

Gehoord raadslid Boons die uitleg vraagt omtrent uitstel van dit punt, waarop schepen Anseeuw meldt dat de voorziene 
mandaatfunctie moet herbekeken worden; 

Gehoord raadslid Serpieters die zich hierbij aansluit en meent dat de invoering van mandaatfuncties goed moet 
overwogen worden, gezien dit een nieuwe wijze van werken is 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit, met uitsluiting van de bijzondere aanwervings- en 
bevorderingsvoorwaarden van de functie van directeur CC Casino 
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54. Vacantverklaring van 1 plaats van voltijds brandweerman - ambulancier in statutair dienstverband met ingang 
van 1 januari 2012. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

 
MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid S. Dewulf – werken rotonde Wulpen 

Raadslid Dewulf die aandacht vraagt voor de moeilijke verkeersleefbaarheid in Wulpen door de werken aan de rotonde en 
die bovendien een aantal reeds bestaande pijnpunten nu aan de orde brengt, zoals bijv. de aanduiding van 50 km/u in 
de dorpskom, o.a. in de Nieuwstraat; raadslid Dewulf vraagt dus bijkomende aanduiding van de snelheidsbeperking; er 
zijn bovendien diepe verzakkingen langs de wegen langs het kanaal en vraagt aandacht om dit aan te pakken. 

2. vraag van raadslid D’Haveloose – Nieuwstraat in Wulpen 

Raadslid D’Haveloose sluit zich aan bij de vraag van raadslid Dewulf en vraagt maatregelen in te voeren tegen de hoge 
snelheden 

De burgemeester antwoordt dat de politie verscherpte controle doet op snelheid en op het niet respecteren van de zone 
voor plaatselijk verkeer 

3. vraag van raadslid Saubain – voetpaden Koksijde-dorp 

Raadslid Saubain meldt de slechte toestand van de voetpaden in de Kerkstraat en herinnert aan zijn vraag van enige tijd 
geleden. De burgemeester meldt dit te zullen nazien en mee te nemen in een volgend budget. 

 

GEHEIME ZITTING 

56. Brandweer - post Koksijde - aanstelling van 2 stagiair brandweermannen. 
⇒ Goedgekeurd met 25 voor 

 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u54 
 
Volgende gemeenteraad gaat door op maandag 21 november 2011 
 
 
Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 
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Aanwezig: L. DELTOMBE, voorzitter 
 M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester; 
 J. LOONES, S. ANSEEUW, D. VAN HERCK, H. VOLLON, D. DAWYNDT en F. DEVOS, schepenen 
 G. SUBER-DELIE, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid 
 H. DEWULF, E. DEPOTTER, G. DECORTE, A. SAUBAIN, P. CASSELMAN, R. GANTOIS, S. DEWULF, C. 

CASTELEIN, F. BEUN, A. SERPIETERS, D. VERLINDEN, C. VANHEULE, B. DALLE, C. BAKEROOT, I. 
VANCAYSEELE, K. D’HAVELOOSE, R. STEKELORUM, J. BOONS en H. VANDENBERGHE, raadsleden 

 J. STEKELORUM, gemeentesecretaris 
 

 
Verontschuldigd: schepen Loones (werkbezoek Suriname), raadslid Dalle 
 
De zitting vangt aan om 20u10 
 
De voorzitter verwelkomt Philip Avonds en zijn echtgenote Caroline Thabert. Hij geeft toelichting omtrent het feit dat de heer 
Avonds wereldkampioen Jet World Master 2011 is uitgeroepen in de klasse 13,5 kg modelvliegtuigen in het Amerikaanse Ohio en 
brengt een gepaste hulde. Hij geeft vervolgens het woord aan de heer Philip Avonds die de raad een korte toelichting geeft over 
zijn winnende schaalmodel dat tentoongesteld is in de raadszaal. 
 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 17 oktober 2011 

Er zijn geen opmerkingen op de ontwerpnotulen; de raad keurt de notulen bijgevolg goed. 

 
1. Mededelingen 

De heer burgemeester komt terug op de drie gestelde vragen door de raadsleden in de vorige zitting en geeft verslag 
van de stand van zaken  

 
2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Duinenhuis Koksijde - plaatsen 

van nieuwe keuken - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Van Herck die meldt dat deze investering nodig is voor de doestations en dienen als strandlabo en als 
zeekeuken, hij wijst tevens op het unieke van dergelijk initiatief aan de kust, wijst op de gebruiksvriendelijkheid, 
veiligheidsaspecten, materiaalgebruik e.d. die de kostprijs verantwoorden; 

Gehoord raadslid Rik Dewulf die vragen stelt over de procedure die is ingesteld tegen de aanleg van de weg in verband 
met het feit dat de werken gebeurden op gronden die niet aan de gemeente toebehoren; hij vraagt waarom er geen 
vergelijk terzake is getroffen en verwondert zich dat er werken in duingebied kunnen worden uitgevoerd; 

De burgemeester meldt dat er een bouwvergunning is voor de werken en meldt dat er tot onteigening zal overgegaan 
worden gezien het bestaande GRUP dit mogelijk maakt; de weg heeft voor de gemeente een openbaar karakter sinds 
mensenheugenis, de toestand zal dus in die zin geregulariseerd worden; 

Gehoord raadslid Sophie Dewulf die verwijst naar het feit dat zij zelf vragende partij was om de toegang te verbeteren in 
het kader van de veiligheid en tevreden is met het antwoord van de burgemeester terzake dat een oplossing in verband 
met het geschil wordt gezocht 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken leveringen en diensten - rioleringswerken - afkoppelen 
hemelwater Ijslandplein en omleiden riolering sporthal Hazebeek - goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze. 

