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gemeente 
Koksijde 

BEKNOPT VERSLAG 
GEMEENTERAAD 

maandag 20 januari 2014 

 
Aanwezig: L. DELTOMBE, voorzitter 
 M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester; 
 J. LOONES, S. ANSEEUW, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, A. SERPIETERS en L. VAN HOVE, schepenen 
 G. DELIE, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid 
 G. DECORTE, H. VOLLON, P. CASSELMAN, R. GANTOIS, F. DEVOS, A. CAVYN, C. CASTELEIN, C. BAKEROOT, I. 

VANCAYSEELE, E. VAN HERCK, H. GHYSELEN, G. VERHAEGHE, R. MOUTON, I. VANDEKEERE, P. HILLEWAERE, A. 
HANCKE, G. VANDENBROUCKE, J.-M. DEWULF, B. DALLE, raadsleden 

 J. STEKELORUM, gemeentesecretaris 
 
 
De zitting vangt aan om 19u16 
 
raadslid Herwig Vollon is verontschuldigd 
 
raadslid Vandenbroucke en schepen Loones zijn niet aanwezig bij de aanvang van de zitting 
 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 19 december 2014 

Er zijn geen opmerkingen op de notulen, 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) Goedkeuren samenwerkingsprotocol Westhoekoverleg 2014-2019 

Overwegende dat de goedkeuring van dit punt dringend is, gezien de noodzaak aan continue werking van dit bestaande 
overleg 

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

1. Mededelingen. 
⇒ er zijn geen mededelingen 

2. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - St-Idesbaldusstraat. 
⇒ goedgekeurd met unanimiteit 

3. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Zouavenplein. 
⇒ goedgekeurd met unanimiteit 

4. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Blighbankhelling. 
⇒ goedgekeurd met unanimiteit 

5. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Joststraat. 
⇒ goedgekeurd met unanimiteit 

6. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Afbakening zones "Parkeren 
uitsluitend voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen". 

⇒ goedgekeurd met unanimiteit 

7. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Fabiolaplein. 
⇒ goedgekeurd met unanimiteit 

8. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Middelkerkestraat. 
⇒ goedgekeurd met unanimiteit 

9. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Zonneplein. 
⇒ goedgekeurd met unanimiteit 

10. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Fairybankhelling. 
⇒ goedgekeurd met unanimiteit 

11. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Parking Groendyk. 
⇒ goedgekeurd met unanimiteit 
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12. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Gaston Lejeunestraat. 
⇒ goedgekeurd met unanimiteit 

13. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Pierre Sorellaan. 
⇒ goedgekeurd met unanimiteit 

14. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Gilles Scottlaan. 
⇒ goedgekeurd met unanimiteit 

15. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Westdiephelling. 
⇒ goedgekeurd met unanimiteit 

16. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Albert I laan. 
⇒ goedgekeurd met unanimiteit 

raadslid Vandenbroucke vervoegt de zitting bij de bespreking van navolgend punt 
 
17. Goedkeuring verkoopbelofte en ontwerpakte aankoop achtergrond Polderstraat 4 jegens Godelieve Lamoot 

voor de uitbreiding speelplaats gemeenteschool Oostduinkerke. 

gehoord dhr. burgemeester die meldt dat het hier een belangrijke aankoop betreft die de uitbreiding van de speelplaats 
van de gemeenteschool tot doel heeft; de uitbreiding is dringend gelet op de bouw van de nieuwe kleuterafdeling; de 
burgemeester meldt dat er tot een akkoord is kunnen gekomen worden met de eigenaar 

⇒ goedgekeurd met unanimiteit 

18. Goedkeuring overeenkomst gebruik gronden Ten Bogaerde door vzw Promotie West-Vlaams Rood-Rund. 

gehoord dhr. voorzitter die voorstelt om dit punt uit te stellen 

⇒ uitgesteld met unanimiteit 

19. Hervaststellen reglement Binnenschoolse Kinderopvang. 

gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting die meldt dat de voorstellen passen in een betere benutting van de 
dienstverlening 

⇒ goedgekeurd met unanimiteit 

20. Hervaststellen reglement Buitenschoolse Kinderopvang. 

gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

⇒ goedgekeurd met unanimiteit 

schepen Loones vervoegt de zitting 
 
20a. Goedkeuren samenwerkingsprotocol Westhoekoverleg 2014-2019 

gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de jarenlange samenwerking in het Westhoekoverleg die zijn nut 
ondertussen heeft bewezen en waar overleg rond diverse onderwerpen aan bod komt, die nogal eens te maken heeft met 
de plattelandsproblematiek, maar uit solidariteit is het nuttig hier deel van te blijven uitmaken; ook de prezone van de 
brandweer is uit dit overleg gegroeid, waarna de burgemeester verder uitweidt over dit thema;  

de burgemeester meldt ook dat op vraag van de gemeente Koksijde er een aantal wijzigingen zijn gebeurd aan het 
ontwerp protocol, met name het feit dat beslissingen met unanimiteit dienen genomen te worden en zodoende er geen 
sluipende besluitvorming mogelijk is binnen dit overlegorgaan; hij hoopt dat er op die manier verder goed zal kunnen 
samengewerkt worden;  

de burgemeester vraagt ook om toe te voegen dat de samenwerking tussen de kustburgemeesters blijft bestaan en de 
gemeente Koksijde hier ook deel van uitmaakt 

gehoord raadslid Dewulf die vaststelt dat dit een samenwerking is in de Westhoek en niet de Westkust waar de 
gemeente Koksijde toebehoort, hij verwijst naar het feit dat dit ons 20.000 euro per jaar kost, en hij vaststelt dat de 
klemtonen toch vooral liggen op de problematieken van het platteland; hij vraagt ook bijzondere aandacht voor de 
samenwerking met de Côte d’Opale, hij stelt ook vast dat een aantal gemeenten tegen de verbinding Ieper-Veurne is, 
terwijl de westkustgemeenten vragende partij zijn; om al deze redenen vraagt hij dat er op toegezien wordt dat onze 
financiele inbreng voldoende rendeert; 

de burgemeester volgt deze redenering en meldt dat wat de samenwerking met de Côte d’Opale betreft, de 
burgemeester nauw bij deze werking wordt betrokken, maar er is op dat vlak nog een lange weg af te leggen; wat de N8 
betreft, geeft de burgemeester toe dat hier binnen het Westhoekoverleg inderdaad geen consensus over is 

⇒ goedgekeurd met unanimiteit 

(21) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Dewulf - kerstbomen 

Raadslid Dewulf stelt voor om de kerstboomverbranding op het strand niet meer te laten doorgaan; hij verwijst naar het 
feit dat het voor particulieren verboden is om op eigen terrein bomen te verbranden; de gemeente geeft hier het 
verkeerde signaal omwille van CO2-uitstoot; hij stelt als alternatief om de kerstbomen te composteren; op die manier 
wordt er een kleine stap gezet op bescherming van het milieu; 
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de burgemeester meldt dat de kerstboomverbranding reeds een lange traditie is in de gemeente en geen reden ziet om 
dit nu af te schaffen 

schepen Loones meldt dat de Sylvestervuren worden ingericht om te herdenken hoe de vissers destijds werden 
aangetrokken door het vuur op het strand en dit dus een traditie is 

schepen Serpieters meldt dat hij raadslid Dewulf enigszins kan volgen, maar er ook toeristische overwegingen te maken 
zijn in dit initiatief, de gemeente neemt ook het initiatief dat kerstbomen thuis afgehaald worden en tot compost kunnen 
verwerkt worden 

 
 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 19u45 
 
volgende raadszitting : maandag 17 februari 2014 
 
 
 
Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 
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gemeente 
Koksijde 

BEKNOPT VERSLAG 
GEMEENTERAAD 

maandag 17 februari 2014 

 
Aanwezig: L. DELTOMBE, voorzitter 
 M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester; 
 J. LOONES, S. ANSEEUW, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, A. SERPIETERS en L. VAN HOVE, schepenen 
 G. DELIE, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid 
 G. DECORTE, H. VOLLON, P. CASSELMAN, R. GANTOIS, F. DEVOS, A. CAVYN, C. CASTELEIN, C. BAKEROOT, I. 

VANCAYSEELE, E. VAN HERCK, H. GHYSELEN, G. VERHAEGHE, R. MOUTON, I. VANDEKEERE, P. HILLEWAERE, A. 
HANCKE, G. VANDENBROUCKE, J.-M. DEWULF, B. DALLE, raadsleden 

 J. STEKELORUM, gemeentesecretaris 
 
 
De zitting vangt aan om 20u07 
 
zijn verontschuldigd: schepen Delie en de raadsleden H. Vollon, F. Devos, G. Verhaeghe, P. Hillewaere 
 
schepenen Anseeuw, Dawyndt en Van Hove zijn niet aanwezig bij de aanvang van de zitting 
 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 20 januari 2014 

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

 
1. Mededelingen. 

⇒ de burgemeester deelt mee dat vanaf 10 maart de lijnvoering van de buslijn 69 iets zal wijzigen, nl. dat 
nu ook de Ter Duinenlaan zal aangedaan worden om naar Ster der Zee te rijden en de bus niet langer 
via de Lejeunelaan zijn tracé zal volgen naar Ster der Zee; hierdoor worden enkele publieke functies, 
zoals het Sociaal Huis en het rusthuis beter bediend. Einde februari wordt door De Lijn een 
infocampagne hieromtrent gevoerd, evenals via tij-dingen en de website zal informatie verstrekt 
worden aan de gebruikers. 

schepenen Anseeuw, Dawyndt en van Hove vervoegen om 20u15 de zitting bij de bespreking van volgend punt 
 
2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - uitvoeren van diepe en moeilijke 

rioolaansluitingen en oplossen diverse wateroverlast - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

gehoord dhr. burgemeester die de noodzaak van dit lastenboek toelicht 

⇒ goedgekeurd met unanimiteit 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanstelling trajectbegeleider voor 
opmaak van een masterplan voor Oostduinkerke-dorp - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

gehoord dhr. burgemeester die stelt dat het doel is om in Oostduinkerke-dorp een strategisch project uit te werken en 
daarvoor een ontwerper aan te stellen om dit proces op te starten en verder uit te werken; er worden geen premises 
gesteld om alle mogelijkheden af te toetsen, maar er zal in elk geval aandacht zijn voor serviceflats, een hotelfunctie, 
buitenschoolse kinderopvang, appartementen, enz.; de burgemeester doet ook een oproep aan alle gemeenteraadsleden 
om hun ideeën kenbaar te maken 

gehoord raadslid Mouton die vraagt of er ook niet kan bekeken worden in hoeverre er sociale woningen in het kader van 
het sociaal objectief kunnen gerealiseerd worden 

gehoord raadslid Hancke die vraagt of het ook de bedoeling is om de panden die in de Dorpsstraat momenteel verloederd 
zijn, aan te pakken en vraagt of hier initiatief kan ondernomen worden 

⇒ goedgekeurd met unanimiteit 

4. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Cornilleweg. 

gehoord raadslid Mouton die vraagt of dit punt wel kan goedgekeurd worden, gezien de breedte van de weg onvoldoende 
is om op een wettelijke wijze de voorgestelde verkeersborden te plaatsen 

gehoord schepen Anseeuw die verwijst naar de bespreking in de verkeerscommissie 

gehoord dhr burgemeester die de stelling van raadslid Mouton bevestigt en verwijst dat in dergelijke gevallen een blauw 
“takelbordje” kan geplaatst worden, hij stelt dan ook voor dit punt van de agenda af te voeren 

⇒ punt afgevoerd met unanimiteit 

5. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Koninklijke baan. 
⇒ goedgekeurd met unanimiteit 
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6. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Afbakening Zones "Parkeren 
uitsluitend voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen". 

gehoord raadslid Van Herck die de stemming vraagt 

⇒ goedgekeurd met 19 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D. 
Dawyndt, A. Serpieters, Van Hove, G. Decorte, P. Casselman, R. Gantois, A. Cavyn, C. Castelein, C. 
Bakeroot, H. Ghyselen, I. Vandekeere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. Dalle) en 4 tegen 
(Vancayseele, Van Herck, Mouton en Dewulf) 

7. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen/gemeentewegen - Afbakening Zones 
"Betalend Parkeren" volgens de wijze en voorwaarden vermeld op de parkeerautomaten. 

gehoord dhr. voorzitter die de voornaamste wijzigingen aan het betalend parkeren in de gemeente voorstelt, met name 
wijziging van de betalende zones, wijziging van tarieven, controle blauwe zone door de firma Rauwers, enz. 

gehoord raadslid Mouton die blij is dat er rekening gehouden wordt met twee opmerkingen die ze heeft gemaakt in de 
gemeenteraad van juni; ze stelt ook vast dat de automaten efficiënter worden ingezet, maar ze betreurt dat het nu voor 
de burger absoluut niet meer duidelijk zal zijn in welke zone men zich zal bevinden, daarom zou het beter zijn een kleur 
op de palen aan te brengen; ze vraagt of de Hoge Duinenlaan niet opgenomen is, gelet op de vele klachten, ook in de 
Anemonenlaan is er een probleem, waar ze voorstelt om auto’s maar aan één kant te laten parkeren; ze vraagt of er ook 
geen kaart voor privé-verhuringen kan voorzien worden zoals voor agentschappen; ze vraagt ook waarom er geen 
kaarten voor kortere periode voor tweede verblijvers verkocht worden; ze stelt ook vast dat er niet in het reglement 
staat dat de gemeentelijke parkeerkaart moet gecombineerd worden met een parkeerschijf; kan er geen systeem worden 
ingevoerd om een bewonerskaart aan te vragen via het e-loket; ze verwijst ook naar de klachten die bij de gemeente 
binnenkomen en vraagt wat er met die klachten wordt gedaan; aan het Bad Schallerbachplein wordt er ook verhinderd 
door de aangelanden om aldaar te parkeren en vraagt wat hieraan wordt gedaan 

de heer voorzitter vermeldt dat een aantal knelpunten nog gekend zijn, ook bekeken zijn, maar een aantal zaken 
onhaalbaar bleken en daarom niet doorgevoerd zijn; de suggestie voor de Anemonenlaan kan meegenomen worden in de 
verkeerscommissie 

⇒ goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D. 
Dawyndt, A. Serpieters, Van Hove, G. Decorte, P. Casselman, R. Gantois, A. Cavyn, C. Castelein, C. 
Bakeroot, H. Ghyselen, I. Vandekeere, A. Hancke, B. Dalle), 1 onthouding (Vandenbroucke) en 4 tegen 
(Vancayseele, Van Herck, Mouton en Dewulf) 

8. Hervaststellen retributie op het betalend parkeren - 2014-2019. 

gehoord dhr. voorzitter die voorstelt om bij amendement nog toe te voegen dat er een wijziging in de betaalperiode voor 
de paarse zone wordt voorzien, nl. betalend vanaf 1/4 tot en met 30/9 tijdens de weekends, de feestdagen en de 
Vlaamse schoolvakanties en tussen 1/10 en 30/3 enkel betalend tijdens de Vlaamse schoolvakanties; tevens wordt 
voorzien om ook de Astridlaan toe te voegen aan de paarse zone in Oostduinkerke; de nieuwe reglementering wordt 
ingevoerd met ingang van 1 juni 

⇒ amendement en punt goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, 
D. Geersens, D. Dawyndt, A. Serpieters, Van Hove, G. Decorte, P. Casselman, R. Gantois, A. Cavyn, C. 
Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, I. Vandekeere, A. Hancke, B. Dalle), 1 onthouding 
(Vandenbroucke) en 4 tegen (Vancayseele, Van Herck, Mouton en Dewulf) 

9. Goedkeuren erfpachtakte voor de gronden Labeurhoek jegens de heren Johan en Dominique Vandendriessche. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

⇒ goedgekeurd met unanimiteit 

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

gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting 

⇒ goedgekeurd met unanimiteit 

raadslid Castelein verlaat de zitting 
 
11. Goedkeuren lastenboek voor de concessie tot het uitbaten van een kinderspeelterrein op het strand van 

Koksijde - periode 2014-2023. 

gehoord schepen Geersens in haar toelichting 

⇒ goedgekeurd met unanimiteit 

12. Goedkeuren lastenboek voor de concessie tot uitbating van trampolinestructuren op het strand naast de 
Zeedijk te Koksijde en te Oostduinkerke ter hoogte van respectievelijk Prins Albertplein en Trumulet 
Faberstraat - periode 2014-2016. 

gehoord schepen Geersens in haar toelichting 

⇒ goedgekeurd met unanimiteit 

13. Ter beschikking stelling lokalen door de K.V.V.C. aan de gemeente Koksijde. 

gehoord dhr. burgemeester die dit en volgend punt samen toelicht, waarbij hij meldt dat KVVC dit lokaal niet 
onmiddellijk meer nodig heeft en een bijkomende investeringssubsidie werd ingeschreven in het budget, terwijl het 
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Vrijzinnig Ontmoetingscentrum nood heeft aan een exclusieve ruimte voor het ontplooien van haar activiteiten, waarbij 
dit gebouw op die manier een nuttige en nieuwe bestemming kan krijgen 

⇒ goedgekeurd met unanimiteit 

14. Goedkeuring gebruiksovereenkomst tussen het gemeentebetuur van Koksijde en VOC Koksijde voor het 
gebruik van enkele lokalen in de nieuwbouw van de vzw K.V.V.C. 