Gehoord de heer burgemeester in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

4. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken leveringen en diensten - herstel riolering Rozenlaan - 
goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord de heer burgemeester in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Stekelorum die een technische vraag heeft waarop de burgemeester meldt dat dit bij de diensten kan 
beantwoord worden 

 Goedgekeurd met unanimiteit 
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5. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - opbouw en exploitatie van 
educatief voelaquarium in het NAVIGO - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord de heer burgemeester in zijn toelichting die ook meldt dat er ook reeds Europese subsidies zijn toegezegd 

Gehoord raadslid Decorte die hier kort nog eens het subsidiesysteem uitlegt en zijn inzet meldt voor dit dossier en een 
oproep doet aan het Visserijmuseum om nog projecten in het kader van duurzame visserij in te dienen gelet op de 
beschikbare kredieten binnen dit Europees programma 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

6. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken leveringen en diensten - bouwhistorisch onderzoek 
poortgebouw Abdijhoeve Ten Bogaerde - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord de heer burgemeester in zijn toelichting over de noodzaak van de herstelling van dit poortgebouw 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

De heer burgemeester verlaat de zitting gelet op art. 27 GD 
 
7. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - restauratie woonhuis abdijhoeve 

Ten Bogaerde - goedkeuring verrekening 3. 

Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

De heer burgemeester vervoegt opnieuw de zitting 
 
8. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - herinrichting van de 

Bosquetiastraat - goedkeuring aangepaste raming. 

Gehoord de heer burgemeester in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Boons die vraagt of dit een heel dringend werk is, vaststelt dat er maar twee inschrijvingen zijn binnen 
gekomen, zich vragen stelt bij het grote verschil met de raming en zich de vraag stelt of de procedure niet beter wordt 
hernomen, waarop de burgemeester meldt dat er nochtans een openbare aanbesteding volgens de regels is gebeurd 

Raadslid Serpieters verwijst naar toelichtende nota waarin verwarring is omtrent de ingediende offertes gelet op de 
verschillen van de cijfers inclusief en exclusief btw en vraagt om dit punt uit te stellen in afwachting van duidelijkheid 
terzake  

 uitgesteld met unanimiteit 

9. Goedkeuren overeenkomst met de nv Beralito voor de huur van de loodsen spinnerij Veurne. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

10. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Orchideestraat. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

11. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Pylyserlaan. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

12. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Rolandstraat. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

13. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Ter Duinenlaan. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

14. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Wandelhofstraat. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

15. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Bettystraat. 

Gehoord secretaris die meldt dat op vraag van de diensten een art. 2 zou moeten worden ingevoerd die bepalingen 
omvat omtrent de beperking van toegang in de Bettystraat door o.a. aangelanden, hulpdiensten, toeleveringen, enz. 

 Goedgekeurd, incl. toevoeging met unanimiteit 

16. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Ghyselenstraat (Modest). 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

17. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Gausestraat (Jarnost). 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

18. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Jacquetlaan. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

19. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Jespersstraat (Oscar). 
 Goedgekeurd met unanimiteit 
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20. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Lalouxlaan. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

21. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Lijsterpad. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

22. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Koninklijke Baan. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

23. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Jaak Van Buggenhoutlaan. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

24. Toevoeging aan het reglement van de retributie voor toegang (prijs Ticketten) tot het parcours van het 
Wereldkampioenschap Cyclocross 2012. 

Gehoord schepen Dawyndt die toelichting geeft over de categorieën die aan voordeeltarieven het WK zullen kunnen 
bijwonen 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

25. Goedkeuring Bijzonder Nood- en Interventieplan Wereldbeker Cyclocross 2011. 

Gehoord de heer burgemeester die meldt dat BNIP’s voortaan in de gemeenteraad dienen goedgekeurd te worden en de 
goedkeuring vraagt van dit punt 

Gehoord raadslid Rik Dewulf die vaststelt dat dit een mooi geleverd werk is maar heeft vastgesteld dat er voor een goede 
herkenbaarheid van de seingevers momenteel niets voorzien is en aandringt dat een herkenbare outfit zou aangeschaft 
worden waarop schepen Dawyndt meldt dat dit kan geëvalueerd worden na de editie van de cyclocross van november 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

26. IKWV - Vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering. 

Gehoord schepen Van Herck die de punten van de algemene vergadering toelicht 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

27. FIGGA - Vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering. 

Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de toelichtende nota en het standpunt verdedigt van het college, namelijk 
het niet goedkeuren van punt 3 (intekening gemeente Koksijde op kapitaalverhoging Publigas) en punt 4 (deelname 
gemeente Koksijde in Storm Fund) en aldus voorstelt te stemmen over deze punten 

 De raad keurt punten 1, 2 (met uitzondering van kapitaalverhogingen en investeringen in Storm Fund) 
en 5 met unanimiteit goed 

 De raad keurt punt 3 (intekening gemeente Koksijde in kapitaalverhoging Publigas) NIET goed met 20 
ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. Dawyndt, F. Devos, H. Dewulf, R. 
Gantois, S. Dewulf, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. D’haveloose, 
R. Stekelorum, J. Boons, H. Vandenberghe) en 5 onthoudingen (E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. 
Casselman, A. Serpieters) 

 De raad keurt punt 4 (deelname gemeente Koksijde in Storm Fund) NIET goed met 18 ja (L. Deltombe, 
M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. Dawyndt, F. Devos, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, 
D. Verlinden, C. Vanheule, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons, H. 
Vandenberghe) en 7 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, S. Dewulf, A. 

Serpieters) 

28. IVVO - Vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering. 

Gehoord raadslid Verlinden in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met 23 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. Dawyndt, F. 
Devos, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, A. Serpieters, D. 
Verlinden, C. Vanheule, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons, H. Vandenberghe) 
en 2 onthoudingen (H. Dewulf en S. Dewulf) 

29. WVI  - Vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering. 

Gehoord raadslid Bakeroot in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. Dawyndt, F. 
Devos, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. D’haveloose, 
R. Stekelorum, J. Boons, H. Vandenberghe) en 7 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, 
P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters) 

30. Gaselwest - Vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering. 

Gehoord raadslid Gantois in haar toelichting 

 Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. Dawyndt, F. 
Devos, R. Gantois, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. D’haveloose, 
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R. Stekelorum, J. Boons, H. Vandenberghe) en 7 onthoudingen (H. Dewulf, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, 
P. Casselman, S. Dewulf, A. Serpieters) 

31. IWVA - Vaststellen standpunt in te nemen op de bijzondere algemene vergadering. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

32. Goedkeuring aanpassing personeelsformatie. 

Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

Gehoord raadslid Serpieters die stelt dat er nogal wat te doen is geweest omtrent de mandaatfunctie en stelt voor om 
dergelijek discussies in de toekomst te vermijden door middel van het inschrijven welke functies in aanmerking komen 
voor een mandaatfunctie, waarbij schepen Anseeuw meldt dat dit de bedoeling is en men hiermee bezig is 

Gehoord raadslid Vandenberghe die vraagt waarom dit niet eerst in de commissie kan besproken worden 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

33. Aanpassing rechtspositieregeling : vaststelling bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden en 
voorwaarden voor interne personeelsmobiliteit. 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

34. Bekrachtiging vacantverklaring van 1 plaats van voltijds statutair stafmedewerker beleid en organisatie A1A-
A2A met ingang van 1 januari 2012 

Gehoord schepen Anseeuw 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

35. Brandweer - post Oostduinkerke - openverklaren plaats sergeant vrijwilliger. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

36. Mondelinge vragen van de raadsleden 
 

1. vraag van raadslid Sophie Dewulf – Koksijdse zelfstandigen 

Raadslid Dewulf verwijst naar de overkoepeling van de feestcomités door de VVV en vraagt of die overkoepeling ook de 
algemene werking van de feestcomités heeft vooruit geholpen en of de middenstandsverenigingen hierdoor niet 
benadeeld werden, en aldus vraagt om een bevraging te houden over de werking van de feestcomités bij de 
middenstanders hierover om dit systeem te evalueren; raadslid Castelein meldt dat de vraag niet echt duidelijk is, maar 
dat er aan de werking van de feestcomités niets is veranderd; schepen Devos, bevoegd voor middenstand sluit hierbij 
aan en meldt dat hij nog geen enkel signaal hieromtrent heeft gekregen vanuit de middenstandsraad. 

2. vraag van raadslid Rik Stekelorum – vernieuwing straatnaamborden 

Raadslid Stekelorum vraagt naar de stand van zaken van de vernieuwing van de straatnaamborden in Koksijde en Sint-
Idesbald, hij merkt dat er nog een aantal oude betonnen straatnaamborden staan en er soms onduidelijkheid is over het 
aantal borden en vraagt of de plaatsing nog op punt zal gezet worden; hij vraagt ook of er in Oostduinkerke en Wulpen 
nog nieuwe borden worden voorzien in de nabije toekomst; de burgemeester meldt het eerste punt te zullen 
onderzoeken en zegt ook dat er voor Oostduinkerke en Wulpen niets meer in deze legislatuur wordt voorzien; raadslid 
Stekelorum vraagt dan ook om de kapotte borden te herstellen in Oostduinkerke 

3. vraag van raadslid Henri Dewulf – Sint-Maartensstoet 

Raadslid Dewulf is tevreden over de grote opkomst voor de Sint-Maartensstoet maar stelt vast dat de aantrekkelijkheid 
van vroeger uitbleef door het ontbreken van versierde bieten; hij stelt dan ook voor om initiatieven terzake te nemen en 
het gebruik van bieten in de stoet te promoten. 

GEHEIME ZITTING 

37. IKWV - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering. 
 Aangeduid met 21 ja, 3 onthoudingen en 1 tegen: raadslid C. Vanheule en schepen D. Dawyndt 

(plaatsvervanger) 

38. FIGGA - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de buitengewone algemene 
vergadering. 

 Aangeduid met 18 ja, 6 onthoudingen en 1 tegen: raadsleden R. Stekelorum en I. Vancayseele 
(plaatsvervanger) 

39. IVVO - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de buitengewone algemene 
vergadering. 

 Aangeduid met 21 ja, 4 onthoudingen: raadsleden K. D’Haveloose en L. Deltombe (plaatsvervanger) 

40. WVI - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de buitengewone algemene 
vergadering. 

 Aangeduid met 18 ja, 6 onthoudingen en 1 tegen: raadsleden C. Bakeroot en R. Stekelorum 
(plaatsvervanger) 