⇒ goedgekeurd met unanimiteit 

raadslid Castelein vervoegt opnieuw de zitting 
 
15. Goedkeuren verbintenis met Kristiaan Vandewoude met betrekking tot technische werken verkaveling 

Farasijnstraat. 
⇒ goedgekeurd met unanimiteit 

16. Kennisname rapportage klachtenbehandeling 2013. 

gehoord dhr. secretaris in zijn toelichting 

⇒ goedgekeurd met unanimiteit 

17. Goedkeuring intern werkingsplan maatschappelijke veiligheid 2014-2019. 

gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar het opzet van dit werkingsplan en de doelstellingen schetst van het plan 

⇒ goedgekeurd met unanimiteit 

18. Aanpassing beheersovereenkomst afgesloten tussen de gemeente Koksijde en het autonoom gemeentebedrijf 
Koksijde. 

gehoord dhr. burgemeester die toelicht dat de overeenkomst nu wordt uitgebreid in het kader van de handhaving van de 
zones met beperkte parkeerduur in de gemeente 

⇒ goedgekeurd met unanimiteit 

19. Goedkeuren beleidsplan Abdijmuseum Ten Duinen 2015-2019. 

gehoord schepen Loones die verwijst naar de toelichting op de raadscommissie en kort de situatie van de beide musea 
schetst, en verwijst naar het feit dat dit beleidsplan nodig is in het kader van de regionale erkenning van beide musea 

gehoord raadslid Casselman die vaststelt dat het verhaal van de Duinenabdij zal herschreven worden en vraagt om de 
spiritualiteit van de benedictijnen in het daglicht te stellen, wat zou kunnen tegemoet komen aan de stijgende aandacht 
voor spiritualiteit en het zoeken naar de rust door de hedendaagse mens 

⇒ goedgekeurd met unanimiteit 

20. Goedkeuren beleidsplan NAVIGO - Nationaal Visserijmuseum 2015-2019. 
⇒ goedgekeurd met unanimiteit 

21. Intergemeentelijke vereniging wonen Koksijde-Nieuwpoort - aanduiden afgevaardigden beheerscomité. 

gehoord schepen Serpieters die zal voorstellen aan het beheerscomité om ook een afvaardiging van de minderheid toe te 
laten. 

⇒ worden aangesteld met 19 ja en 4 tegen: A. Serpieters, G. Delie, G. Verhaeghe (plaatsvervangers H. 
Ghyselen, P. Casselman, A. Hancke) 

 
(22) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Dalle – buitenschoolse kinderopvang 

Raadslid Dalle verwijst naar de heisa die er is geweest rond de wijziging van het reglement rond de BKO en vraagt enige 
verduidelijking, waarop schepen Anseeuw een overzicht geeft van het aanbod die er momenteel is voor kinderen, met 
name de dienst DVO, die de kleinsten opvangt; de BKO die kinderen tot 12 jaar opvangt en de speelpleinwerking die in 
de vakanties wordt georganiseerd; in de BKO zijn er wachtlijsten vastgesteld, waardoor het nodig was om maatregelen 
te nemen in functie van de efficiënte werking van de dienst; er is geen sprake van afbouw van het personeelsbestand; de 
wijziging is dat de opvang start om 07.00 uur in plaats van 06.30 en er voor de rest niets is gewijzigd, er is een ruim 
aanbod, zeker in vergelijking met andere gemeenten, ook is er geen periodieke collectieve sluiting zoals in andere 
gemeenten; om de wachtlijsten op te vangen is er gekozen om in de BKO op te vangen tot zes jaar, de plus-zesjarigen 
worden opgevangen in een uitgebreide speelpleinwerking tijdens de divers vakanties; er is ook voor gekozen voor een 
uitbreiding van de naschoolse activiteiten, waar kinderen door het busje van de BKO naar toe gebracht worden; ze 
verwijst ook naar de folder die ondertussen is gemaakt met de diverse opvangmogelijkheden voor de kinderen in de 
vakanties. In de krokusvakantie is er ook een bijkomend aanbod aan sportactiviteiten. 

Raadslid Van Herck is tevreden vast te stellen dat er een duidelijke brochure is gemaakt en een mooi aanbod wordt 
gedaan, maar hij stelt vast dat er onvoldoende is gecommuniceerd en vraagt hier meer aandacht voor; hij vraagt of er 
sociale tarieven zijn voorzien voor het aanbod van de externe partner. 

Raadslid Mouton vraagt wat het aanbod is in de krokusvakantie en vraagt een duidelijkere communicatie over het 
aanbod. 
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2. vraag van raadslid Van Herck - buurtbemiddelaars 

Raadslid Van Herck meent dat de buurtbemiddelaars een nuttig aandeel hadden in het organiseren van grote 
evenementen, hij stelt de vraag wie de taken nu zal overnemen; de burgemeester meldt dat er onvoldoende werk was 
en de taken aan anderen worden toegewezen. 

 
3. vraag van raadslid Dewulf – procedures in de gemeenteraad 

Raadslid Dewulf stelt vast dat op 17 juni 2013 de gemeenteraad heeft beslist om Ten Bogaerde te verbouwen tot een 
museum George Grard en verwijst naar de bespreking terzake; ondertussen blijkt uit de pers dat er geen exclusief 
museum Grard komt; wat zijn de procedures van de beslissingen die in de gemeenteraad worden genomen en vraagt 
zich af of beslissingen van de gemeenteraad zomaar door het college kunnen gewijzigd worden; de burgemeester stelt 
dat er geen twee zaken door elkaar mogen gehaald worden; hij geeft ook aan waarom er voor gekozen is om geen 
exclusief museum Grard te bouwen, maar wel voor een kunstencentrum is geopteerd, en dit zo expliciet in het 
meerjarenplan 2014-2019 is goedgekeurd. 

 
 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u37 
 
volgende raadszitting : maandag 24 maart 2014 
 
 
 
Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 
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gemeente 
Koksijde 

BEKNOPT VERSLAG 
GEMEENTERAAD 

maandag 24 maart 2014 

 
Aanwezig: L. DELTOMBE, voorzitter 
 M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester; 
 J. LOONES, S. ANSEEUW, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, A. SERPIETERS en L. VAN HOVE, schepenen 
 G. DELIE, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid 
 G. DECORTE, H. VOLLON, P. CASSELMAN, R. GANTOIS, F. DEVOS, A. CAVYN, C. CASTELEIN, C. BAKEROOT, I. 

VANCAYSEELE, E. VAN HERCK, H. GHYSELEN, G. VERHAEGHE, R. MOUTON, I. VANDEKEERE, P. HILLEWAERE, A. 
HANCKE, G. VANDENBROUCKE, J.-M. DEWULF, B. DALLE, raadsleden 

 J. STEKELORUM, gemeentesecretaris 
 
 
De zitting vangt aan om 20u13 
 
zijn verontschuldigd: schepen Van Hove en raadslid Gantois 
 
niet aanwezig bij de aanvang van de zitting:schepen Dawyndt 
 
 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 17 februari 2014 

Er zijn geen opmerkingen op de notulen, 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) Motie ontwerp van vervoersplan NMBS 2014-2017. 
Þ De raad keurt met unanimiteit de toevoeging van dit dagordepunt goed 

 
1. Mededelingen. 

Þ de burgemeester brengt Jan Hoet in herinnering die een speciale band heeft met de gemeente 
Koksijde, nl. als medestichter en oud-leraar van de Westhoek Academie; het schepencollege stelt voor 
om het cc Taf Wallet te hernoemen naar Kunstencentrum Jan Hoet; er moet evenwel nog een 
goedkeuring gevraagd worden aan de familie en een advies moet worden ingewonnen van de 
Cultuurraad; hij verwijst ook naar de plannen van destijds voor SMAK-aan-zee die in overleg met 
Jan Hoet zijn gemaakt; dit wordt beaamd door schepen Jan Loones die vindt dat het centrum niet 
langer naar Taf Wallet dient vernoemd te worden 

2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - diverse bestratingswerken : 
Rouzéstraat e.a. - goedkeuring verrekening 1 - bushaltes Ter Duinenlaan. 

gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de aanpassing van het tracé van de lijnbus, waardoor nieuwe bushaltes 
nodig zijn 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

3. Omslag brandweerkosten - definitieve afrekening forfaitaire bijdragen brandweer voor de jaarrekeningen 
2006 tot en met 2010. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

4. Goedkeuren reglement inzake toegang tot de Zeedijk Koksijde, Zeedijk Oostduinkerke, Zeedijk Sint-Idesbald, 
Strandlaan (tussen Jaakpad en Zeedijk Sint-Idesbald), Astridplein, Eugenie Terlinckplein en Lucionplein. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

5. Hervaststellen retributie op het betalend parkeren - 2014-2019. 

gehoord dhr. raadsvoorzitter die meldt dat er twee straten vergeten werden en er bovendien voorgesteld wordt dat het 
betalend parkeren terug ingevoerd wordt tijdens de weekends in de winter 

gehoord raadslid Mouton die stelt dat haar fractie zal tegenstemmen, dit is een derde wijziging in een jaar tijd en ze stelt 
voor nog eens in een raadscommissie heel het parkeergebeuren grondig te bespreken 

Þ goedgekeurd met 19 ja(L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, 
A. Serpieters, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, 
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B.Dalle, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P.Hillewaere, A. Hancke) 1 onthouding 
(G. Vandenbroucke) en 4 tegen(I. Vancayseele, E.Van Herck, R. Mouton en J.M. Dewulf) 

schepen Dawyndt vervoegt de zitting 
 

6. Hervaststellen van de indeling in beleidsdomeinen en de verdere onderverdeling in beleidsvelden voor de 
beleids- en beheerscyclus. 

gehoord de gemeentesecretaris in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

7. Goedkeuring lastenboek voor de concessie voor de verhuring van pedalo's en lichte handvaartuigen op het 
strand van Koksijde – periode 2014-2016. 

gehoord schepen Geersens in haar toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

8. Goedkeuren lastenboek voor de concessie tot uitbating van een beachbar te Koksijde-bad - periode 2014-
2016. 

gehoord schepen Geersens die meldt dat dit lastenboek past in de nieuwe trend om een beachbar in te richten op het 
strand; ze schetst daarbij ook de voornaamste uitgangspunten 

gehoord raadslid Dewulf die vraagt of de bestaande concessie blijft, wat wordt bevestigd 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

9. Goedkeuring tracé van wegenis sociaal woonproject Groenstraat, VMSW. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

10. Goedkeuring intergemeentelijke BNIP 3-daagse De Panne-Koksijde. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

11. Bekrachtiging van streekpact RESOC 2013-2018. 

gehoord raadslid Bakeroot die verwijst naar de bespreking op de raadscommissie 

gehoord raadslid Dewulf die dit pact steunt om vnl. de concurrentie met Noord-Frankrijk op vlak van toerisme aan te 
gaan, en het pact voornamelijk de streek moet dienen 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

12. Hervaststellen van de statuten van de gemeentelijke seniorenadviesraad. 

gehoord dhr. voorzitter die voorstelt dit punt uit te stellen  

Þ punt uitgesteld met unanimiteit 

13. Verlengen contract tussen de gemeenteschool van Koksijde en het VCLB-Veurne-Diksmuide-Westkust. 

gehoord dhr. burgemeester die stelt dat er tevredenheid is over de huidige samenwerking en dus voorstelt om dit 
contract te verlengen 

gehoord raadslid Vancayseele die stelt dat zijn fractie dit punt niet zal goedkeuren, in het dossier steekt immers geen 
evaluatie. 

Þ goedgekeurd met 21 ja(L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, 
D. Dawyndt, A. Serpieters, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, C. Castelein, C. 
Bakeroot, B.Dalle, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P.Hillewaere, A. Hancke, G. 
Vandenbroucke), 2 onthoudingen (E. Van Herck, J.M. Dewulf) en 2 neen (R. Mouton, I. Vancayseele) 

14. Verlengen contract tussen de gemeenteschool van Oostduinkerke en het VCLB-Veurne-Diksmuide-Westkust. 

gehoord dhr. burgemeester  

Þ goedgekeurd met 21 ja(L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, 
D. Dawyndt, A. Serpieters, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, C. Castelein, C. 
Bakeroot, B.Dalle, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P.Hillewaere, A. Hancke, G. 
Vandenbroucke), 2 onthoudingen (E. Van Herck, J.M. Dewulf) en 2 neen (R. Mouton, I. Vancayseele) 

15. Goedkeuring aanpassing personeelsformatie. 

gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

15bis Motie ontwerp van vervoersplan NMBS 2014-2017. 
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gehoord dhr. burgemeester die vaststelt dat van hieruit veel mensen naar Brussel en Zaventem sporen en dit nu een 
traject is van twee uur; het is onaanvaardbaar dat de reisduur verlengd wordt tot 2u30 en ook het comfort boet steeds 
verder in; daarom stelt hij voor een motie door de raad te laten goedkeuren 

gehoord raadslid Dewulf die vraagt of RESOC de motie niet zou steunen, waarop raadslid Decorte meldt dat dit reeds is 
gebeurd 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

(16) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Hancke – werken Dorpstraat Oostduinkerke 

Raadslid Hancke vraagt wat er zal gebeuren met de bomen in de Dorpsstraat, er is gepleit om deze te behouden, ze 
verneemt nu dat de bomen zullen gerooid worden en vindt dit jammer; de burgemeester meldt dat deze namiddag in het 
college beslist werd om de bomen te rooien, gezien de hoge financiële kost om de bomen te verplanten, met name 
22.000 euro, wat een onverantwoord uitgave is, gelet er bovendien nog geen zekerheid is over de slaagkansen van de 
verplanting; schepen Loones sluit zich bij de opmerking van raadslid Hancke aan  

 
2. vraag van raadslid Ghyselen – verkeerstrafiek Aquafin  

Raadslid Ghyselen uit zijn bezorgdheid over het vrachtverkeer dat toeneemt naar het zuiveringsstation, wat zorgt voor 
toenemende onveiligheid voor fietsers en het andere verkeer op het jaagpad aldaar; hij vraagt of er kan gekeken worden 
om een brug over de Veurnevaart aan te leggen; de burgemeester verwijst naar een overleg met Aquafin waarbij is 
gesteld dat hij als burgemeester niet meer zal toelaten om zwaar vrachtverkeer op het jaagpad toe te laten; de 
mogelijkheid van een brug is een bevoegdheid van het Vlaamse gewest, Aquafin zal via het munitiedepot een oplossing 
zoeken en zelf bekostigen, met name een nieuwe toegangsweg. 

 
3. vraag van raadslid Vancayseele – De Lijn 

Raadslid Vancayseele verwijst naar het decreet basismobiliteit, maar op vele plaatsen wordt die hier al niet meer 
gehaald; minister Crevits heeft een rapportage aan de Lijn gevraagd, hij vraagt of in de gemeente Koksijde er reeds een 
evaluatie is voorzien door de Lijn in de gemeentelijke begeleidingscommissie; de burgemeester meldt dat hieromtrent 
nog geen initiatief gekend is. 

 
 

BESLOTEN ZITTING 

17. Aanstelling waarnemend financieel beheerder. 
Þ goedgekeurd met 24 ja en 1 lid niet gestemd 

18. Kennisname disponibiliteit wegens uitputting ziekteverlof - brandweerman-ambulancier Christophe Vanbleu. 
Þ kennisname met unanimiteit 

19. Brandweer - post Koksijde - bevordering van 1 sergeant tot sergeant-majoor. 
Þ na geheime stemming bekomt Danny Geryl 23 stemmen, Patrick Geryl 1 stem en Vincent Vanneste 1 

stem, bijgevolg wordt Danny Geryl bevorderd tot sergeant-majoor 

 
 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u01 
 
volgende raadszitting : dinsdag 22 april 2014 
 
 
 
Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 
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gemeente 
Koksijde 

BEKNOPT VERSLAG 
GEMEENTERAAD 

dinsdag 22 april 2014 

 
Aanwezig: L. DELTOMBE, voorzitter 
 M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester; 
 J. LOONES, S. ANSEEUW, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, A. SERPIETERS en L. VAN HOVE, schepenen 
 G. DELIE, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid 
 G. DECORTE, H. VOLLON, P. CASSELMAN, R. GANTOIS, F. DEVOS, A. CAVYN, C. CASTELEIN, C. BAKEROOT, I. 