41. IWVA - Aanduiden 8 gevolmachtigden voor de bijzondere algemene vergadering. 
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 Aangeduid met 22 ja, 2 onthoudingen en 1 tegen: raadsleden B. Dalle, D. Verlinden, C. Vanheule, K. 
D’Haveloose, D. Van Herck, R. Gantois, R. Stekelorum en E. Depotter 

42. Aanstelling op proef van een voltijds statutair brandweerman-ambulancier met ingang van 1 januari 2012. 
 Verkozen met 24 ja en 1 onthoudingen: de heer Ben Paret 

 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u46 
 
Volgende gemeenteraad gaat (o.v.) door op maandag 19 december 2011 

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

CASTELEIN, F. BEUN, A. SERPIETERS, D. VERLINDEN, C. VANHEULE, B. DALLE, C. BAKEROOT, I. 
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Verontschuldigd: raadslid Rita Gantois 
 
De zitting vangt aan om 20u15, raadslid Bakeroot vervoegt de zitting bij de bespreking van punt 2 
 
 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 14 november 2011 

Er zijn geen opmerkingen op de ontwerpnotulen; de raad keurt de notulen bijgevolg goed. 

 

De heer voorzitter vraagt vervolgens de goedkeuring van de raad om volgende punten bij hoogdringendheid aan de orde van 
de dag toe te voegen namelijk  

a) aanleg telecomleiding – goedkeuring aangepaste raming 

Gelet op de hoogdringendheid tot goedkeuring van dit punt, gezien de gunning in 2011 nog dient te gebeuren 

⇒ De raad keurt met unanimiteit de toevoeging van dit dagordepunt goed 

b) openbaar vervoer – motie aanpassen reisweg lijn 69 

Gelet op de hoogdringendheid tot goedkeuring van dit punt, gezien de actualiteit 

⇒ De raad keurt met unanimiteit de toevoeging van dit dagordepunt goed 

1. Mededelingen. 

De burgemeester deelt mee dat het voorstel zal gedaan worden aan de OCMW-raad om de zaal die recent werd gebouwd 
bij het Sociaal Huis ter beschikking te stellen van het Vrijzinnig ontmoetingscentrum, gezien er in het CC Taf Wallet 
plaats moet gemaakt worden voor de uitbreiding van de Westhoekacademie met o.a. een boekbindersatelier; de plannen 
voor een volledige nieuwbouw van een vrijzinnig centrum zijn daarom overbodig geworden; een uitbreiding met bureel- 
en vergaderruimte behoort bovendien tot de mogelijkheden op de locatie van het Sociaal Huis. 

 
2. Verslag werkbezoek in kader van de stedenband Koksijde-Marowijne (Galibi). 

Schepen Loones brengt verslag uit over het recente werkbezoek aan de stedenband gemeente en verwijst naar het 
opgemaakte verslag door de gemeentelijke diensten en de korpschef, die is meegereisd in het kader van de 
veiligheidsproblematiek; hij verwijst ook naar de verlenging van het convenant, waardoor we gegarandeerd zijn van 
subsidies; hij schetst de samenstelling van de delegatie en de diverse kontakten die ter plaatse zijn gelegd. De basis 
werd gelegd voor een aantal concrete acties die in de toekomst zullen kunnen uitgevoerd worden; hij verwijst ook naar 
de voornemens om op het vlak van veiligheid aan kennisuitwisseling te doen. Er zijn ook onrechtstreekse gevolgen voor 
de vzw Marowijne, ook het baanbrekende werk in samenwerking met de VMW inzake waterzuivering en –voorziening; hij 
hoopt ten slotte dat de contacten naar de toekomst toe kunnen behouden blijven 

Gehoord raadslid Bakeroot die zijn waardering uitspreekt 

 

3. Goedkeuren operationeel plan 2012 convenant gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking. 

Gehoord schepen Loones die meldt dat dit jaarplan dient opgemaakt te worden in het kader van het drie jaar lopende 
convenant; 

Gehoord raadslid Vandenberghe die vraagt of er een lijst is van horecazaken die meewerken aan de Fair Trade 
campagne, zoals vermeld in het actieplan en opmerkt dat er in het dossier een schrijffout is geslopen die best rechtgezet 
kan worden 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 
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4. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - archeologische prospectie met 
ingreep in de bodem - Ten Bogaerde Koksijde - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Loones die meldt dat dit een voorbereidend werk is in het kader van de revalorisatie van deze site 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

5. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - schuur van de voormalige 
abdijhoeve Ten Bogaerde - afbraak van betonverhardingen binnen en buiten - goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze. 

Gehoord schepen Loones in zijn toelichting waarbij hij verwijst naar het vorige punt 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

6. Plaatsing automatisch zelfreinigend sanitair blok - Wepionstraat - goedkeuren verhoogde raming. 

Gehoord de heer burgemeester die vermeldt dat het vorige lijnhuisje ondertussen is afgebroken en verwijst naar de 
toekomstige plannen  

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

7. Betononderzoek openluchtzwembad Oostduinkerke - goedkeuren verhoogde raming. 

Gehoord dhr. burgemeester die naar aanleiding van dit punt een stand van zaken geeft van dit dossier en verwijst naar 
een overleg op het bevoegde ministeriële kabinet, wat als resultaat heeft gehad dat beloofd werd om het zwembad in 
2013 op het programma te zetten maar dat er geen garantie werd gegeven omtrent de timing voor het beschermde 
Home Pecher 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

8. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - restauratie voormalige 
kinderhome Edouard Pecher - Fase 1 : restauratie zolder en daken - goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de toelichtende nota en de geplande fasering van deze werken 

Gehoord raadslid Stekelorum die opmerkt dat de dakgoten dringend hersteld moeten worden gezien het water binnen 
sijpelt, waarop de burgemeester meldt dat dit in Brussel is aangekaart; raadslid Stekelorum vraagt tevens of de 
subsidies ook zullen verkregen worden voor de andere fases 

Gehoord raadslid Rik Dewulf die verduidelijking vraagt over de mogelijke subsidies en aandringt op stappen terzake om 
ook voor het resterende gedeelte toelagen te kunnen verkrijgen 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

9. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - renovatie dak prefabgebouw 
powerzaal Koksijde - goedkeuring verhoging raming. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

10. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - herinrichting van de 
Bosquetiastraat - goedkeuring verhoging raming. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

11. Onderhoudswerken onbevaarbare waterlopen 3de categorie - akkoordverklaring met de voorstellen van Polder 
Noordwatering Veurne voor het dienstjaar 2012. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Depotter die uitleg geeft over de aankoop van een nieuwe pomp die nu goed kan ingezet worden voor 
de waterafvoer 

Gehoord raadslid Stekelorum die vraagt of het Langgeleed invloed kan hebben op de aangelegde waterpartijen in het 
golfterrein, waarop raadslid Depotter een antwoord geeft 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

12. OCMW - budget 2012 - kennisname. 

Gehoord schepen Suber-Delie die verwijst naar de wijzigingen ten aanzien van het meerjarenplan, o.a. de bouw van 
serviceflats, aankoop dienstvoertuigen en een aantal desinvesteringen (verkoop gronden o.a. in kader van lokaal 
woonbeleid), de gemeentelijke bijdrage blijft gelijk 

Gehoord raadslid Sophie Dewulf die meldt dat zij zich samen met raadslid Rik Dewulf zal onthouden omdat ze vinden dat 
er meer mag geïnvesteerd worden in acties voor ouderen en senioren 

⇒ Goedgekeurd met 17 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. 
Dawyndt, F. Devos, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. 
D’haveloose, R. Stekelorum); 2 tegen (H. Dewulf, S. Dewulf) en 7 onthoudingen (E. Depotter, G. Decorte, A. 
Saubain, P. Casselman, A. Serpieters, J. Boons, H. Vandenberghe) 
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13. Heffing opcentiemes op de onroerende voorheffing - dienstjaar 2012 - vaststelling. 

Gehoord de heer burgemeester die toelichting geeft over de globale begrotingscijfers en vaststelt dat de legislatuur 
wordt afgesloten met een reservefonds van ruim 6 miljoen euro; hij geeft een beknopte toelichting over de diverse grote 
uitgaven- en inkomstenposten, waarbij hij nog eens verwijst naar de mindere inkomsten van het gemeentefonds door 
het niet heffen van aanvullende personenbelasting; hij verwijst naar de diverse investeringen die gepland zijn in 2012, 
het gaat voornamelijk over de afwerking van een aantal lopende dossiers, een aantal andere zijn uitgesteld omwille van 
het ontbreken van een subsidiebelofte; hij somt vervolgens de voornaamste investeringen op die zullen gebeuren; hij 
wijst ook op de vele investeringen die de gemeente reeds heeft gedaan op het vlak van rioleringen en het onderhoud 
ervan; schepen Van Herck verwijst naar de geplande investering in de vernieuwing van het skatepark 

Gehoord raadslid Serpieters die een aantal bedenkingen formuleert, ingegeven vanuit een bekommernis omtrent de 
evolutie van onze gemeentefinanciën; wat betreft inkomsten verwijst hij naar wegvallen van het dividend van Dexia, de 
halvering van het dividend van FIGGA; hij stelt ook vast dat langs de kant van de uitgaven meestal niets kan worden 
gedaan, bijv. energieprijzen, werkgeversbijdragen; wat betreft het negatieve saldo van het eigen dienstjaar stelt hij vast 
dat dit weer eens toeneemt en hier geen verandering zal in komen; hij stelt dat het toerijden van het tekort met 
overschotten van vorige dienstjaren tot nu toe nog lukt, maar het reservefonds zal in 2014 uitgeput zijn, hij betreurt dat 
er geen rekening is gehouden met de vroegere opmerkingen van zijn fractie, evenals de opmerkingen van de 
gouverneur; in verband met personeel merkt raadslid Serpieters op wat bedoeld wordt met de verwerking van niet 
gebruikte kredieten, hij vraagt of dit hetzelfde is of de ingeschreven cijfers bij de koptabel; hij verwijst ook naar de 
impact van de nieuwe wetgeving op ambtenarenpensioenen en stelt dat de gemeente voor de tekorten terzake zal 
moeten opdraaien, tevens verwijst hij naar de tweede pensioenpijler; in verband met de werkingskosten verwijst hij naar 
de niet realistische cijfers die zijn ingeschreven in de meerjarenplanning; hij verwijst ook naar de hoge schuldaflossingen 
die in de toekomst zijn voorzien; in verband met de gemeentelijke dotatie aan de politiezone blijft hij met vragen zitten 
over de kostprijs van het nieuwe politiegebouw; raadslid Serpieters besluit ten slotte met een aantal detailvragen over 
de voorziene investeringen: in verband met de afslagstrook kruispunt Oostduinkerke-dorp: welke is de visie van het 
schepencollege op de stedenbouwkundige ontwikkeling van deze zone; (2) hij stelt vragen bij de opportuniteit van de 
aankoop van rolcontainers; (3) over welke nieuwe reddingsposten gaat het en zijn er voorzieningen voor openbare 
toiletten; (4) wat is het doel van de onteigening van het Nonnehof; (5) is het bedrag voor het vernieuwen van het 
skatepark niet te hoog en kan niet beter gekozen worden voor een gefaseerde uitvoering ? Raadslid Serpieters besluit 
met te stellen dat de CD&V staat voor zuinig beleid en in het verleden ook positief heeft meegewerkt aan een aantal 
projecten. 