VANCAYSEELE, E. VAN HERCK, H. GHYSELEN, G. VERHAEGHE, R. MOUTON, I. VANDEKEERE, P. HILLEWAERE, A. 
HANCKE, G. VANDENBROUCKE, J.-M. DEWULF, B. DALLE, raadsleden 

 J. STEKELORUM, gemeentesecretaris 
 
 
De zitting vangt aan om 20u13 
 
zijn verontschuldigd: schepen Delie, de raadsleden Dalle, Casselman en Vollon 
 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 24 maart 2014 

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

 
1. Mededelingen. 

de burgemeester deelt mee dat aan de raadsleden de nieuwe uitgave van de Capitoolgids werd overhandigd, een goede 
reclame voor de kust, uitgegeven met medewerking van Westtoer en de diverse toeristische diensten; schepen Loones 
deelt mee dat deze uitgave mede de verdienste is van onze burgemeester 

2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken leveringen en diensten - vervanging ziekenwagen 
brandweer - 2de prijsvraag - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 

gehoord dhr. burgemeester die meedeelt dat de huidige ziekenwagen dringend aan vervanging toe is 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken leveringen en diensten - Ter beschikking stellen van een 
tennisterrein zomer 2014 (+3 eventuele verlengingen)  - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

4. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Trumelet Faberstraat. 
Þ goedgekeurd met unanimiteit 

5. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Strandlaan. 
Þ goedgekeurd met unanimiteit 

6. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Westendestraat. 
Þ goedgekeurd met unanimiteit 

7. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - Gewestwegen - Albert I laan. 
Þ goedgekeurd met unanimiteit 

8. Hervaststellen belasting op kampeerterreinen - periode 2014-2019. 
Þ goedgekeurd met 20 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, 

D. Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, R. Gantois, F. Devos, A. Cavyn, C. 
Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, 
G. Vandenbroucke) en 4 tegen (Vancayseele, Van Herck, Mouton en Dewulf) 

9. Hervaststellen retributiereglement op het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd - periode 2014-
2019. 

gehoord dhr. burgemeester die meldt dat het om een administratieve rechtzetting gaat 

Þ goedgekeurd met 19 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, 
D. Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, R. Gantois, F. Devos, A. Cavyn, C. 
Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. 
Hancke), 1 onthouding (Vandenbroucke) en 4 tegen (Vancayseele, Van Herck, Mouton en Dewulf) 
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10. Hervaststellen belastingreglement op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort op niet-
reglementaire plaatsen of tijdstippen, of in niet-reglementaire recipiënten - periode 2014-2019. 

gehoord raadslid Dewulf die vraagt welke tarieven van toepassing zijn in art. 3, waarop de burgemeester hierop 
bijkomende toelichting geeft 

Þ goedgekeurd met 20 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, 
D. Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, R. Gantois, F. Devos, A. Cavyn, C. 
Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, 
G. Vandenbroucke) en 4 tegen (Vancayseele, Van Herck, Mouton en Dewulf) 

11. Hervaststellen belastingreglement plaatsen bouwmaterialen op de voetpaden, straten, openbare pleinen en 
wegen - periode 2014-2019. 

Þ goedgekeurd met 20 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, 
D. Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, R. Gantois, F. Devos, A. Cavyn, C. 
Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, 
G. Vandenbroucke) en 4 tegen (Vancayseele, Van Herck, Mouton en Dewulf) 

12. Hervaststellen belastingreglement op het gebruik van de openbare weg voor publicitaire doeleinden - periode 
2014-2019. 

Þ goedgekeurd met 20 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, 
D. Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, R. Gantois, F. Devos, A. Cavyn, C. 
Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, 
G. Vandenbroucke) en 4 tegen (Vancayseele, Van Herck, Mouton en Dewulf) 

13. Hervaststellen retributiereglement op de begravingen of ontgravingen - periode 2014-2019. 
Þ goedgekeurd met 20 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, 

D. Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, R. Gantois, F. Devos, A. Cavyn, C. 
Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, 
G. Vandenbroucke) en 4 tegen (Vancayseele, Van Herck, Mouton en Dewulf) 

14. Hervaststellen verhaalbelasting op het aanleggen van riolen - periode 2014-2019. 
Þ goedgekeurd met 20 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, 

D. Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, R. Gantois, F. Devos, A. Cavyn, C. 
Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, 
G. Vandenbroucke) en 4 tegen (Vancayseele, Van Herck, Mouton en Dewulf) 

15. Goedkeuren overeenkomst periode 2014-2018 met Kruispuntbank Sociale Zekerheid - toegang tot de 
gegevens van de rechthebbende op een verhoogde tegemoetkoming. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

16. Goedkeuren budgetwijziging nr. 1 - gemeentebudget 2014. 

gehoord dhr. financieel beheerder die de wijziging 1 kort toelicht, het gaat vnl. over een aantal technische aanpassingen 
in het kader van de bbc-regeling, voornamelijk wat betreft vervangings- en onderhoudsinvesteringen; hij verwijst ook 
naar de goedkeuring van het IGS Wonen, waarvoor geen kredieten waren voorzien in het budget; vanuit het AGB is een 
ontvangst te verwachten ingevolge een raadsbeslissing van december; bovendien is een toelage voor de ENECO-toer 
voorzien van 20.000 euro; ook het financieren van alle aanvragen voor rookdetectoren; een meeropbrengst van 
onroerende voorheffing van voorgaande aanslagjaren; ten slotte bijkomende budgetten voor aan- en verkoop van een 
aantal onroerende goederen; het totaal leidt er toe dat het resultaat op kasbasis op hetzelfde niveau blijft als met budget 
en de autofinancieringsmarge niet wijzigt, zodat geen aanpassing van het meerjarenplan nodig is 

gehoord raadslid Mouton die vraagt welk bedrag is voorzien voor aan- en verkoop van onroerende goederen, waar een 
uitgave van ruim een miljoen is voorzien ten aanzien van een veel kleinere ontvangst 

gehoord raadslid Vandekeere die vraagt naar de organisatie van de ENECO-toer, waar vorig jaar weinig publiciteit voor 
gemaakt werd en vraagt om dit jaar wat meer publiciteit hiervoor te maken; schepen Dawyndt meldt dat er dit jaar een 
andere opzet is, namelijk juist een start met voorstelling van de deelnemers van die dag; schepen Dawyndt vindt het 
belangrijk om een verankering in deze wedstrijd te hebben, naar de toekomst toe 

Þ goedgekeurd met 20 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, 
D. Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, R. Gantois, F. Devos, A. Cavyn, C. 
Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, 
G. Vandenbroucke) en 4 tegen (Vancayseele, Van Herck, Mouton en Dewulf) 

17. Goekeuring uitoefening recht van voorkoop en goedkeuring akte woning Schoolstraat 5. 

gehoord dhr. burgemeester die meldt dat hiermee een derde eigendom kan verworven worden in het kader van een 
sociaal woonproject in Oostduinkerke-dorp, vooral bedoeld voor senioren; een deel van de achtergrond kan gevoegd 
worden bij het domein van het visserijmuseum, er zijn ook afspraken met de woonmaatschappij dat ze dit overkopen 

gehoord raadslid Gantois die vraagt of het koop- of huurappartementen zijn 

gehoord raadslid Mouton die vaststelt dat de woningen niet aan elkaar palen, waarop schepen Serpieters meldt dat de 
achtergronden van de panden wel aan elkaar palen 
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Þ goedgekeurd met unanimiteit 

18. Goedkeuring aankoop villa Fiertel Koninklijke Prinslaan 2. 

gehoord dhr. burgemeester die meldt dat het reeds lang de wens is van het gemeentebestuur om deze villa te 
verwerven, gezien deze paalt aan de museumsite van Ten Duinen; het ruimtelijk uitvoeringsplan werd trouwens in die 
zin aangepast dat hier maar een eengezinswoning mogelijk was en een nabestemming museumsite heeft gekregen, 
hierdoor is de prijs vrij betaalbaar; bedoeling is om de ingang van het museum via dit pand te laten gebeuren; het 
gebouw is onmiddellijk bruikbaar voor de burelen en de toegang tot het museum 

gehoord schepen Loones die meldt dat de aankoop een unieke opportuniteit is in het kader van de verdere ontwikkeling 
van de museumsite 

gehoord raadslid Mouton die de motivering, met name het palen aan de Duinenabdij maar flauw vindt, ze meent ook dat 
er diverse verbouwingswerken zullen moeten gebeuren, ze vindt de uitgave te hoog, en is bovendien niet voorzien in het 
meerjarenplan, ook de kosten voor renovatie en onderhoud worden niet vermeld, raadslid Mouton vraagt of over de 
aankoop wel grondig werd nagedacht; 

gehoord dhr. burgemeester die meldt dat de oppervlakte bijna 4.000 m² bedraagt en de prijs nagenoeg enkel de grond 
vertegenwoordigt, het gebouw zal zonder veel kosten kunnen heringericht worden in eigen regie; de burgemeester is ook 
overtuigd dat hiermee het museum tot zijn volle recht zal komen;  

raadslid Mouton dringt nog eens na waar de resterende 700.000 euro vandaan zal komen, waar het geld zal gevonden 
worden voor de renovatie en de uitbating 

Þ goedgekeurd met 20 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, 
D. Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, R. Gantois, F. Devos, A. Cavyn, C. 
Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, 
G. Vandenbroucke) en 4 tegen (Vancayseele, Van Herck, Mouton en Dewulf) 

19. Goedkeuren openbare verkoop perceel grond Witte Burg. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die vraagt te acteren om het recht van hoger bod te laten gelden bij de 
openbare verkoop 

Þ goedgekeurd met 20 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, 
D. Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, R. Gantois, F. Devos, A. Cavyn, C. 
Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, 
G. Vandenbroucke) en 4 tegen (Vancayseele, Van Herck, Mouton en Dewulf) 

20. Goedkeuring ontwerpakte en goedkeuring aankoop landbouwgronden Toekomstlaan en Hazebeekstraat 
jegens de heer Masscheleyn en mevr. Morlion. 

gehoord schepen Dawyndt die de plannen toelicht voor de uitbreiding van het sportpark in Oostduinkerke 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

21. Goedkeuren tracé van wegenis sociaal woonproject Groenstraat, VMSW. 

gehoord dhr. voorzitter die meldt dat dit punt dient afgevoerd omdat het reeds behandeld werd in de vorige zitting 

Þ punt afgevoerd 

22. Definitieve aanvaarding nieuwe straatnaam Nelson Mandelastraat. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die meldt dat er geen opmerkingen tijdens het openbaar onderzoek werden 
gemaakt 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

23. Goedkeuring ontwerp Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2014-2017. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

24. Goedkeuring reglement met betrekking tot tussenkomst van het inschrijvingsgeld of het lidmaatschap bij 
sportverenigingen voor personen in armoede. 

gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

25. Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur Koksijde en de Gemeentelijke 
Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer van Koksijde-Oostduinkerke vzw. 

gehoord raadslid Castelein in haar toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

26. Aanduiden van 12 vertegenwoordigers voor de gemeente Koksijde in de Raad van Bestuur VVV. 

gehoord raadslid Castelein 

Þ worden aangeduid met unanimiteit, de volgende raadsleden: Devos, Bakeroot, Casselman, 
Vancayseele, Vandekeere, Ghyselen, Hillewaere, Cavyn, Vollon, Hancke, Deltombe en Castelein 
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27. Vzw JOC de PIT - aanduiden vertegenwoordigers voor de raad van bestuur. 

gehoord schepen Van Hove 

Þ worden aangeduid met unanimiteit: Koen Maes (LB) en Van Herck Elwin (Impuls) 

28. IWVA - Goedkeuren statutenwijziging en vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene 
vergadering. 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

29. IVVO - Goedkeuren statutenwijziging en vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene 
vergadering. 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

30. IVVO - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering. 
Þ worden aangeduid met 20 ja en 4 tegen: raadslid Luc Deltombe en Hillewaere (plaatsvervanger) 

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

gehoord raadslid Bakeroot in zijn toelichting, waarbij hij benadrukt dat binnen de WVI ook meer en meer de nadruk 
wordt gelegd op energiezuinige maatregelen en dat er ook meer toezicht zal gedaan worden op de economische 
meerwaarde van bedrijven die zich vestigen op hun bedrijventerreinen 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

32. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst van de scholengemeenschap Strand en Polder voor de 
periode 2014-2020. 

gehoord schepen Van Hove die voorstelt dit punt uit te stellen tot na het vakbondsoverleg 

Þ punt wordt uitgesteld met unanimiteit 

33. Vacant verklaren van plaats 1° sergeant - Brandweer - Post Koksijde. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

 
(34) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Vandekeere – verfraaiing Koksijde-dorp 

Raadslid Vandekeere meent dat de inwoners van Koksijde-dorp zich achteruit gesteld voelen, vnl. nu de werken aan het 
Hegerplein nu achteruit geschoven worden; ze vraagt of er niet wat goedkopere projecten kunnen voorzien worden, bijv. 
planten van bloemen in het dorp of in de Zeelaan, bijv. nieuwe zitbanken, de voetpaden aan de verkeerslichten, enz. 

de burgemeester verwijst naar het meerjarenplan waarin het project van Koksijde-dorp wordt voorzien in 2017 en ter 
gelegenheid hiervan zal het volledige dorp worden aangepakt; de burgemeester verwijst naar de vele investeringen die 
reeds gebeurd zijn de afgelopen jaren in Koksijde-dorp en de opportuniteiten die er in de toekomst zijn voor Koksijde-
dorp, waaronder de site van de politie en de uitbreiding op de militaire basis 

 
2. vraag van raadslid Vandenbroucke - politiebeleid 

Raadslid Vandenbroucke vraagt aandacht voor de veiligheid van de kinderen, hij hekelt het optreden van bepaalde 
politieagenten, de bevolking wordt ahw geterroriseerd door het uitschrijven van boetes, hij vraagt de burgemeester hier 
iets aan te doen, alle handelaars doen hun best om het de mensen naar hun zin te maken; de burgemeester verwijst 
voor het antwoord op deze vraag in eerste instantie naar de politieraad; de burgemeester meent dat raadslid 
Vandenbroucke het niet bij het rechte eind heeft, gezien de goede cijfers die onze politiezone kan voorleggen, hij 
aanvaardt niet dat heel de politie over dezelfde kam wordt gescheerd door het optreden van enkelingen; er zijn 
bovendien voldoende interne procedures die een ongepast optreden moeten voorkomen 

 
 

BESLOTEN ZITTING 

35. Mutatie van stagiair brandweerman Legein Robby van post Koksijde naar post Oostduinkerke - Brandweer - 
Post Koksijde. 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

36. Aanstellen van 2 brandweermannen - Brandweer - post Oostduinkerke. 
Þ aangesteld met 23 ja, 1 lid niet gestemd 

37. Aanstellen van 1 stagiair-brandweerman - Brandweer - post Koksijde. 
Þ aangesteld met unanimiteit 
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De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u23 
 
volgende raadszitting : maandag 19 mei 2014 en maandag 23 juni 2014 
 
 
 
Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 
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gemeente 
Koksijde 

BEKNOPT VERSLAG 
GEMEENTERAAD 

maandag 19 mei 2014 

 
Aanwezig: L. DELTOMBE, voorzitter 
 M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester; 
 J. LOONES, S. ANSEEUW, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, A. SERPIETERS en L. VAN HOVE, schepenen 
 G. DELIE, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid 
 G. DECORTE, H. VOLLON, P. CASSELMAN, R. GANTOIS, F. DEVOS, A. CAVYN, C. CASTELEIN, C. BAKEROOT, I. 

VANCAYSEELE, E. VAN HERCK, H. GHYSELEN, G. VERHAEGHE, R. MOUTON, I. VANDEKEERE, P. HILLEWAERE, A. 
HANCKE, G. VANDENBROUCKE, J.-M. DEWULF, B. DALLE, raadsleden 

 J. STEKELORUM, gemeentesecretaris 
 
 
De zitting vangt aan om 20u10 
 
zijn verontschuldigd: schepenen Geersens en Delie, raadslid Verhaeghe 
 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 22 april 2014 

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

raadslid Dewulf geeft het relaas van een recent optreden van de politie in de Blieckstraat, vaststellingen die volgens hem 
aansluiten bij de vraag die raadslid Vandenbroucke op de vorige raad stelde; de burgemeester merkt op dat deze zaken 
in de politieraad moeten besproken worden en dat er bovendien binnen de politiezone duidelijke afspraken zijn gemaakt 
over hoe en waar dient opgetreden worden; hij vindt de opmerking van raadslid Dewulf ongepast. 