De burgemeester geeft een antwoord op de laatste detailvragen: voor Oostduinkerke-dorp zal in samenwerking met de 
Vlaamse bouwmeester een visienota worden opgesteld; schepen Van Herck geeft toelichting over de rolcontainers; voor 
de reddingsposten betreft het enkel erelonen; het Nonnehof zal ingekapseld worden in het golfterrein; de burgemeester 
verwijst eveneens naar het feit dat het reservefonds steeds is gebruikt voor het verwerken van het negatieve saldo 

Gehoor de heer ontvanger die nog een korte technische toelichting geeft omtrent de andere gestelde vragen rond 
werkings- en personeelskosten 

Gehoord raadslid Sophie Dewulf die zich akkoord verklaart met een aantal uitspraken van raadslid Serpieters; ze vreest 
dat met de stijgende aanwervingen de werkingskosten ook zullen blijven groeien; raadslid Dewulf is ook verontrust door 
de stijgende kosten van de politiezone door o.a. de voorziene bouw van het nieuwe politiekantoor; ze vraagt ook 
aandacht voor het feit dat straten lang door openbare werken open blijven liggen en vraagt daarom om een betere 
opvolging en coördinatie 

Gehoord raadslid Vandenberghe die de dienst Financiën feliciteert en daarna nog eens wijst op de hoge schuld van de 
gemeente Koksijde en meer bepaald per inwoner en stelt dat zijn fractie het budget niet zal goedkeuren; hij geeft tevens 
een aantal tips mee om te besparen, o.a. afschaffen van vakbondspremies, toelagen aan de kerkfabrieken, de 
aanwerving van een psycholoog; de burgemeester geeft als repliek op deze vragen vervolgens toelichting omtrent de 
schuld per inwoner, namelijk het spreiden ook over de tweede verblijven; ook het patrimonium die de gemeente heeft 
zou eens moeten toegelicht worden; schepen Anseeuw geeft vervolgens een toelichting omtrent de nood aan een 
psycholoog binnen de gemeentelijke organisatie;  

Gehoord raadslid Boons die aandacht vraagt voor de patrimoniumwaarde van de gemeente 

Gehoord raadslid Stekelorum die vraagt of het Nonnehof een beschermde hoeve is en wat de concrete plannen zijn voor 
de aanleg van een mini-golf; in verband met het masterplan voor Oostduinkerke vraagt hij of er nog bijkomende 
onteigeningen zullen gebeuren; de burgemeester meldt dat nu enkel het Nonnehof zal onteigend worden, het op de 
VIOE-lijst staat en dus niet kan afgebroken worden; de mini-golf is gepland naast de huidige fitnesszaal en zal in 
gemeentelijk beheer worden uitgebaat; hij bevestigt ook dat het de bedoeling is in de toekomst andere panden en 
gronden aan te kopen in dit projectgebied; 

Gehoord raadslid Sophie Dewulf die de vraag stelt hoe de eigen bevolking het jaar rond kan tewerkgesteld worden en dit 
niet terugvindt in het huidige beleid; de burgemeester meldt dat de gemeente door eigen tewerkstelling hier een grote 
rol in speelt en verwijst ook naar de vele inspanningen die gedaan worden voor het toerisme 

Gehoord raadslid Decorte die besluit met te stellen dat er ons een belangrijke uitdaging te wachten staat, nl. de 
invoering van de beleids- en beheerscyclus, wat een nieuwe manier van werken zal zijn 

⇒ Goedgekeurd met 19 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. 
Dawyndt, F. Devos, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. 
D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons, H. Vandenberghe) en 7 tegen (E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. 
Casselman, A. Serpieters, H. Dewulf, S. Dewulf) 
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14. Verwijl- en moratoire intresten inzake belastingen - 2012-2016 - hervaststelling. 
⇒ Goedgekeurd met 19 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. 

Dawyndt, F. Devos, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. 
D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons, H. Vandenberghe) en 7 tegen (E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. 
Casselman, A. Serpieters, H. Dewulf, S. Dewulf) 

15. Belastingsreglement op de automatische drankverdeelapparaten – periode 2012-2013 - hervaststelling. 
⇒ Goedgekeurd met 19 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. 

Dawyndt, F. Devos, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. 
D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons, H. Vandenberghe); 2 tegen (H. Dewulf, S. Dewulf) en 5 onthoudingen (E. 
Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, A. Serpieters) 

16. Belasting op de ambulante handel - periode 2012-2013 - hervaststellen reglement. 
⇒ Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. 

Dawyndt, F. Devos, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. 
D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons); 2 tegen (H. Dewulf, S. Dewulf) en 6 onthoudingen (E. Depotter, G. 
Decorte, A. Saubain, P. Casselman, A. Serpieters, H. Vandenberghe) 

17. Belastingsreglement op het gebruik van de openbare weg voor publicitaire doeleinden - periode 2012-2013 - 
hervaststellen reglement. 