 
1. Mededelingen. 

de burgemeester pikt in op de recente berichtgeving omtrent de Koksijdse ereburger Niels Albert die zijn professionele 
carrière moet stopzetten en die hij een hart onder de riem wil steken; schepen Dawyndt sluit zich hier bij aan 

de burgemeester deelt mee dat het provinciebestuur een bedrag van 20.000 euro ter beschikking heeft gesteld voor de 
organisatie van de Fly In in Koksijde deze zomer, hij schetst ook kort de stand van zaken van dit project; 

schepen Loones meldt dat de convenant ontwikkelingssamenwerking door de minister werd goedgekeurd en de 
gemeente haar beleid terzake dus kan verder zetten; 

schepen Serpieters meldt dat er morgen een commissievergadering intergemeentelijke samenwerking is gepland over de 
werking van o.a. de IVVO en IWVA 

 
2. Kennisname OCMW-dienstjaarrekening 2013. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

3. Goedkeuren bestemming saldo - gemeentelijke bijdrage balans 2013 - OCMW. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

4. Goedkeuren bestemming saldo - voorziening groot onderhoud- en herstellingskosten balans 2013 - OCMW. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

5. Goedkeuring akte overdracht erfpachtrechten door het Autonoom Gemeentebedrijf Koksijde aan C.V. 
Gaselwest voor het perceel met een opgerichte elektrische transfomatiecabine op de site van de golf te 
Oostduinkerke. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

6. Principieel akkoord tot verkoop woning Dorpsstraat 16A, Dorpsstraat 18 en Schoolstraat 5 aan de 
woonmaatschappij Ijzer en Zee. 

gehoord dhr. burgemeester die meldt dat dit een honorering is van de afspraken die zijn gemaakt met de 
woonmaatschappij; de woningen worden aan de aankoopprijs doorverkocht aan de maatschappij met de bedoeling daar 
een mooi project te realiseren; 

gehoord schepen Serpieters die aanvult dat een deel achtergrond nadien kosteloos zou afgestaan worden aan de 
gemeente die aansluit bij het domein van het visserijmuseum 
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Þ goedgekeurd met unanimiteit 

7. Goedkeuren engagementsverklaring ter uitvoering van het Masterplan voor het Provinciaal Opleidingscentrum 
voor veiligheidsdiensten. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

8. Opheffen reglement tot tussenkomst bij aankoop van een rookdetector. 

gehoord dhr. burgemeester die meldt dat er nu een wettelijke verplichting bestaat om rookdetectors te plaatsen, 
waardoor subsidies niet langer aangewezen zijn 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

9. Wijziging statuten "Intergemeentelijke Vereniging Wonen Koksijde - Nieuwpoort". 

gehoord schepen Serpieters die verwijst naar de eerdere goedkeuring van de statuten door de raad, waarbij beloofd 
werd om de statuten aan te passen, waardoor het aantal bestuurders van drie naar vier wordt gebracht, de oppositie zal 
op die manier een volwaardige stem krijgen in de vereniging 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

10. Intergemeentelijke Vereniging Wonen Koksijde-Nieuwpoort - aanduiden vierde afgevaardigde beheerscomité. 

gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting 

gehoord raadslid Van Herck die schepen Serpieters bedankt voor het houden van de belofte om de oppositie toe te laten 
tot deze interlokale vereniging 

Þ verkozen bij geheime stemming met 22 stemmen voor (3 leden niet gestemd): raadslid Rosaline 
Mouton (plv. raadslid Vancayseele) 

11. Kennisname jaarverslag en werkingsverslag voor het jaar 2013 van de projectvereniging 5-art. 

gehoord schepen Loones in zijn toelichting over de programmatie en de activiteiten van de projectvereniging 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

12. Goedkeuren EnergieK2020 - Masterplan tot verregaande reductie van de gemeentelijke CO2-uitstoot in 
Koksijde. 

gehoord schepen Serpieters die verwijst naar de bespreking in de raadscommissie en de milieuraad; hij vat de 
kernpunten samen van het plan om de eigen CO2-uitstoot te verminderen tegen 2020 met 20%, hiervoor zijn ook reeds 
kredieten voorzien; hij somt kort de voornaamse actiepunten uit het plan op en wijst ook op de nulmeting die gebeurd is 
in 2010, waardoor de opvolging van de doelstellingen van dit ambitieus - maar realistisch plan - kan gebeuren; de 
energiefactuur zal daarbij een stuk lager worden en hij vraagt dan ook de goedkeuring van dit punt 

gehoord raadslid Dewulf die vaststelt dat de WVI al heel wat stappen heeft gezet op het vlak van energie, hij stelt de 
vraag of in het kader van dit prachtig werk al contacten gelegd zijn met de WVI om bij te dragen tot de realisatie van dit 
plan; raadslid Decorte wijst op de samenwerking die reeds bestaat tussen de provincie, de WVI en de gemeenten en stelt 
dat er al afspraken gemaakt zijn om samen te zitten en de mogelijkheden af te toetsen op vlak van samenwerking; 

de burgemeester houdt er aan om de twee betrokken ambtenaren, Jan Vandromme en Mattias Lemiere, die dit gedegen 
plan hebben opgesteld, te bedanken voor hun inspanning; de burgemeester wijst nog eens op de investeringen die 
gepland zijn om dit plan uit te voeren; er worden ook inspanningen gevraagd aan elke dienst om op energie te kunnen 
besparen; de burgemeester meldt ook dat er niet langer voor gekozen wordt om de straatverlichting te doven, gezien 
zijn slechte ervaring in partnergemeente La Charité, er wordt wel gekozen om de lichten te dimmen. 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

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

gehoord schepen Serpieters die kort de werking van de IKWV in onze gemeente in 2013 en de financiële toestand van de 
intercommunale toelicht 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

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

gehoord dhr. voorzitter die verwijst naar de raadscommissie volgende week 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

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

gehoord schepen Loones in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

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

gehoord dhr. burgemeester 

Þ aangesteld met 21 stemmen voor en 4 stemmen tegen: raadslid Ghyselen (plv. Bakeroot) 
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17. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst van de scholengemeenschap Strand en Polder voor de 
periode 2014-2020. 

gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

 
(18) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Gantois – kermis Koksijde-dorp 

Raadslid Gantois vraagt of de kermis in Koksijde-dorp nog doorgaat, omdat er geruchten de ronde doen dat de kermis 
niet meer zou doorgaan of op een andere plaats zou doorgaan; de burgemeester deelt mee dat de kermis zal verplaatst 
worden naar de parking aan de Houtsaegerlaan bij wijze van proef; raadslid Castelein vult aan dat er een uitgebreid 
programma is uitgewerkt voor de kermis 

 
2. vraag van raadslid Dewulf - beachbar 

Raadslid Dewulf vraagt wat er zal gebeuren met project van de beachbar ter hoogte van de Vredestraat; de 
burgemeester meldt dat er geen enkele inschrijving binnen kwam en dit project dus niet doorgaat 

 

3. vraag van raadslid Dewulf – aanstellen raadsman zaak Grard 

Raadslid Dewulf verwijst naar de beslissing van het college waarbij een raadsman werd aangesteld in de zaak van de 
overeenkomst Grard en vraagt hier duidelijkheid over; de burgemeester zal hierover geen mededeling doen in 
afwachting van overleg met de betrokken partijen; schepen Loones meldt dat het nog altijd de bedoeling is om tot een 
aanvaardbare oplossing te komen met de familie Grard 

 

 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u00 
 
volgende raadszitting : maandag 23 juni 2014 
 
 
 
Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 
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gemeente 
Koksijde 

BEKNOPT VERSLAG 
GEMEENTERAAD 

maandag 23 juni 2014 

 
Aanwezig: L. DELTOMBE, voorzitter 
 M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester; 
 J. LOONES, S. ANSEEUW, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, A. SERPIETERS en L. VAN HOVE, schepenen 
 G. DELIE, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid 
 G. DECORTE, H. VOLLON, P. CASSELMAN, R. GANTOIS, F. DEVOS, A. CAVYN, C. CASTELEIN, C. BAKEROOT, I. 

VANCAYSEELE, E. VAN HERCK, H. GHYSELEN, G. VERHAEGHE, R. MOUTON, I. VANDEKEERE, P. HILLEWAERE, A. 
HANCKE, G. VANDENBROUCKE, J.-M. DEWULF, B. DALLE, raadsleden 

 J. STEKELORUM, gemeentesecretaris 
 
 
De zitting vangt aan om 20u08 
 
zijn verontschuldigd: schepen A. Serpieters en de raadsleden F. Devos, H. Vollon 
 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 19 mei 2014 

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

 
1. Mededelingen. 

schepen Loones deelt mee dat de familie van Jan Hoet instemt om zijn naam te verlenen aan het cc Taf Wallet; hij leest 
het betreffend schrijven door de weduwe van Jan Hoet namens de familie voor; de bedoeling is om dit officieel te doen in 
de maand september in overleg met Walter Vilain; raadslid Dewulf vraagt of de naam Grard definitief begraven wordt, 
waarop schepen Loones meldt dat dit een heel ander dossier is; raadslid Dewulf verontschuldigt zich voor de vergissing. 

 
2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - implementatie ticketing- en 

zaalreservatiesoftware gemeentelijke diensten - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 

gehoord schepen Loones die meldt dat dit dossier lang werd voorbereid en er nu gekozen wordt voor één omvattend 
programma, wat de dienstverlening ten goede zal komen 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aangaan van leningen ter 
financiering van het investeringsbudget van de gemeente Koksijde en AGB Koksijde - goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze. 

gehoord dhr. burgemeester die het woord doorgeeft aan de financieel beheerder, die terzake de nodige toelichting geeft; 
de burgemeester vult aan dat het lastenboek wegens de lage rentevoet mooi op tijd komt 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

4. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - streamen van 
gemeenteraadszitting en andere evenementen - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 

gehoord schepen Van Hove die verwijst naar de historiek van de streaming sinds 2010 en vaststelt dat er nu reeds 
betere technieken zijn tegen meer gunstige voorwaarden 

gehoord raadslid Van Herck die vraagt hoe het zal aangepakt worden om de kwaliteit te verbeteren en ook vraagt of er 
zicht is welke andere evenementen zouden kunnen gestreamd worden, waarop schepen Van Hove meldt dat dit kan gaan 
over bijv. het tennistornooi, huwelijken op aanvraag en andere festiviteiten 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

5. Hervaststellen retributie op het betalend parkeren - 2014-2019. 

gehoord dhr. voorzitter die de drie wijzigingen aan het reglement toelicht 

gehoord raadslid Mouton die nogmaals aandringt op een grondige evaluatie, gezien het nu over de zoveelste wijziging 
gaat; ze vraagt of er geen uitzondering moet worden voorzien voor personen die auto's op persoonlijke naam hebben en 
het inbrengen in een vennootschap. of auto's via leasingsfirma's; waarop de voorzitter meldt dat er misbruik is bij het 
wijzigen van nummerplaten en dat hiervoor het systeem wordt veranderd en dat normale aanvragen ook zoals nu zullen 
behandeld worden en niet zullen moeten betaald worden; ze verwijst ook naar de oproep van Unizo om de reglementen 
over de gemeenten heen te bespreken en vraagt of dit zal bekeken worden; de burgemeester meldt dat de 
gemeentelijke autonomie hier speelt en dat de gemeente Koksijde haar eigen parkeerbeleid zal bepalen. 

Þ goedgekeurd met 19 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D. 
Dawyndt, L. Van Hove, G. Decorte, P. Casselman, R. Gantois, A. Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. 
Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, B. Dalle), 1 onthouding (G. 
Vandenbroucke) en 4 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 
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6. Vaststelling begrotings- en jaarrekening 2013. 

gehoord de financieel beheerder in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

7. Goedkeuren budgetwijziging nr. 2 - gemeentebudget 2014. 

gehoord de financieel beheerder in zijn toelichting 

gehoord raadslid Mouton die uitleg vraagt over aan- en verkoop van onroerende goederen, waar ze vaststelt dat er 
800.000 euro aan uitgaven en 430.000 euro aan ontvangsten is voorzien, en ook verwijst naar de vorige budgetwijziging 
en uitleg hierover vraagt; de financieel beheerder meldt dat er nog geen concrete projecten naar voor worden 
geschoven;  

schepen Loones stelt vast dat de rekening met een positief saldo afsluit en hij hoopt dat er opnieuw wat financiële ruimte 
komt om investeringen te blijven doen en doet dan ook een oproep aan de meerderheid om te investeren in de culturele 
sector; de burgemeester deelt mee dat de strikte financiële beperkingen die in het meerjarenplan zijn ingeschreven, 
behouden blijven en dat de knip op de tang behouden zal blijven, in die zin tempert hij wat het enthousiasme van 
schepen Loones 

gehoord raadslid Dewulf die vraagt, gelet de positieve resultaten, om het stringent parkingbeleid te willen herbekijken, 
waarop de burgemeester meldt dat Koksijde in de regio als een voorbeeld van parkeerbeleid wordt beschouwd en er 
terzake geen wijzigingen zullen doorgevoerd worden 

Þ goedgekeurd met 20 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D. 
Dawyndt, L. Van Hove, G. Decorte, P. Casselman, R. Gantois, A. Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. 
Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. Dalle) en 4 
tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

8. Goedkeuring OCMW budget 2014 - wijziging nr. 1. 

gehoord schepen Delie in haar toelichting, waarbij ze besluit dat de gemeentelijke bijdrage niet wijzigt 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

9. Kennisname OCMW meerjarenplan 2014-2019 - wijziging nr. 1. 

gehoord schepen Delie in haar toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

10. Goedkeuren openbare verkoop percelen bouwgrond Hagedoornstraat en Viooltjesstraat. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

gehoord raadslid Mouton die vraagt of deze verkoopt dient om de aankoop van de villa Fiertel te financieren en vraagt of 
verkoop uit de hand niet meer zou opbrengen, waarop de burgemeester meldt dat er verplicht openbaar moet verkocht 
worden 

Þ goedgekeurd met 20 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D. 
Dawyndt, L. Van Hove, G. Decorte, P. Casselman, R. Gantois, A. Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. 
Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. Dalle) en 4 
tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

11. Aktename jaarverslag 2013 van de werkingsmiddelen van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening. 

gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

schepen Loones verlaat de zitting 
 
12. Goedkeuring nieuw tracé en verbintenis met Dekien-Bogaerts en Loones-Vanhollebeke met betrekking tot de 

uitbreiding van bestaande wegenis in functie van een verkaveling, Groene Spechtstraat Oostduinkerke. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

schepen Loones vervoegt opnieuw de zitting 
 
13. Goedkeuring memorandum Westhoekoverleg naar aanleiding van de Vlaamse en Federale verkiezingen 2014. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

gehoord raadslid Dewulf die stelt dat dit memorandum voornamelijk de Westhoek betreft, met weinig aandacht voor de 
Westkust, hij mankeert een daadkrachtige toekomstvisie voor de ganse regio en de Westkust in het bijzonder die onze 
regio een nieuw elan zou moeten geven; er ontbreekt ook een visie over de doortrekking van de A19; hij vraagt dan ook 
het memorandum pas goed te keuren nadat het Westhoekoverleg haar werk opnieuw heeft gedaan; de burgemeester 
meldt dat over de doortrekking van de A19 er geen consensus is tussen de diverse partijen binnen het Westhoekoverleg 
en dit daarom niet is opgenomen; de burgemeester vraagt wel om nog op te nemen dat er aandacht wordt gevraagd 
voor de wegverbinding tussen Ieper en Veurne 

gehoord raadslid Bakeroot die vaststelt dat het memorandum veel ruimer gaat dan enkel de verbinding Ieper-Veurne 

Þ goedgekeurd met 20 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D. 
Dawyndt, L. Van Hove, G. Decorte, P. Casselman, R. Gantois, A. Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. 
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Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. Dalle) en 3 
onthoudingen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton,) en 1 tegen (J.-M. Dewulf) 

14. Goedkeuring BNIP Fly-in. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

15. Hervaststellen subsidiereglement voor inzet professionele veiligheidsagenten voor fuiven. 

gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 

gehoord raadslid Van Herck die verheugd vaststelt dat het werk nu overgenomen wordt door de jeugddienst en het nut 
van dit reglement benadrukt 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

16. Goedkeuren nieuw prijsbeleid Musea Koksijde. 

gehoord schepen Loones in zijn toelichting 

gehoord raadslid Mouton die overtuigd is dat een herziening moet gebeuren, maar dat de nieuwe structuur wat 
onoverzichtelijk is en meent dat er ook problemen zullen rijzen over het zgn. familieticket; schepen Loones stelt voor om 
dit later te evalueren 

Þ goedgekeurd met 20 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D. 
Dawyndt, L. Van Hove, G. Decorte, P. Casselman, R. Gantois, A. Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. 
Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. Dalle) en 4 
tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

17. IKWV - aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering. 
Þ aangeduid met 20 ja en 4 tegen: raadslid Paul Casselman 

18. Gemeentelijke Holding NV - aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene 
vergadering. 

Þ aangeduid met 20 ja en 4 tegen: raadslid Peter Hillewaere 

19. Aanpassing formatie brandweer in kader van zonevorming - voorzien functie zonesecretaris. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

20. Brandweer - post Oostduinkerke - vacant verklaren plaats adjudant. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

(21) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Ghyselen – aankoop noodstroomgroep 

Raadslid Ghyselen verwijst naar het feit dat bij een grote stroomuitval het nuttig kan zijn om over een noodstroomgroep 
te beschikken zodat een aantal vitale functies kunnen blijven draaien; de burgemeester zal de vraag overmaken aan de 
veiligheidsbeambte. 

 

2. vraag van raadslid van Herck - luchtmachtbasis 

Raadslid Van Herck stelt vast dat de oude helikopters – Sikorsky, Seaking en ook het vliegtuig dat aan de basis Koksijde 
stond opgesteld, uit het straatbeeld van de gemeente zijn verdwenen en vraagt of er al zicht is of deze zullen terug 
geplaatst worden en vraagt wat de gemeente terzake kan ondernemen; de burgemeester antwoordt dat er een brief 
werd gericht aan de bevoegde minister om een Seaking te kunnen ter beschikking houden in de gemeente of desnoods 
aankopen. 

 

3. vraag van raadslid van Herck - vossenplaag 

Raadslid Van Herck meldt dat in Oostduinkerke-bad een vos werd gesignaleerd, waarvan hij een filmpje vertoont; hij 
vraagt welke maatregelen er kunnen genomen worden tegen de vossenplaag, gelet op het risico dat er eventueel bestaat 
voor de volksgezondheid, hij vraagt of de bevolking hierover niet meer moet geïnformeerd worden; de burgemeester 
meldt dat we al enkele jaren met het probleem van de vossen worden geconfronteerd, de gemeente is destijds terug 
gefloten voor een reglement dat de vossen moest bestrijden; deze discussie werd ook reeds op Vlaams niveau gevoerd, 
hij relativeert wel de dreiging voor de volksgezondheid, maar de gemeente kan dit probleem niet oplossen; raadslid 
Ghyselen stelt ook voor dat meldingen zouden kunnen gebeuren bij de milieudienst om het probleem in kaart te 
brengen. 

 

  



 beknopt verslag gemeenteraad 23/06/2014  4 

GEHEIME ZITTING 

22. Aanstelling ambtenaren - vaststellers gemeentelijke administratieve sancties. 

gehoord dhr. burgemeester 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

23. Brandweer - post Koksijde - mutatie stagiair-brandweerman Dert Steven. 

gehoord dhr. burgemeester 

Þ goedgekeurd met 23 ja en 1 lid niet gestemd 

24. Brandweer - post Oostduinkerke - verlenen eervol ontslag aan adjudant Counye Rudi. 

gehoord dhr. burgemeester 

Þ goedgekeurd met 21 ja, 1 onthouding en 2 leden niet gestemd 

De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u33 
 
volgende raadszitting : maandag 11 augustus 2014 
 
 
 
Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 
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Koksijde 

BEKNOPT VERSLAG 
GEMEENTERAAD 

maandag 18 augustus 2014 

 
Aanwezig: L. DELTOMBE, voorzitter 
 M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester; 
 J. LOONES, S. ANSEEUW, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, A. SERPIETERS en L. VAN HOVE, schepenen 
 G. DELIE, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid 
 G. DECORTE, H. VOLLON, P. CASSELMAN, R. GANTOIS, F. DEVOS, A. CAVYN, C. CASTELEIN, C. BAKEROOT, I. 

VANCAYSEELE, E. VAN HERCK, H. GHYSELEN, G. VERHAEGHE, R. MOUTON, I. VANDEKEERE, P. HILLEWAERE, A. 
HANCKE, G. VANDENBROUCKE, J.-M. DEWULF, B. DALLE, raadsleden 

 J. STEKELORUM, gemeentesecretaris 
 
 
De zitting vangt aan om 20u07 
 
zijn verontschuldigd: de raadsleden Cavyn, Castelein, Bakeroot en Dalle 
 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 23juni 2014 

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

 
1. Mededelingen. 

er zijn geen mededelingen 

 
2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - energiek 2020 - 

stookplaatsrenovatie gemeentelijke basisschool Oostduinkerke - goedkeuren lastvoorwaarden, gunningswijze 
en contract. 

gehoord dhr. burgemeester die de noodzaak van deze werken toelicht en dit kadert in de maatregelen voor 
energiebesparing 

gehoord raadslid Mouton die vraagt op hoeveel jaar dit toestel terug verdiend wordt, waarop schepen Serpieters meldt 
dat dit op zes tot zeven jaar moet zijn 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - restauratie voormalige 
kinderhome Edouard Pecher (CCTW) - fase 1 - lot 2 : technieken elektriciteit - goedkeuring lastvoorwaarden 
en gunningswijze. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die ook verwijst naar de subsidies die hiervoor bekomen worden 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

4. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - restauratie voormalige 
kinderhome Edouard Pecher (CCTW) - fase 1 - lot 3 : technieken CV, sanitair en ventilatie - goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze. 

gehoord dhr. burgemeester 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

5. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren en plaatsen van 7 
slagbomen, inclusief nieuwe toegangscontrole en software voor 11 slagbomen/verzinkbare paaltjes - 
goedkeuring verrekening 1. 

gehoord dhr. burgemeestern in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

6. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Nelson Mandelastraat. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

7. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Nieuwstraat. 

gehoord raadslid Mouton die vraagt of het fietspad in de Nieuwstraat zal hersteld worden, waarop de burgemeester meldt 
dat dit inderdaad volledig zal aangepakt worden 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 
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8. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Parking Kerkepanne. 
Þ goedgekeurd met unanimiteit 

9. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Pylyserlaan. 

gehoord raadslid Van Herck die vraagt om in de toekomst in de Pylyserlaan vernauwingen aan te brengen om de snelheid 
te verlagen 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

10. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Zeelaan. 
Þ goedgekeurd met unanimiteit 

11. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Zeepannelaan. 
Þ goedgekeurd met unanimiteit 

12. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Albert I laan. 
Þ goedgekeurd met unanimiteit 

13. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Kinderlaan. 
Þ goedgekeurd met unanimiteit 

14. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Leopold II laan. 
Þ goedgekeurd met unanimiteit 

15. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Toekomstlaan. 
Þ goedgekeurd met unanimiteit 

16. Gemeentedecreet - financiële kwartaalrapportage - 1e semester 2014 - kennisname. 

gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

17. Kennisname besluit van de gouverneur betreffende de vaststelling van de jaarrekening 2013 van het OCMW 
Koksijde. 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

18. Advies jaarrekening 2013 - kerkfabriek O.L.Vrouw Ter Duinen. 

gehoord schepen Serpieters die verwijst naar het gecumuleerde overschot dat zal verrekend worden bij het budget 2015 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

19. Advies jaarrekening 2013 - kerkfabriek St-Idesbald. 

gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

20. Advies jaarrekening 2013 - kerkfabriek St-Niklaas. 

gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

21. Advies jaarrekening 2013 - kerkfabriek St-Pieter. 

gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

22. Advies jaarrekening 2013 - kerkfabriek St-Willibrordus. 

gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

23. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met de vereniging van mede-eigenaars "Residentie Europaparking" 
met het oog op de herinrichting van het Europaplein. 

gehoord dhr. burgemeester die deze overeenkomst kadert in de openbare werken die hier gepland zijn 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

24. Voorlopige aanvaarding Bert Bijnensstraat. 

gehoord dhr. burgemeester die de verdiensten van Bert Bijnens opsomt, met name dat hij een bekende lokale 
kunstenaar (etsen, keramiek) en volkskundige was. Als veelzijdig artiest had hij een grote interesse in de Westhoek en in 
de badplaats Koksijde, waar hij in 1950 aan de slag ging als gemeentelijk bediende. Bijnens was onder meer stichter van 
de heemkring Bachten de Kupe en publiceerde tal van volkskundige bijdragen over de regio. Hij was ook medeoprichter 
van de Bloemenstoet. Bijnens ontwierp verschillende wandelpaden en fietsroutes en werd in 1982 ridder in de Orde van 



 beknopt verslag gemeenteraad 18/08/2014  3 

't Manneke uit de Mane. Ook zijn beeldende kunst was geïnspireerd op zijn geliefde Westhoek. In 2006 kreeg hij de titel 
van cultureel ambassadeur van Koksijde 

gehoord schepen Loones die aansluitend ook hulde brengt aan Bert Bijnens en ook benadrukt dat hij een bijzondere 
natuurgids was; 

gehoord schepen Dawyndt die herinneringen ophaalt aan Bert Bijnens die ook zeer bedrijvig was op het vlak van 
heemkunde in Frans-Vlaanderen 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

25. Goedkeuring van concessieovereenkomst met het Agentschap Wegen en Verkeer voor de plaatsing kunstwerk 
rotonde Wulpen (N39-N330). 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

26. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Frac Nord-Pas de Calais naar aanleiding van het project 'Frac 
in Koksijde' (werktitel) voor de periode 2015-2018. 

gehoord schepen Loones die meldt dat het gaat om een kaderovereenkomst waar de gemeente terecht trots mag op zijn, 
met het Frac in Duinkerke, waar zich een mooie collectie hedendaagse kunst bevindt; de goede contacten met de huidige 
conservator hebben geleid tot deze overeenkomst; het is de bedoeling om tegen 2016 een openingstentoonstelling te 
houden in het kunstencentrum Ten Bogaerde met werken uit het Frac 

gehoord raadslid Mouton die vraagt wat de kostprijs zal zijn van deze samenwerking en waar de kredieten zullen kunnen 
gevonden worden waarop schepen Loones meldt dat de verzekering en het transport ten laste van de gemeente zal zijn; 
elk afzonderlijk contract zal afzonderlijk aan de gemeenteraad worden gemeld 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

27. Hervaststellen van de statuten van de gemeentelijke seniorenadviesraad. 

gehoord schepen Delie in haar toelichting 

gehoord raadslid Mouton die vraagt waarom de vertegenwoordigers van de andere adviesraden ook stemrecht moeten 
hebben, in tegenstelling tot andere raden, waarop schepen Delie meldt dat dit is voor één persoon die zich op die manier 
nuttiger kan maken 

Þ goedgekeurd met 20 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D. 
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, H. 
Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, J.-M. Dewulf) en 
3 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton) 

28. Goedkeuring overeenkomst met de Provincie West-Vlaanderen betreffende de voortzetting van aansluiting 
van de openbare bibliotheek op het Provinciaal Bibliotheeksysteem. 

gehoord schepen Loones in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

29. Aktename ontslag van raadslid Rita Gantois als lid van de raad van bestuur van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Koksijde. 

gehoord raadslid Gantois in haar toelichting die meldt dat ze door haar parlementair mandaat nog moeilijk tijd kan 
vrijmaken 

Þ aktename 

30. Autonoom Gemeentebedrijf Koksijde - aanduiden lid raad van bestuur. 
Þ wordt aangesteld met 19 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, 

D. Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, H. 
Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke) en 4 tegen (I. 
Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf): schepen Jan Loones 

31. Brandweer - post Koksijde - vacant verklaren plaats sergeant. 

gehoord dhr. burgemeester die kort de stand van zaken van de brandweerzone toelicht 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

(32) MONDELINGE VRAGEN 
 
geen vragen 
 
GEHEIME ZITTING 

33. Brandweer - post Koksijde - bevordering van 1 sergeant tot 1ste sergeant. 

gehoord dhr. burgemeester 

Þ na geheime stemming bekomt de kandidaat Geerts 22 stemmen, Ghysel 0 stemmen en Vanneste 1 
stem, bijgevolg wordt Frank Geerts bevorderd tot 1ste sergeant 

34. Brandweer - post Oostduinkerke - bevordering tot adjudant. 
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gehoord dhr. burgemeester 

Þ na geheime stemming bekomt de kandidaat Derieuw 0 stemmen, Pladys 23 stemmen bijgevolg wordt 
Stefaan Pladys bevorderd tot adjudant 

35. Brandweer - post Oostduinkerke - verlenen ontslag aan stagiair Gryp Thomas. 
Þ goedgekeurd met unanimiteit 

36. Brandweer - post Oostduinkerke - verlenen ontslag aan stagiair Gauwberg Mike. 
Þ goedgekeurd met 20 ja en 3 leden niet gestemd 

De raadszitting wordt gesloten verklaard om 20u59 
 
volgende raadszitting : maandag 22 september 2014 
 
 
 
Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 
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gemeente 
Koksijde 

BEKNOPT VERSLAG 
GEMEENTERAAD 

maandag 22 september 2014 

 
Aanwezig: L. DELTOMBE, voorzitter 
 M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester; 
 J. LOONES, S. ANSEEUW, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, A. SERPIETERS en L. VAN HOVE, schepenen 
 G. DELIE, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid 
 G. DECORTE, H. VOLLON, P. CASSELMAN, R. GANTOIS, F. DEVOS, A. CAVYN, C. CASTELEIN, C. BAKEROOT, I. 

VANCAYSEELE, E. VAN HERCK, H. GHYSELEN, G. VERHAEGHE, R. MOUTON, I. VANDEKEERE, P. HILLEWAERE, A. 
HANCKE, G. VANDENBROUCKE, J.-M. DEWULF, B. DALLE, raadsleden 

 J. STEKELORUM, gemeentesecretaris 
 
 
De zitting vangt aan om 20u04 
 
is verontschuldigd: raadslid Verhaeghe 
 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 18 augustus 2014 

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

 
Mededelingen. 

er zijn geen mededelingen 

 
1. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vervangen vier bestelwagens 

gemeentelijke groendienst - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

gehoord dhr. burgemeester die voorstelt om dit punt uit te stellen, om eerst nog eens het ecologische effect te bekijken 
van deze aankoop 

Þ uitgesteld met unanimiteit 

2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren en onderhouden van 
werkkledij - leveren van veiligheidsschoenen - contract voor 5 jaar - goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

gehoord raadslid Mouton die vaststelt dat nu elk jaar meer wordt uitgegeven dan wat in de raming is voorzien en vraagt 
waarop nu zal bespaard worden 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

Raadslid Dalle vervoegt de raad om 20u09 
 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanstelling trajectbegeleider 
voor opmaak van een masterplan voor Oostduinkerke-dorp - goedkeuring aangepaste raming. 

gehoord dhr. burgemeester die meldt dat het moeilijk was om bij aanvang het dossier te ramen, omwille van de 
complexiteit van het dossier, gezien diverse disciplines worden gevraagd van de ontwerper 

gehoord raadslid Van Herck die het een goede zaak vindt voor Oostduinkerke-dorp dat dit plan er komt, maar vindt dat 
dit een dure studie is en vraagt of er een timing is vooropgesteld voor de uitvoering voor deze studie 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

4. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - ondergronds brengen van het 
laagspanningsnet en vernieuwen van de openbare verlichting in de Leeuwerikstraat e.a. - goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze voor werken van nutsmaatschappijen. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

5. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanstelling commissaris-revisor 
voor het AGB Koksijde - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 
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6. Goedkeuren waarborg gemeente Koksijde ten voordele van AGB Koksijde voor aangaan lening looptijd 10 
jaar door AGB Koksijde voor financiering project Koksijde Golf Hof Ter Hille. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met 22 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D. 
Dawyndt, A. Serpieters, Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A. Cavyn, 
C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. 
Dalle) en 4 onthoudingen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

7. Meedelen besluit van de gouverneur betreffende de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2013 van de 
gemeente Koksijde. 

gehoord dhr. burgemeester 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

8. Aktename besluit college van burgemeester en schepenen van 1 september 2014 houdende goedkeuren 
samenwerkingsovereenkomst met OCMW Koksijde in het kader van het project ‘Samen zorgen’. 

gehoord schepen Delie die dit kadert in de versterking van het sociaal netwerk in de gemeente, gezien de toenemende 
vergrijzing van de bevolking en dit vanuit diverse vaststellingen in het werkveld dat er nood is aan meer sociale 
contacten bij 80-plussers; er wordt samengewerkt met diverse gemeentelijke diensten 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

9. Goedkeuring aankoop en akte van een perceel grond Dorpsstraat Oostduinkerke ter hoogte van huisnummer 
17 jegens NV Vandenbussche Invest. 

gehoord dhr. burgemeester die stelt dat de aankoop noodzakelijk was voor de heraanleg van het kruispunt in 
Oostduinkerke-dorp 

gehoord raadslid Mouton die vraagt of deze aankoop nodig was door een wijziging in het plan tijdens de uitvoering of dit 
niet gezien werd bij de opmaak van de plannen, waarop de burgemeester dit laatste bevestigt 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

10. Goedkeuring akte aankoop villa Castel Fiertel jegens de vennootschap l'atelier Contemporain. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

gehoord raadslid Mouton die vraagt wat er nu concreet met de villa zal gebeuren, waarop de burgemeester meedeelt dat 
het de ingang tot het Abdijmuseum zal worden en moet bijdragen tot de algemene uitstraling van de Duinenabdij en er 
ook plannen zijn in de cultuurgemeenschap; ze vraagt of het gebouw toegankelijk zal gemaakt worden voor mensen met 
een beperking 

Þ goedgekeurd met 22 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D. 
Dawyndt, A. Serpieters, Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A. Cavyn, 
C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. 
Dalle) en 4 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

11. Goedkeuring instel en lastenkohier openbare verkoop perceel grond Witte Burg Oostduinkerke. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met 22 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D. 
Dawyndt, A. Serpieters, Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A. Cavyn, 
C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. 
Dalle) en 4 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

12. Goedkeuring instel en lastenkohier openbare verkoop percelen Hagedoornstraat en Viooltjesstraat. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met 22 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D. 
Dawyndt, A. Serpieters, Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A. Cavyn, 
C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. 
Dalle) en 4 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

13. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van de rotonde in combinatie met fietspad langs 
N35 tussen Veurne en De Panne (referte X30/N35/48) tussen het Vlaams Gewest, het stadsbestuur Veurne, 
het gemeentebestuur De Panne, het gemeentebestuur Koksijde, de NV Aquafin en de IWVA. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichtig, die meldt dat het om 700 meter gaat op grondgebied Koksijde, de 
gemeente De Panne is aanbestedende overheid; hij deelt ook mee dat de gemeente Koksijde in dit dossier steeds zijn 
volle medewerking heeft verleend, steeds geld op de begroting heeft ingeschreven en betreurt dat een schepen van de 
gemeente De Panne het Koksijde in de schoenen schuift dat dit dossier niet vooruitgaat 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

14. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Koksijde en het Vlaams Gewest, afdeling 
Wegen en Verkeer voor de aanleg van fietspaden langs de N8h (Van Buggenhoutlaan). 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

gehoord raadslid Van Herck die dit dossier toejuicht en vraagt of het gaat om het volledige stuk van het rondpunt De 
Poort tot aan de molen, wat wordt bevestigd door de burgemeester 
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Þ goedgekeurd met unanimiteit 

15. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg of verbetering van fietsinfrastructuur langs 
gemeentewegen door de gemeente voor de N34 tussen Oostduinkerke-bad en Groenendijk. 

gehoord dhr. burgemeester die dit project kort toelicht en ook de totale raming van het project meegeeft en stelt dat het 
dossier voor bijna 80% wordt gesubsidieerd 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

16. Goedkeuring werkingstoelage en samenwerkingsovereenkomst Koninklijke velocub Verenigde vrienden 
Koksijde v.z.w. voor de organisatie van wielerwedstrijden te Koksijde. 

gehoord schepen Dawyndt die verwijst naar het vorige convenant en er nu, na positieve evaluatie, een nieuwe convenant 
wordt voorgesteld om dit topevenement verder te kunnen laten doorgaan 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