⇒ Goedgekeurd met 19 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. 
Dawyndt, F. Devos, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. 
D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons, H. Vandenberghe); 2 tegen (H. Dewulf, S. Dewulf) en 5 onthoudingen (E. 
Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, A. Serpieters) 

18. Verhaalbelasting op het aanleggen van riolen - periode 2012-2013 - hervaststellen reglement. 
⇒ Goedgekeurd met 19 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. 

Dawyndt, F. Devos, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. 
D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons, H. Vandenberghe); 2 tegen (H. Dewulf, S. Dewulf) en 5 onthoudingen (E. 
Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, A. Serpieters) 

19. Verhaalbelasting op de aansluitingswerken aan het openbaar riool - periode 2012-2013 - hervaststellen 
reglement. 

⇒ Goedgekeurd met 19 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. 
Dawyndt, F. Devos, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. 
D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons, H. Vandenberghe); 2 tegen (H. Dewulf, S. Dewulf) en 5 onthoudingen (E. 
Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, A. Serpieters) 

20. Belasting uit hoofde van stand op de voetpaden, straten, openbare pleinen en wegen - periode 2012-2013 - 
hervaststellen reglement. 

⇒ Goedgekeurd met 19 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. 
Dawyndt, F. Devos, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. 
D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons, H. Vandenberghe); 2 tegen (H. Dewulf, S. Dewulf) en 5 onthoudingen (E. 
Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, A. Serpieters) 

21. Belasting op het begraven, bijzetten in het columbarium en de asverstrooiing van de aan de gemeente 
vreemde personen en op de ontgravingen - periode 2012-2013 - hervaststellen reglement. 

⇒ Goedgekeurd met 19 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. 
Dawyndt, F. Devos, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. 
D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons, H. Vandenberghe); 2 tegen (H. Dewulf, S. Dewulf) en 5 onthoudingen (E. 
Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, A. Serpieters) 

22. Belasting op de uitreiking van een vergunning tot het houden van een verweerwapen - periode 2012-2013 - 
hervaststellen reglement. 

⇒ Goedgekeurd met 20 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. 
Dawyndt, F. Devos, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. 
D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons, H. Dewulf & S. Dewulf); 1 tegen (H. Vandenberghe) en 5 onthoudingen 
(E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, A. Serpieters) 

23. Gemeentelijke milieubelasting - periode 2012-2013 - hervaststelling. 
⇒ Goedgekeurd met 19 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. 

Dawyndt, F. Devos, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. 
D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons, H. Vandenberghe); 2 tegen (H. Dewulf, S. Dewulf) en 5 onthoudingen (E. 
Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, A. Serpieters) 

24. Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of achtergelaten op niet-reglementaire 
plaatsen of tijdstippen, of in niet-reglementaire recipiënten - periode 2012-2013 - hervaststellen reglement. 

⇒ Goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. 
Dawyndt, F. Devos, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. 
D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons, H. Vandenberghe, H. Dewulf & S. Dewulf) en 5 onthoudingen (E. 
Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, A. Serpieters) 
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25. Belasting op de afgifte van administratieve stukken - periode 2012-2013 - hervaststelling. 
⇒ Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. 

Dawyndt, F. Devos, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. 
D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons); 3 tegen (H. Dewulf, S. Dewulf, H. Vandenberghe) en 5 onthoudingen (E. 
Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, A. Serpieters) 

26. Belasting op de aanvragen tot of de melding van het exploiteren, het overnemen of veranderen van hinderlijke 
inrichtingen - periode 2012-2013 - hervaststelling. 

⇒ Goedgekeurd met 19 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. 
Dawyndt, F. Devos, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. 
D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons, H. Vandenberghe); 2 tegen (H. Dewulf, S. Dewulf) en 5 onthoudingen (E. 
Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, A. Serpieters) 

27. Activeringsheffing - gemeentelijke belasting op onbebouwde bouwgronden en onbebouwde kavels. 
⇒ Goedgekeurd met 19 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. 

Dawyndt, F. Devos, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. 
D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons, H. Vandenberghe); 2 tegen (H. Dewulf, S. Dewulf) en 5 onthoudingen (E. 
Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, A. Serpieters) 

28. Retributie op het betalend parkeren - periode 2012-2013 - hervaststelling. 
⇒ Goedgekeurd met 19 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. 

Dawyndt, F. Devos, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. 
D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons, H. Vandenberghe); 2 tegen (H. Dewulf, S. Dewulf) en 5 onthoudingen (E. 
Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, A. Serpieters) 

29. Retributie op het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) - 2012-2013. 
⇒ Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. 

Dawyndt, F. Devos, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. 
D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons); 3 tegen (H. Dewulf, S. Dewulf, H. Vandenberghe) en 5 onthoudingen (E. 
Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, A. Serpieters) 

30. Retributiereglement op het gebruik van het openbaar domein voor handelspublicitaire activiteiten, optredens 
van circussen en acrobatiegroepen - periode 2012-2013 - hervaststellen reglement. 

⇒ Goedgekeurd met 19 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. 
Dawyndt, F. Devos, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. 
D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons, H. Vandenberghe); 2 tegen (H. Dewulf, S. Dewulf) en 5 onthoudingen (E. 
Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, A. Serpieters) 

31. Retributie op prestaties van de technische dienst op verzoek van en aan derden - periode 2012-2013 - 
hervaststellen reglement. 