17. Hervaststellen reglement Buitenschoolse Kinderopvang. 

gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting bij dit en het volgende punt, naar aanleiding van het nieuwe schooljaar 
wordt het reglement aangepast, ze somt de belangrijkste wijzigingen op 

gehoord raadslid Dewulf die vraagt waarom de opvang op zon- en feestdagen worden geschrapt, waarop schepen 
Anseeuw meldt dat dit omwille van de lage bezetting is en ook de hoge kostprijs, bovendien is er in geen enkele 
buurgemeente een aanbod op deze dagen; raadslid Dewulf betreurt dit en stelt vast dat een aantal middenstanders hier 
niet gelukkig mee zijn, hij dringt aan om de opvang op zondagen terug in te voeren 

Þ goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D. 
Dawyndt, A. Serpieters, Van Hove, G. Decorte, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A. Cavyn, C. 
Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. 
Dalle), 1 onthouding (H. Vollon) en 4 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

18. Hervaststellen reglement Binnenschoolse Kinderopvang. 

gehoord dhr. burgemeester 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

19. Goedkeuring jaarrekening AGB Koksijde 2013. 

gehoord dhr. burgemeester die stelt dat op de volgende raad het meerjarenplan in het kader van BBC van het AGB ter 
goedkeuring zal voorgelegd worden 

Þ goedgekeurd met 22 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D. 
Dawyndt, A. Serpieters, Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A. Cavyn, 
C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. 
Dalle) en 4 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

20. Brandweer - post Oostduinkerke - vacant verklaren plaats 1° sergeant. 

gehoord dhr. burgemeester, die ook van de gelegenheid gebruikt maakt om een stand van zaken te geven in verband 
met de voorbereidende werkzaamheden voor de oprichting van de brandweerzone Westhoek, met name de 
verdeelsleutel tussen de verschillende gemeenten, momenteel is er nog discussie over de kosten van de 
ambulancediensten; wanneer er geen consensus tussen de gemeenten zal zijn, zal de gouverneur een beslissing moeten 
nemen, wat voordeliger zal zijn voor de kustgemeenten 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

 
MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Hancke - kansarmoede 

Raadslid Hancke vraagt hoe het in Koksijde zit met de kansarmoede, waarop schepen Delie de situatie in Koksijde 
weergeeft aan de hand van diverse cijfers, ze signaleert o.a. verdoken armoede, de werkloosheid, de 
huisvestingstoestand enz; er is één buurt die in 2013 als kansarm wordt bestempeld, nl. Koksijde-bad; ze somt ook de 
verschillende acties op die hiervoor worden opgezet en besluit dat ocmw en gemeenten samenwerken aan het bestrijden 
van de kansarmoede in de meest ruime zin van het woord  

 

2. vraag van raadslid Casselman - diftar 

Raadslid Casselman vraagt of het diftar-systeem op het containerpark op stapel staat, waarop schepen Serpieters meldt 
dat dit er inderdaad zit aan te komen, gezien dit decretaal verplicht is; het project is evenwel uitgesteld omwille van de 
plannen om het containerpark te herlokaliseren en daarom is ook aan OVAM uitstel gevraagd voor de invoering; 
ondertussen is aan IVVO gevraagd om een dossier op te stellen. 

 

3. vraag van raadslid Dewulf – enquete afsluiten Zeelaan 

Raadslid Dewulf vraagt naar de resultaten van de proef waarbij de Zeelaan voor 14 dagen werd afgesloten; schepen 
Geersens meldt dat de handelaars een enquete heeft gedaan, zij verwerken de resultaten; ook de gemeente heeft een 
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bevraging gedaan bij de toeristen en de bezoekers van de Zeelaan; beide resultaten zullen in oktober/november samen 
gevoegd worden om een evaluatie te maken 

 

4. vraag van raadslid Van Herck – overdracht van de kazerne 

Raadslid Van Herck vraagt of het klopt dat er onderhandelingen met de militaire overheid zijn om de gronden van de 
kazerne te verwerven en wat de stand van zaken is, waarop de burgemeester meldt dat de gesprekken momenteel zijn 
opgeschort tot er een nieuwe minister van landsverdediging komt. 

 

5. vraag van raadslid Mouton – ondergrondse parking 

Raadslid Mouton stelde vast dat er de laatste tijd wat problemen waren met de slagbomen in ondergrondse parking 
waardoor mensen niet meer buiten konden rijden, waarop voorzitter Deltombe stelt dat er een technisch probleem was 
dat ondertussen is opgelost; ze vraagt dat er hier in de toekomst bij een technisch defect een oplossing voor zou zijn 

 

6. vraag van raadslid Dewulf – uitgave boek Leven en Dood 

Raadslid Dewulf verwijst naar de beslissing van het college om de intellectuele rechten over te nemen van het boek 
Leven en Dood in de Westhoek in wereldoorlog I en vraagt welk voordeel de gemeente hierbij heeft; schepen Loones 
meldt dat de gemeente hier een goede zaak mee doet en dat de verkoop van de boeken de onkosten zal dekken; de 
burgemeester meldt dat, mocht de gemeente niet uit de onkosten komen, de auteur persoonlijk het verschil zal opleggen 

 
GEHEIME ZITTING 

21. Brandweer - post Oostduinkerke - aanstelling van 2 brandweermannen. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

22. Brandweer - post Oostduinkerke - verlenen ontslag aan Bossaert Stephane. 

gehoord dhr. burgemeester 

Þ goedgekeurd met 23 voor, 1 onthouding, 2 leden niet gestemd 

 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u05 
 
volgende raadszitting : maandag 20 oktober 2014 
 
 
 
Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 
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De zitting vangt aan om 20u08 
 
De heer Pierre Deleu overhandigt een petitie tegen armoede in de gemeente Koksijde in het kader van 17 oktober Werelddag van 
Verzet tegen Extreme Armoede om hiermee de aandacht te vestigen op het feit dat er ook in de gemeente Koksijde mensen in 
armoede leven; hij getuigt ook van het feit dat het Sociaal Huis goed werk levert; hij suggereert ook om wanneer een reglement 
wordt gestemd, er altijd nagedacht wordt wat het effect zal zijn op mensen in armoede 
 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 22 september 2014 

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

 
1. Mededelingen. 

De burgemeester houdt er aan om Jan Loones te feliciteren omdat zijn zoon Sander voortaan zetelt in het Europees 
Parlement en vraagt aan de secretaris om hem namens de gemeenteraad te feliciteren; hij wil ook Guido Decorte 
feliciteren met de organisatie door de provincie van GoneWest en het Lichtfront 

Schepen Loones brengt kort verslag uit over de studiereis naar Galibi-Suriname, waar in het kader van de gesubsidieerde 
stedenband een aantal geslaagde projecten verder worden uitgewerkt, waaronder de uitwisseling van expertise onder 
ambtenaren en projectwerking, gesteund door de vzw Marowijne, met o.a. het officieel in gebruik nemen van het 
Vrouwenhuis en de ingebruikname van de waterinstallatie; aansluitend geeft schepen Geersens het relaas van een 
projectbezoek aan Frans-Guyana en eventuele perspectieven op het vlak van samenwerking; raadslid Devos geeft nog 
een bijkomende toelichting over zijn ervaringen en vaststellingen ter plaatse, hij benadrukt ook de goede kontakten die 
de gemeente Koksijde daar in de afgelopen jaren heeft opgebouwd, hij stelt dat wat Koksijde daar doet, echt wel het 
verschil uitmaakt 

 
2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vervangen vier bestelwagens 

gemeentelijke groendienst - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vervangen huisvuilwagens - 
dienstjaar 2015 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

4. Hervaststelling personeelsformatie. 

gehoord schepen Anseeuw die stelt dat een actualisatie van de formatie nodig is en ook voorstelt om bij amendement 
een halftijdse functie van administratief medewerker C1-C3 bij de dienst voor Internationale Samenwerking toe te 
voegen, gelet op de goedgekeurde sectorale subsidieaanvraag 

gehoord raadslid Van Herck die wel meegeeft dat er zal toegezien worden dat er geen afvloeiingen zullen gebeuren bij 
het personeel 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

5. Hervaststelling gemeentelijk organogram. 

gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

6. Gaselwest – participatie – overname aandelen naar aanleiding van exit Electrabel nv. 
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gehoord raadslid Decorte die stelt dat Electrabel vervroegd uit Gaselwest zal stappen en meegeeft dat dit voor onze 
gemeente geen enkele financiële gevolgen heeft, hij verwijst ook naar het gevolg voor de wijziging van de statuten in 
punt 13 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

7. Goedkeuren wijziging nr. 1 - meerjarenplan 2014-2019. 

gehoord dhr. burgemeester die stelt dat het gaat over een technische wijziging, inherent aan de BBC,  

gehoord Jozefien Debaeke, diensthoofd financiele dienst, in haar toelichting van de diverse verschuivingen binnen het 
meerjarenplan 

Þ goedgekeurd met 23 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D. 
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A. 
Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, 
G. Vandenbroucke, B. Dalle) en 4 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

8. Goedkeuren budgetwijziging nr. 3 - gemeentebudget 2014. 

gehoord raadslid Van Herck die vraagt wat de besparing zal zijn van de investering van 100.000 euro in de quickscan 
voor de openbare verlichting, schepen Serpieters verwijst in zijn antwoord naar plan Energiek2020 

Þ goedgekeurd met 23 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D. 
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A. 
Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, 
G. Vandenbroucke, B. Dalle) en 4 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

9. Goedkeuring overeenkomst 'UiTpartner' tussen CultuurNet Vlaanderen en de gemeente Koksijde. 

gehoord schepen Loones die stelt dat deze overeenkomst de efficiëntie zal ten goede komen van het bekendmaken van 
het culturele aanbod in de gemeente 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

10. Hervaststellen prijsbeleid Musea Koksijde. 

gehoord schepen Loones in zijn toelichting over de nieuwe prijsstructuur 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

11. IWVA - Goedkeuren statutenwijziging en vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene 
vergadering. 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

12. IWVA - Aanduiden gevolmachtigde voor de algemene vergadering ter vervanging van Rita Gantois. 

gehoord raadslid Gantois die Peter Hillewaere voorstelt 

Þ aangeduid met 23 ja en 4 tegen: Peter Hillewaere 

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

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

14. FIGGA - Goedkeuren statutenwijziging en vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene 
vergadering. 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

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

gehoord raadslid Devos die raadslid Ghyselen voorstelt als effectief kandidaat en Bakeroot als plaatsvervanger 

Þ aangeduid met 22 ja, 4 tegen en 1 lid niet gestemd: raadslid Ghyselen (plv. Bakeroot) 

16. Goedkeuren instap in hulpverleningszone Westhoek (West-Vlaanderen 4) vanaf 1 januari 2015 en 
goedkeuring financiële verdeelsleutel. 

gehoord dhr. burgemeester die het voorstel toelicht, waarbij hij stelt dat de drie kustgemeenten zich solidair hebben 
opgesteld ten aanzien van de andere Westhoekgemeenten; de verdeelsleutel die nu wordt voorgesteld is voorlopig voor 
het jaar 2015, waarna de budgettaire cijfers zullen geëvalueerd worden; hij is ook gelukkig te kunnen melden dat de 
administratieve zetel van de brandweerzone in Koksijde zal gevestigd worden 

gehoord raadslid Dewulf die vraagt of het echt nodig is dat Koksijde 16% betaalt, waarop de burgemeester verwijst naar 
zijn eerdere toelichting 

gehoord raadslid Van Herck die vraagt waar er na één jaar de administratieve zetel zal gevestigd worden, waarop de 
burgemeester meldt dat het wel de bedoeling is dat het in Koksijde zal blijven 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

17. Brandweer - post Oostduinkerke - vacant verklaren van 2 plaatsen korporaal. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 
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Þ goedgekeurd met unanimiteit 

18. Brandweer - post Oostduinkerke - vacant verklaren plaats sergeant. 
Þ goedgekeurd met unanimiteit 

19. Brandweer - post Koksijde - vacant verklaren plaats korporaal. 
Þ goedgekeurd met unanimiteit 

 
MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Van Herck – Kerkstraat en Kerkwijk 

Raadslid Van Herck verwijst naar de hoorzitting van de sociale woonprojecten in de Kerkstraat en de Kerkwijk; hij vraagt 
om de mogelijkheid te bekijken om het speelplein in de Kerkstraat beter tot zijn recht te laten komen dan op de plaats 
waar het nu ligt, aangezien het niet veel wordt gebruikt; raadslid Gantois meent dat het speelplein onvoldoende gekend 
is, maar wel goed uitgerust is; schepen Van Hove heeft geen weet van klachten omtrent dit speelplein maar zal een en 
ander van naderbij bekijken 

 

2. vraag van raadslid Vancayseele – afsluiten watermeters 

Raadslid Vancayseele stelt vast dat er in West-Vlaanderen nogal wat afsluitingen gebeuren op het vlak van 
watervoorziening, hij refereert hierbij naar diverse cijfers in een aantal centrumgemeenten en hij stelt ook vast dat in 
onze gemeente van de 131 voorgelegde dossiers, er maar liefst 51 afsluitingen zijn gebeurd; hij vraagt aan schepen 
Delie hierover verklaring; schepen Delie verwijst naar de werkwijze van de lokale adviescommissie en zal de cijfers en de 
verklaring tegen de volgende raad bezorgen 

 

3. vraag van raadslid Van Herck - kazerne 

Raadslid Van Herck komt, nu er een nieuwe minister van Landsverdediging is aangesteld, terug op zijn vraag van de 
vorige gemeenteraad, met name klopt het dat er onderhandeld wordt over de aankoop van de kazerne en de gronden 
aldaar, waarop de burgemeester meldt dat er nog met de minister moet gesproken worden en er momenteel niets over 
kan gezegd worden. 

 

4. vraag van raadslid Mouton - serviceflats 

Raadslid Mouton verwijst naar de beslissing in 2010 om serviceflats te bouwen, naar het feit dat een vergunning werd 
aangevraagd in 2012 en het feit dat ze op de gemeenteraad van maart 2013 de vraag stelde wanneer het project van 
start zou gaan en vraagt wat nu na anderhalf jaar de stand van zaken is; schepen Delie stelt dat in deze legislatuur het 
geen prioriteit meer is van het OCMW om te investeren in serviceflats  

 

5. vraag van raadslid Dewulf - tram 

Raadslid Dewulf verwijst naar het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering waarin vermeld staat dat de 
verbinding tussen Veurne en Koksijde verder zal onderzocht worden; hij doet een oproep naar de raadsleden die dit 
dossier kunnen beïnvloeden, de nodige stappen te willen doen om dit project tegen te houden; de burgemeester verwijst 
naar het eerder standpunt van deze raad en meent dat onze raadsleden ook geen invloed hebben gehad bij de 
totstandkoming van het Vlaamse Regeerakkoord; de burgemeester verwijst ook naar het standpunt van de NMBS in 
verband met de verbinding De Panne-Brussel en hun argumenten voor de nieuwe dienstverlening en betreurt dat onze 
regio hier verwaarloosd wordt wat goede en vlotte verbindingen betreft 

Raadslid Gantois meldt dat ze het standpunt van Koksijde verder zal steunen via haar fractie in de Vlaamse Regering 

 

6. vraag van raadslid Dewulf - Zeelaan 

Raadslid Dewulf vraagt hoe het zit met de enquête van de verkeersvrije Zeelaan en de planning voor de verdere fases 
van de renovatie van de Zeelaan; de burgemeester meldt dat de werken zullen van start gaan in september 2015, 
schepen Geersens meldt dat de enquete is overgemaakt aan het schepencollege en het schepencollege het standpunt 
van de handelaars volgt, er is wel nog geen debat geweest met de handelaars zelf 

 
GEHEIME ZITTING 

21. Brandweer - post Oostduinkerke - bevordering van 1 sergeant tot 1ste sergeant. 

gehoord dhr. burgemeester  

Þ bij geheime stemming bekomt Dejonghe 0 stemmen, De Vos 26 stemmen, 1 lid niet gestemd bijgevolg 
is Filip De Vos bevorderd tot 1ste sergeant 

22. Brandweer - post Koksijde - bevordering van 1 korporaal tot sergeant. 

gehoord dhr. burgemeester  

Þ bij geheime stemming bekomt Beele 27 stemmen, Mairesse 0 stemmen, bijgevolg is Beele bevorderd 
tot sergeant 

  



 beknopt verslag gemeenteraad 20/10/2014  4 

23. Brandweer - post Koksijde - verlenen ontslag aan Verpoort Gillian. 

gehoord dhr. burgemeester  

Þ goedgekeurd met 25 ja en 2 tegen 

De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u29 
 
volgende raadszitting : maandag 17 november 2014 
 
 
 
Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 
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Aanwezig: L. DELTOMBE, voorzitter 
 M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester; 
 J. LOONES, S. ANSEEUW, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, A. SERPIETERS en L. VAN HOVE, schepenen 
 G. DELIE, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid 
 G. DECORTE, H. VOLLON, P. CASSELMAN, R. GANTOIS, F. DEVOS, A. CAVYN, C. CASTELEIN, C. BAKEROOT, I. 