⇒ Goedgekeurd met 19 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. 
Dawyndt, F. Devos, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. 
D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons, H. Vandenberghe) en 7 onthoudingen (E. Depotter, G. Decorte, A. 
Saubain, P. Casselman, A. Serpieters, H. Dewulf, S. Dewulf) 

32. Retributie op de afgifte van vergunningen voor het gebruik van openbaar domein voor het brengen van 
straatanimaties – periode 2012-2013 - hervaststellen reglement. 

⇒ Goedgekeurd met 19 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. 
Dawyndt, F. Devos, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. 
D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons, H. Vandenberghe); 2 tegen (H. Dewulf, S. Dewulf) en 5 onthoudingen (E. 
Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, A. Serpieters) 

33. 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 in verband met de wijziging van het aanbieden van steenafval 

⇒ Goedgekeurd met 24 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. 
Dawyndt, F. Devos, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. 
D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons, H. Vandenberghe, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, A. 
Serpieters); 2 tegen (H. Dewulf, S. Dewulf) 

34. Reglement tot vaststelling van de retributie voor het gebruik van terrein en unit(s) in het sponsordorp van het 
wereldkampioenschap cyclocross 2012. 

Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

35. Goedkeuren van de gemeentelijke saneringsbijdrage aan te rekenen aan de verbruiker en eigen waterwinners 
- transportovereenkomst met IWVA - dienstjaar 2012. 

⇒ Goedgekeurd met 19 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. 
Dawyndt, F. Devos, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. 
D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons, H. Vandenberghe); 2 tegen (H. Dewulf, S. Dewulf) en 5 onthoudingen (E. 
Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, A. Serpieters) 
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36. Politiezone Westkust - gemeentelijke bijdrage - goedkeuring toelage 2012. 
⇒ Goedgekeurd met 22 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. 

Dawyndt, F. Devos, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. 
D’haveloose, R. Stekelorum, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, A. Serpieters); 2 tegen (H. 
Dewulf, S. Dewulf) en 2 onthoudingen (J. Boons, H. Vandenberghe) 

37. Beleidsnota 2012 - goedkeuring. 
⇒ Goedgekeurd met 19 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. 

Dawyndt, F. Devos, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. 
D’haveloose, R. Stekelorum, J. Boons, H. Vandenberghe) en 7 tegen (E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. 
Casselman, A. Serpieters, H. Dewulf, S. Dewulf) 

38. Gemeentebudget dienstjaar 2012 - goedkeuring. 
⇒ Goedgekeurd met 17 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. 

Dawyndt, F. Devos, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. 
D’haveloose, R. Stekelorum); 8 tegen (E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, A. Serpieters, H. 
Dewulf, S. Dewulf, H. Vandenberghe) en 1 onthouding (J. Boons) 

39. Lijst van de nominatief toegekende subsidies aan verenigingen - goedkeuring. 

Gehoord raadslid Sophie Dewulf die stelt dat sommige verenigingen een hogere toelage zouden moeten krijgen 

⇒ Goedgekeurd met 24 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. 
Dawyndt, F. Devos, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. 
D’haveloose, R. Stekelorum, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, A. Serpieters, J. Boons en H. 
Vandenberghe) en 2 tegen (H. Dewulf, S. Dewulf) 

Raadslid Dalle verlaat de zitting om 22u15 
 
40. Goedkeuring ontwerpakte aankoop van een deel van de percelen gelegen Zeelaan 60-62-64 jegens 

vennootschap Romapharm en Robert Demuynck. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting omtrent het doel van de aankoop 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

41. Wereldkampioenschap cyclocross - mobiliteit - overeenkomst met De Lijn - huren bussen - return. 

Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

Raadslid Dalle vervoegt opnieuw de zitting om 22u18 
 
42. Goedkeuren tussenkomst in de abonnementsprijs vanaf 1 sepember 2012 - "Campuskaart" (openbaar vervoer 

via trein). 

Gehoord schepen Van Herck in zijn toelichting die meldt dat deze tegemoetkoming een voordeel is voor de schoolgaande 
jeugd 

Gehoord raadslid Vandenberghe die vraagt of de 60+-pas nog zal behouden blijven 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

Raadslid Serpieters verlaat de zitting om 22u20 
 
43. Verlenging Strategisch Veiligheids- en Preventieplan - periode 1 juli 2011 tot 31 december 2011. 

Gehoord raadslid Sophie Dewulf die vraagt of het preventiebeleid ondertussen is aangescherpt in verband met mogelijke 
nucleaire rampen 

⇒ Goedgekeurd met 24 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Van Herck, H. Vollon, D. 
Dawyndt, F. Devos, C. Castelein, F. Beun, D. Verlinden, C. Vanheule, B. Dalle, C. Bakeroot, I. Vancayseele, K. 
D’haveloose, R. Stekelorum, E. Depotter, G. Decorte, A. Saubain, P. Casselman, A. Serpieters, J. Boons en H. 
Vandenberghe) en 2 onthoudingen (H. Dewulf, S. Dewulf) 

44. Goedkeuren gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van de 
beveiliging van fietsen en bromfietsen tegen diefstal - dienstjaar 2012. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

45. Subsidiereglement voor de aanleg van groendaken - hervaststelling. 

Gehoord schepen Van Herck in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

46. Subsidiereglement tot het stimuleren van duurzame energie door subsidiëring van het plaatsen van thermische 
zonne-installaties en warmtepompsystemen - hervaststelling. 

Gehoord schepen Van Herck in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 