VANCAYSEELE, E. VAN HERCK, H. GHYSELEN, G. VERHAEGHE, R. MOUTON, I. VANDEKEERE, P. HILLEWAERE, A. 
HANCKE, G. VANDENBROUCKE, J.-M. DEWULF, B. DALLE, raadsleden 

 J. STEKELORUM, gemeentesecretaris 
 
 
De zitting vangt aan om 20u10 
 
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: schepen Delie en de raadsleden Vollon en Bakeroot 
 
 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 20 oktober 2014 

Raadslid Dewulf maakt de opmerking dat er in de notulen geen correcte weergave staat van zijn tussenkomst en het 
antwoord van zijn bijkomende vraag in verband met het afsluiten van een deel van de Zeelaan 

Nadat de gemeentesecretaris vraagt wat er dan niet correct is en wat moet toegevoegd worden, stelt de voorzitter voor 
om zijn tussenkomst letterlijk in de notulen op te nemen en bijgevolg heden de goedkeuring van de notulen uit te stellen 

 
1. Mededelingen. 

De burgemeester deelt mee dat de openbare verkoop van de gronden Witte Burg vrijdag jl. 625.000 euro heeft 
opgebracht en hiermee de helft van de aankoop van Castel Fiertel wordt gefinancieerd; de burgemeester legt er de 
nadruk op dat de opbrengsten van de verkoop van onroerende goederen wordt gebruikt om te herinvesteren en dus niet 
voor recurrente uitgaven zoals door een lid van de oppositie werd gesuggereerd 

 

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) goedkeuring Bijzonder Nood- & Interventieplan Afschakelplan 
Þ De raad keurt met unanimiteit de toevoeging van dit dagordepunt goed 

 
2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Albert I laan N34 - 

Spreeuwenberg N34Z: realisatie van fietspaden tussen de Astridlaan en de Kinderlaan N355. 

gehoord dhr. burgemeester die beknopt de opzet van dit project toelicht en meldt dat hiervoor ruimschoots subsidies 
worden bekomen in het kader van module 13; het gaat over de aanleg van fietspaden, voetpaden, de ontdubbeling van 
de N34, verbetering van de waterafvoer en de toestand van het wegdek, een aantal kruispunten; hij geeft ook de raming 
van werken weer; hij is tevreden dat hier een overeenkomst met het Vlaams gewest is afgesloten kunnen worden en 
verwijst ook naar het vorige dossier van de N34 tussen Koksijde en Oostduinkerke 

gehoord mevr. An Cnockaert in haar technische toelichting van het ontwerp van de herinrichting van dit wegvak, van de 
raming en van de planning van het project; 

gehoord raadslid Hancke die verwijst naar het feit dat in de verkeerscommissie is geadviseerd om de Generaal 
Notermanlaan af te sluiten, waarop mevr. Cnockaert meldt dat dit niet het geval is in het huidige ontwerp; 

gehoord schepen Loones die meldt dat dit een schitterend werk is en verwijst naar de vroegere plannen om de 
Koninklijke Baan te verduinen, maar nu zeker even tevreden is met het ontwerp van deze fietspaden; 

gehoord raadslid Ghyselen die vraagt dat als eerst de noordkant zal aangepakt worden, hoe het verkeer zal afgewikkeld 
worden, waarop mevr. An Cnockaert de aanpak schetst 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

3. Advies naar aanleiding van openbaar onderzoek ontwerp stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 

gehoord dhr. burgemeester die gezien de techniciteit van dit dossier het woord doorgeeft aan ir. Stockelynck 

gehoord. ir. Siska Stockelynck, afdelingshoofd Technische Diensten, in haar technische toelichting en de opmerkingen die 
gemaakt worden in het kader van openbaar onderzoek 

gehoord dhr. burgemeester die besluit dat de investeringen die de afgelopen 20 jaar zijn gedaan op het vlak van aanleg 
van riolering, zich nu weerspiegelen in deze plannen 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 
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4. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanstellen commissaris-revisor 
voor het autonoom gemeentebedrijf Koksijde - jaarrekening 2014-2015-2016 - 2de prijsvraag - goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

5. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – restauratie toegangspoort Ten 
Bogaerde - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

gehoord dhr. burgemeester die meldt dat de werken nodig zijn n.a.v. schade veroorzaakt door twee aanrijdingen in 
2011; hij meldt dat het nogal wat tijd heeft gekost om een restauratiedossier op te maken en geeft vervolgens de opzet 
en de raming van de restauratie mee 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

6. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – elektronische maaltijdcheques  - 
goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

gehoord schepen Anseeuw die meldt dat er in het kader van de administratieve vereenvoudiging moet overschakeld 
worden van papieren naar elektronische maaltijdcheques; zij geeft de raming van de aanbesteding mee 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

7. Gemeentedecreet - financiële kwartaalrapportage - 3e kwartaal 2014 - kennisname. 

gehoord dhr. burgemeester die meldt dat uit deze rapportage blijkt dat de gemeente zich houdt aan het financiel plan en 
financieel gezond is, in tegenstelling tot wat door een lid van de gemeenteraad in de pers wordt beweerd dat de 
gemeente zal failliet gaan, wat hij nogal een krasse uitspraak vindt 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

8. Goedkeuren concessieovereenkomst met de firma Blue Corner voor een laadeiland met laadpalen voor 
elektrische voertuigen en fietsen. 

gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting 

gehoord raadslid Van Herck die dit een interessant initiatief vindt, heeft vastgesteld dat dit initiatief volgens de cijfers 
van het gebruik blijkbaar nog moet groeien, maar toch wil opmerken dat het gebruik voor fietsers niet zo evident is 
omwille van het feit dat men de batterij niet kan vergrendelen en men er dus moet blijven bijstaan 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

9. Definitieve aanvaarding nieuwe straatnaam "Bert Bijnensstraat". 

gehoord dhr. burgemeester die meldt dat tijdens het openbaar onderzoek geen opmerkingen zijn gekomen en de naam 
dus definitief kan toegekend worden 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

10. IKWV - Goedkeuren statutenwijziging en vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering. 

gehoord schepen Serpieters die stelt dat een aantal bepalingen uit de statuten in overeenstemming moet worden 
gebracht met het decreet op de intergemeentelijke samenwerking, de maatschappelijke zetel wordt verplaatst naar 
Middelkerke en ook stelt dat de bijdrage door de gemeenten bestaat uit twee gedeelten, een vast gedeelte en een 
variabel deel en voortaan de bewakingsperiode in aanmerking zal worden genomen voor de berekening van het variabele 
gedeelte 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

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

gehoord schepen Serpieters die o.a. meldt dat in het beleidsplan 2015 de nodige voorzieningen zijn opgenomen om ons 
eigen containerpark te diftariseren en er de nodige voorzieningen zijn opgenomen om in 2015 te denken aan het 
inbrengen van een chip in de GFT-containers, zodat ook hiervoor het principe van de vervuiler betaalt zal kunnen 
ingevoerd worden 

gehoord raadslid Van Herck die vraagt of het de bedoeling is om een nieuw containerpark op te richten, waarop schepen 
Serpieters meldt dat er hiervoor inderdaad gesprekken zijn met Veurne en De Panne 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

12. IVVO - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering. 
Þ aangesteld met 21 ja en 4 tegen: raadslid Hillewaere (Luc Deltombe als plaatsvervanger) 

13 WVI - Vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering. 
Þ goedgekeurd met unanimiteit 

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

gehoord dhr. voorzitter die stelt dat dit punt mag afgevoerd worden, gezien raadslid Ghyselen (en Hillewaere als 
plaatsvervanger) reeds voor de termijn van de legislatuur werd aangesteld 

Þ afgevoerd met unanimiteit 
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15. Goedkeuring aanpassing organiek reglement brandweer. 

gehoord dhr. burgemeester die meldt dat het aftellen naar de start van de brandweerzone is gestart, er zijn een tiental 
personeelsleden van Koksijde die zullen moeten overgenomen worden door de brandweerzone waardoor de aanpassing 
van het organiek reglement nodig is, het gaat over administratief-technisch personeel en ambulancepersoneel; hij 
verwijst ook naar de uiteenzetting die werd gegeven aan het beroeps- en vrijwilligerspersoneel vorige week woensdag; 
een aantal knelpunten moeten begin december nog uitgeklaard worden 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

16. Goedkeuring toevoeging villa Antverpia, Ypriana, Mes Loisirs en Duinenruste (Leopold II Laan 173, 175, 177 
en 179) aan de lijst met gebouwen met vier sterren 

gehoord schepen Loones die stelt dat de gemeente Koksijde voorop loopt op het vlak van erfgoedbeleid, waarvan één 
element de waardering door middel van sterren is van waardevolle gebouwen en dit sinds 2007 volgens opgestelde 
criteria; de gemeente wil graag deze vier gebouwen aan de lijst van waardevolle gebouwen toevoegen en verwijst voor 
de motivatie naar de uitgebreide nota opgesteld door de bevoegde ambtenaar; hij benadrukt ook dat er vooraf 
toelichting is gegeven aan de vier eigenaars van de gebouwen om hier een draagvlak te creëren, wat wordt bevestigd 
door schepen Dawyndt 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

17. Goedkeuren Bijzonder Nood- en Interventieplan voor de WB Cyclocross d.d. 22 november 2014 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

18. Goedkeuren Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2014-2017 

gehoord dhr. burgemeester die meldt dat aanpassingen moeten gebeuren aan het bestaande plan 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

18bis. Goedkeuren Bijzonder Nood- en Interventieplan Afschakelplan 

gehoord dhr. burgemeester die meldt dat het in onze gemeente slechts over enkele gezinnen gaat die kunnen 
afgeschakeld worden van de electriciteit die goed opgevolgd zullen worden 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

 
(19) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Hancke – schoolgebouwen Wulpen 

Raadslid Hancke vraagt wat er zal gebeuren met de oude schoolgebouwen in Wulpen, waarop schepen Serpieters meldt 
dat deze gebouwen zullen doorverkocht worden aan de woonmaatschappij IJzer en Zee om er een vijftal sociale 
koopwoningen op te realiseren met daarbovenop een kleine berging voor de gemeentelijke groendienst; raadslid Hancke 
vraagt wat er dan zal gebeuren met de vraag naar ruimte voor de verenigingen en de notenboom die er staat; schepen 
Serpieters meldt dat de piste voor een dorpshuis reeds een tijdje verlaten is en er momenteel onderzocht wordt in 
samenwerking met de WVI en dit in het kader van de herbestemming van de kerken, of er mogelijkheden zijn om de 
kerk van Wulpen hiervoor te gebruiken; de resultaten van dit onderzoek zullen in de loop van december beschikbaar 
komen 

 

2. vraag van raadslid Casselman – potvis Valentijn van Sint-André 

Raadslid Casselman verwijst naar de persberichten dat de potvis zal opgegraven worden en vraagt wat de bedoeling 
hiervan is en of de potvis op een mooie manier kan worden tentoongesteld 

3. vraag van raadslid van Herck - potvis 

Raadslid Van Herck sluit hier op aan en vraagt wat de bestemming van de potvis zal zijn, maar vooral wat de kostprijs 
van dit project zal zijn 

De burgemeester meldt dat de geschiedenis van deze potvis en de gebeurtenissen destijds nog altijd tot de verbeelding 
spreken, er is een groot onderzoek gedaan om te zien of het nuttig is om de potvis op te graven, de resultaten hiervan 
zijn positief en er is vastgesteld dat het kadaver zich in een goede staat bevindt; de potvis zal nu opgegraven worden, 
overgebracht naar de universiteit voor verdere behandeling om ten slotte te kunnen tentoon gesteld worden in het 
Navigo; bij de verbouwing van het Navigo is hier reeds rekening mee gehouden; het financieel plaatje is momenteel nog 
niet gekend, maar het geraamte zal zonder twijfel veel volk trekken 

schepen Loones sluit zich hierbij aan en stelt dat dit inderdaad een attractie zal zijn en hij staat nog even stil bij de keuze 
van een naam die toen aan de potvis werd gegeven 

raadslid Van Herck wil hierop reageren door te stellen dat hij het niet helemaal eens is met de voorgenomen opgraving, 
hij meent dat het geld beter aan andere prioriteiten kan besteed worden; hij meldt ook dat er maar één rib is 
opgegraven en de toestand van de rest van het kadaver, volgens wetenschappelijke rapporten, nog onzeker is. 

 

4. vraag van raadslid Van Herck - kazerne 

Raadslid Van Herck verwijst naar de persberichten die in het kader van de herstructurering van het leger en de mogelijke 
sluiting van de kazerne werden verspreid en het feit dat er momenteel brainstormingssessies over de toekomstige 
bestemming worden gehouden; hij stelt dat zijn fractie meent dat de herbestemming van deze gronden inderdaad een 
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opportuniteit is voor onze gemeente; zijn fractie is evenwel bezorgd over de mogelijke financiering van dit belangrijke 
project en dat beter geld hier zou aan besteed worden in plaats van aan het opgraven van een potvis en dus de vraag 
stelt hoe dit project zal gefinancieerd worden; als tweede deel vraagt hij ook wat nu de concrete plannen zijn voor de 
bouw van het politiecommissariaat nu hij ook heeft gelezen dat dit op de gronden van de kazerne zou kunnen komen, en 
daarbij vraagt wat het kostenplaatje momenteel is van de plannen van de bouw van het commissariaat op de markt en 
vraagt of alle procedures voor de huidige inplanting dan ook zijn stopgezet; 

de burgemeester verwijst naar het feit dat er eerst een afspraak met de minister van landsverdediging zal gemaakt 
worden vooraleer verdere uitspraken in dit dossier te doen; hij zegt dat de gemeente reeds op alles is voorbereid maar 
het nu voorbarig zou zijn om daar verklaringen over af te leggen; hij vraagt dus nog enig geduld in dit dossier, ook al uit 
respect voor de mensen die nu met de voorbereidingen binnen de gemeente bezig zijn;  

raadslid Van Herck dringt aan op duidelijkheid over de bouw van het politiecommissariaat op het marktplein en vraagt of 
hier de lopende procedures niet moeten gestopt worden, waarop de burgemeester meldt dat ook dit dossier samen hangt 
met de vorige uitleg en ook hier geen uitspraken over kunnen gedaan worden 

 
 
GEHEIME ZITTING 
 

20. Brandweer – post Koksijde – bevordering van 1 brandweerman tot korporaal 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ kandidaat Magherman behaalt 3 stemmen, Garez 1 stemmen en Brock 21 stemmen, bijgevolg is Linsey 
Brock bevorderd tot korporaal 

21. Brandweer – post Oostduinkerke – bevordering van twee brandweermannen tot korporaal  

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ bij de eerste stemronde behaalt kandidaat Bedert 21 stemmen, Dejonghe 4 stemmen, Wybo 0 
stemmen en Van Erkel 0 stemmen, bijgevolg is Kim Bedert bevorderd tot korporaal 

Þ bij de tweede stemronde behaalt kandidaat Dejonghe 2 stemmen, Wybo 0 stemmen en Van Erkel 22 
stemmen (1 lid niet gestemd), bijgevolg is Stefan VanErkel bevorderd tot korporaal 

22. Brandweer – post Oostduinkerke – bevordering van 1 korporaal tot sergeant 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ kandidaat Baelen behaalt 0 stemmen, Machtelinckx 24 stemmen (1 lid niet gestemd) bijgevolg is 
Machtelinckx bevorderd tot sergeant 

 
 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u37 
volgende raadszitting : maandag 22 december 2014 
 
 
 
Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 
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De zitting vangt aan om 20u13 
 
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: de raadsleden Devos, Vollon 
 
 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 20 oktober 2014 en 17 november 2014 

Er zijn geen opmerkingen op de notulen, bijgevolg worden deze door de raad goedgekeurd 

 
1. Mededelingen. 

schepen Delie deelt mee dat het Sociaal Huis subsidies heeft bekomen van de provincie voor het project Samen Sterk, 
tegen de vereenzaming, ze geeft daarbij toelichting over dit project, en bedankt ook raadslid Decorte voor zijn 
tussenkomst bij het provinciebestuur hiervoor 

raadslid Van Herck houdt er aan, gezien de oppositie niet de gelegenheid kreeg op de viering vrijdag jl., om de 
burgemeester te feliciteren voor zijn 20 jarig ambtsjubileum 

 

2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - verbouwen grote schuur tot 
kunstencentrum Ten Bogaerde - lot 2: HVAC en sanitair - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

gehoord schepen Loones die dit en volgende twee punten toelicht en benadrukt dat er bijzonder veel zorg is besteed aan 
de energiezuinigheid en ook aan de beeldkwaliteit van de afwerking van de technische installaties gezien het om een 
beschermde omgeving gaat 

gehoord raadslid Van Herck die vraagt of deze drie punten een meerprijs van 467.000 euro betekenen ten aanzien van 
de raming van 1,9 miljoen euro, waarop schepen Loones merkt dat het niet over meerwerken gaat, maar deel uitmaakt 
van dit geraamde bedrag 

gehoord raadslid Van Herck die stelt dat zijn fractie bij hun standpunt blijft dat er in tijden van besparingen andere 
prioriteiten zijn en dus zullen tegenstemmen 

Þ goedgekeurd met 21 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D. 
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, P. Casselman, R. Gantois, A. Cavyn, C. Castelein, C. 
Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. 
Dalle) en 4 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - verbouwen grote schuur tot 
kunstencentrum Ten Bogaerde - lot 3: elektriciteit - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Þ goedgekeurd met 21 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D. 
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, P. Casselman, R. Gantois, A. Cavyn, C. Castelein, C. 
Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. 
Dalle) en 4 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

4. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - verbouwen grote schuur tot 
kunstencentrum Ten Bogaerde - lot 4: lift - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Þ goedgekeurd met 21 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D. 
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, P. Casselman, R. Gantois, A. Cavyn, C. Castelein, C. 
Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. 
Dalle) en 4 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

5. Hervaststellen belastingreglement op de ambulante handel op de door de gemeente ingerichte openbare 
markten - 2015-2016. 

gehoord schepen Geersens die stelt dat er zich met de markt op Oostduinkerke-bad een probleem stelt omwille van de 
hoge kostprijs van het jaarabonnement, omdat de markt slechts op zes maanden rendeert en aldus wordt voorgesteld 
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om de prijs te behouden voor de zomermaanden maar een aangepast tarief wordt voorgesteld voor de zgn. “kleine 
maanden”; ze hoopt op die manier de markt te kunnen laten voortbestaan 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

6. Vaststellen belastingreglement op de toeristische verblijfplaatsen gelegen in zones voor verblijfsrecreatie - 
periode 2015-2019. 

gehoord dhr. burgemeester die stelt dat het over een verfijning gaat van het bestaande reglement op de tweede 
verblijven; de verblijven gelegen in zone voor verblijfsrecreatie worden uit de bestaande reglementering gehaald omdat 
men zich niet kan domiciliëren in deze zone, de densiteit van bewoning in deze zone is bovendien ook veel groter; 
bovendien gebeurt ook de huisvuilophaling in deze zone niet door de gemeente, gelet de configuratie van deze parken 

de burgemeester benadrukt dat deze belasting zowel door Koksijdenaars als niet-Koksijdenaars is verschuldigd 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

7. Goedkeuring van de gemeentelijke saneringsbijdrage aan te rekenen aan de verbruiker en eigen 
waterwinners - transportovereenkomst met IWVA - dienstjaar 2015-2019. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting, zoals vermeld in de verklarende nota 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

8. Vaststellen beleidsnota en financiële nota - budget 2015. 

gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de bespreking in de gemeenteraadscommissie; de grote richtlijnen werden 
vastgelegd in het meerjarenplan, één jaar is ondertussen verstreken en er is reeds een wijziging goedgekeurd in het 
meerjarenplan, rekening houdende met een aantal nieuwe opportuniteiten; er zal onverkort uitgevoerd worden wat er is 
gepland; belangrijkste investeringen zijn: de heraanleg van de Koninklijke Baan tussen Oostduinkerke en Nieuwpoort, de 
afwerking van het zwembad Oostduinkerke en de laatste fase van de Zeelaan; de belastingen blijven ongewijzigd; de 
burgemeester meent dat we ons goed houden aan het uitgetekende traject, waarbij de curve van de dalende schuld in 
het oog wordt gehouden; op vlak van personeelsbeleid is er een strikte opvolging van de budgetten; tweede belangrijke 
uitgave zijn de overdrachten naar de politie- en brandweerzone, OCMW en VVV; hij wijst ook op de minderontvangsten 
uit subsidies van gesco’s en andere overheidssubsidies; de meevaller van de indexsprong; ook op de werkingskosten 
wordt er verder bespaard; 

gehoord dhr. financieel beheerder in zijn technische toelichting 

gehoord raadslid Dewulf die verwijst naar de bespreking in de commissie over de nieuwe financieringsvorm waarop de 
gemeente in de toekomst kan beroep doen, met name de uitgifte van schuldpapieren; hij vindt dit een zeer gevaarlijke 
financieringsvorm, gezien dit door het schepencollege kan beslist worden zonder naar de gemeenteraad te moeten 
komen; het is een financieringsvorm waarbij op het einde de som en intrest integraal moet betaald worden; het is 
ondoorzichtig, verhoogt de balans niet van de schulden van de gemeente en het leidt aldus voorzichtig langsheen het 
BBC verhaal; het is ook de markt die bepaalt tegen welke intrest we dit zullen krijgen ; hij geeft de raad hier zeer goed 
mee op te passen en de strengste bedenkingen bij te hebben; 

gehoord dhr. burgemeester die verwijst dat deze techniek inderdaad reeds in enkele gemeenten wordt toegepast en ook 
een soepele manier van werken is; als de gemeente hier gebruik van zal maken, zal er tijdig naar de gemeenteraad 
worden gekomen om zijn akkoord daarover te geven 

Þ goedgekeurd met 21 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D. 
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, P. Casselman, R. Gantois, A. Cavyn, C. Castelein, C. 
Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. 
Dalle) en 4 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

9. Hulpverleningzone Westhoek - gemeentelijke bijdrage - goedkeuring toelage 2015. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

10. Politiezone Westkust - gemeentelijke bijdrage - goedkeuring toelage 2015. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met 21 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D. 
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, P. Casselman, R. Gantois, A. Cavyn, C. Castelein, C. 
Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. 
Dalle) en 4 onthoudingen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

11. Goedkeuren strategische en financiële nota - meerjarenplan 2015-2019 van het Autonoom gemeentebedrijf 
Koksijde. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

gehoord raadslid Dewulf die stelt dat zijn fractie zich zal onthouden omdat in het project teveel luxueuze investeringen 
zijn gedaan die niet nodig waren om een mooie golf te maken, er zijn ook elke vergadering meerwerken goed te keuren, 
het gaat over exuberante uitgaven 

Þ goedgekeurd met 21 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D. 
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, P. Casselman, R. Gantois, A. Cavyn, C. Castelein, C. 
Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. 
Dalle) en 4 onthoudingen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

12. Goedkeuren beleidsnota en financiële nota - budget 2015 van het Autonoom gemeentebedrijf Koksijde. 
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Þ goedgekeurd met 21 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D. 
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, P. Casselman, R. Gantois, A. Cavyn, C. Castelein, C. 
Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. 
Dalle) en 4 onthoudingen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

13. Kennisname OCMW meerjarenplan 2014-2019 - wijziging nr. 2. 

gehoord schepen Delie in haar toelichting over de inhoud van de wijzigingen en de financiële weerslag ervan 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

14. Kennisname OCMW budget 2015. 

gehoord schepen Delie die stelt dat het budget aansluit bij het meerjarenplan 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

15. Kennisname van de budgetwijziging nr.1 van 2014 van de kerkfabriek OLV ter Duinen. 

gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting van dit en navolgende twee punten 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

16. Kennisname van de budgetwijziging nr.1 van 2014 van de kerkfabriek St.Pieter. 
Þ goedgekeurd met unanimiteit 

17. Kennisname van de budgetwijziging nr.1 van 2014 van de kerkfabriek St.-Willibrordus. 
Þ goedgekeurd met unanimiteit 

18. Goedkeuring doorgeeflening aan de kerkfabriek Sint Willibrordus - meerwerken herstelling kerk. 

gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

19. Kennisname van het budget 2015 van de kerkfabriek OLV ter Duinen. 

gehoord schepen Serpieters 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

20. Kennisname van het budget 2015 van de kerkfabriek St.-Pieter. 

gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting over dit en volgende punten; overschotten uit het verleden zijn 
weggewerkt, waardoor er een mindere toelage vanuit de gemeente de komende jaren is 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

21. Kennisname van het budget 2015 van de kerkfabriek St.-Idesbald. 

gehoord schepen Serpieters 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

22. Kennisname van het budget 2015 van de kerkfabriek St.-Niklaas. 

gehoord schepen Serpieters 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

23. Kennisname van het budget 2015 van de kerkfabriek St.-Willibrordus. 

gehoord schepen Serpieters 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

raadsleden Castelein en Ghyselen verlaten de zitting 
 
24. Goedkeuring verkoopbeloften aankoop percelen voor de heraanleg fietspaden N35 jegens eigenaars 

vennootschap Castelein, Catry Nelly en consoorten Vanhollebeke, Johan Ghyselen, Druwe Hieronimus en 
Lenaers Marcelline en Ghys Ingrid. 

gehoord dhr. burgemeester die meldt dat de gemeente met de goedkeuring van dit punt haar verantwoordelijkheid 
opneemt voor de aanleg van deze fietspaden, in tegenstelling tot wat soms wordt beweerd 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

raadsleden Castelein en Ghyselen vervoegen opnieuw de zitting 
 
25. Goedkeuring verkoop woningen Dorpsstraat 16A, Dorpsstraat 18 en Schoolstraat 5 aan Woonmaatschappij 

IJzer en Zee. 

gehoord schepen Serpieters die stelt dat de maatschappij heeft laten weten dat ze voor de drie woningen max. 330.000 
euro kunnen betalen om het project haalbaar te maken, ze zelf de woning op nummer 20 zullen aankopen en aldus 
hiermee 23 bejaardenflats kunnen opgericht worden 
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gehoord raadslid Mouton die meldt zeer verheugd te zijn dat er beslissingen worden genomen in het kader van het 
sociaal objectief, er met verlies wordt verkocht en daar ook achter staat; ze stelt evenwel dat de manier van werken 
geen zaak van deugdelijk bestuur is: bij de eerste aankoop was er nog geen bestemming gekend en heeft haar fractie 
geopperd om dit te bestemmen voor sociale doeleinden; bij de aankoop in mei 2013 van de tweede woning werd gezegd 
dat de maatschappij er op zou bouwen, ze stelt de vraag waarom zij dan niet zelf het voorkooprecht hebben 
uitgeoefend; in maart 2014 wordt de Schoolstraat aangekocht, maar dit sluit niet aan bij de andere woningen, ook hier 
heeft de maatschappij het recht van voorkoop niet uitgeoefend hoewel toen is gezegd dat ze daar zouden op bouwen; in 
mei 2014 is dan een raadsbeslissing genomen waarbij de maatschappij de woningen zou kopen tegen de aankoopprijs, 
terwijl nu onder deze prijs wordt gekocht, waardoor er in het budget een tekort is van 345.000 euro, er was beter vooraf 
overlegd met de woonmaatschappij om aansluitende percelen te kopen, ze heeft ook een probleem dat nu de volledige 
percelen worden verkocht, waar in het verleden altijd is gezegd dat een stuk zou afgestaan worden voor uitbreiding van 
het terrein van het visserijmuseum, ze hoopt dat dit nu in deze operatie wordt meegenomen om te vermijden dat er 
opnieuw een akte nadien moet gemaakt worden voor de kosteloze afstand 

de burgemeester vermeldt dat de gemeente geen registratierechten moet betalen en een akte meer of minder dus geen 
rol speelt, hij meent dat de oppositie geen duidelijk standpunt inneemt, gezien ze verwijten dat er door het Sociaal Huis 
niet wordt geïnvesteerd in serviceflats en er hier nu wel bejaardenwoningen worden gebouwd; om dergelijke projecten 
haalbaar te maken, moet de gemeente met verlies verkopen, zoals ook in het verleden met het project Voorduinen is 
gebeurd; hij stelt dat het een mooie ligging is voor seniorenflats, waar ook het OCMW haar diensten zal kunnen 
aanbieden; er is ook een compensatie van gronden in Koksijde-dorp die door de maatschappij opnieuw worden 
aangekocht;  

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

26. Goedkeuring verkoop percelen Bert Bijnensstraat aan Woonmaatschappij IJzer en Zee en de kosteloze 
overdracht grond Bert Bijnensstraat door de Woonmaatschappij IJzer en Zee. 

gehoord schepen Serpieters die stelt dat enkel de nuttige grond zal aangekocht worden en er ook een overdracht naar 
het openbaar domein zal zijn door de woonmaatschappij van grond 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

27. Aanvaarding kosteloze afstand percelen Kerkstraat door Woonmaatschappij IJzer en Zee aan de gemeente 
Koksijde. 

gehoord schepen Serpieters die meldt dat er na realisatie van de 20 appartementen, er een drietal perceeltjes restgrond 
kosteloos worden afgestaan aan de gemeente 

gehoord dhr. burgemeester die de realisatie van dit project toejuicht 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

28. Goedkeuring verkoop deel van de percelen Kerkstraat-Doornhofstraat aan Woonmaatschappij IJzer en Zee. 

gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

29. Goedkeuring gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van de 
beveiliging van fietsen en bromfietsen tegen diefstal - dj. 2015-2017. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

gehoord raadslid Mouton die vraagt of er een wijziging is van het huidige reglement 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

30. Goedkeuring gemeentelijk subsidiereglement voor straat-, buurt- en wijkfeesten - dj. 2015 – 2019. 

gehoord schepen Loones die meldt dat het reglement niet gewijzigd wordt 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

31. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met het provinciebestuur West-Vlaanderen - 2014-2015 - project 
Beaufort2015. 

gehoord schepen Loones die deze vijfde uitgave van Beaufort toelicht, waarvoor de provincie nu de volledige 
verantwoordelijkheid op zich neemt, alle gemeenten nemen deel, hij hoopt dat op die manier de cultuur met een grote C 
opnieuw wordt gepromoot; het zorgt voor de uitstraling van de volledige Vlaamse kust 

gehoord raadslid Van Herck die vraagt of alle kustgemeenten deelnemen 

gehoord raadslid Decorte die de meerwaarde van dit project nog eens in beeld brengt en stelt dat de provincie nu 
volledig dit project draagt in de plaats van een vzw; de provinciedomeinen én de site van Ten Bogaerde worden centraal 
gesteld in het project 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

32. Goedkeuring toetreding Aanvullende Diensten TMVW. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die meldt dat de gemeente hierdoor kan instappen in voordelige 
aanbestedingen 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

33. Aanstelling vertegenwoordiger voor het directiecomité voor Aanvullende Diensten TMVW. 
Þ wordt aangesteld met 21 ja en 4 tegen: schepen Lander Van Hove (plv. Peter Hillewaere) 
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34. Goedkeuring zorgbeleid – schoolwerkplan -Gemeentelijke basisschool Oostduinkerke. 

gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting, die dit punt kadert in het M-decreet 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

35. Hervaststelling schoolreglement WAK. 

gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

36. Hervaststelling rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel. 

gehoord schepen Anseeuw die meldt dat het gaat om een aantal technische aanpassingen, een aantal wijzigingen ten 
gevolge van nieuwe wettelijke bepalingen en een aantal vereenvoudigingen aan de RPR  

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

37. Goedkeuring aanpassing organiek reglement brandweer Koksijde. 

gehoord dhr. burgemeester die dit punt situeert in het kader van de overgang van het personeel naar de brandweerzone 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

 
(38) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Van Herck - autostrade 

Raadslid Van Herck vraagt waarom aan de afrit van onze gemeente het toeristische bord nog niet geplaatst is en of we 
niet beter zelf een bord plaatsen om onze gemeente in de kijker te plaatsen en onze bezoekers welkom te heten; de 
burgemeester meldt dat dit een bevoegdheid is van het Vlaamse gewest en hij nog altijd geen voorstander is van de 
borden met de foto’s; hij vindt het ook onlogisch en betreurt het dat er enkel een bord is vanuit de richting Frankrijk en 
niet vanuit de richting binnenland, gezien van daar de meeste bezoekers komen. 

 

2. vraag van raadslid Mouton – verhuur van de gemeentelijke zalen 

Raadslid Mouton stelt dat er in de gemeente aan de mensen wordt meegedeeld dat de zalen in prijs zullen verdubbeld 
worden en vraagt of dat reeds in het schepencollege is goedgekeurd; indien dit nog niet het geval zou zijn is het 
belangrijk dat er een duidelijke communicatie naar de gebruikers komt omdat verenigingen dit in hun kosten moeten 
kunnen calculeren naar de leden toe; schepen Anseeuw meldt dat er zeker geen sprake is van verdubbeling van de 
huurprijzen voor de verenigingen, als er een duurdere prijs zou gevraagd worden zal dit enkel gebeuren voor activiteiten 
die ook in de private sfeer kunnen gebeuren; er is een informele bespreking geweest in het college, maar dit dient nog 
geformaliseerd te worden in een reglement; de burgemeester vult hier op aan dat er wel zal gesensibiliseerd worden 
naar het verbruik van energie in de gemeentelijke zalen, en daar bekeken wordt hoe er een doorrekening zou kunnen 
gebeuren; raadslid Mouton vraagt dat er duidelijk zou gecommuniceerd worden door het personeel. 

 
3. vraag van raadslid Dewulf – steun aan KVV Coxyde 

Raadslid Dewulf stelt dat er grote kans is dat KVV Coxyde overgaat naar 2de klasse; hij stelt vast dat er nog altijd te 
weinig volk aanwezig is op de wedstrijden en voorstelt om publiciteit te maken in Tijdingen en op de lichtborden in de 
straten, hij vraagt daadwerkelijke steun met alle middelen die Koksijde voorhanden heeft; schepen Dawyndt meldt dat er 
reeds veel wordt gedaan en dat er bovendien concurrentie is van andere wedstrijden die op hetzelfde moment 
plaatsvinden. 

 

 
 
GEHEIME ZITTING 
 

39. Aanstelling ambtenaren - vaststellers gemeentelijke administratieve sancties. 

gehoord dhr. burgemeester 

Þ aanstelling goedgekeurd met 23 ja en 2 niet gestemd 

40. Aanstelling van 2 brandweermannen – Brandweer – post Koksijde.. 

gehoord dhr. burgemeester 

Þ beiden zijn met unanimiteit aangesteld als brandweerman 

41. Aanstelling van 3 brandweermannen – Brandweer – post Oostduinkerke. 

gehoord dhr. burgemeester 

Þ alle drie de kandidaten zijn met unanimiteit aangesteld als brandweerman 

42. Heraanstelling en herbenoeming van administratief en logistiek personeel brandweer Koksijde. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 



 beknopt verslag gemeenteraad 22/12/2014 -  vs02  6 

43. Heraanstelling op eigen verzoek van brandweerman-vrijwilliger als vrijwilliger ambulancier niet-
brandweerman. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met 23 ja en 2 niet gestemd 

 
 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u39 
volgende raadszitting : maandag 19 januari 2015 
 
 
 
Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 


