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gemeente 
Koksijde 

BEKNOPT VERSLAG 
GEMEENTERAAD 

maandag 19 januari 2015 

 
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 19u15 
 
wordt verontschuldigd: raadslid Vollon 
 
 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 22 december 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 - Ten Bogaerde - herstel 
stormschade loods - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

gehoord raadslid Mouton die vraagt welke kosten daar niet in zitten in verband met de schade die er voordien was, 
waarop de burgemeester verwijst naar de diensten om hierover meer inlichtingen te geven 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

raadslid Dalle vervoegt de zitting bij bespreking van volgend punt 
 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - herinrichten van de Zeelaan fase 
3 - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting over het ontwerp, de kostprijs en de planning voor deze werken, waarbij 
hij ook beklemtoont dat er wordt gevraagd om de materialen tijdig te bestellen 

gehoord raadslid Mouton die verwijst naar de bespreking in september 2013, waarbij ze vraagt wat er met de 
Boulognestraat en Kursaallaan zal gebeuren, waarop de burgemeester meldt dat deze worden uitgesteld, conform het 
meerjarenplan 

gehoord raadslid Van Herck die verwijst naar de problemen die er zouden zijn met de vlaggen aan de nieuwe palen en 
vraagt of daar al een oplossing voor is, waarop burgemeester meldt dat dit inderdaad is opgelost 

gehoord raadslid Dewulf die aandringt dat de handelaars voldoende op voorhand zouden verwittigd worden en ook de 
planning vooraf duidelijk wordt meegegeven zodat de handelaars ook hun activiteiten hier op kunnen instellen, waarop 
de burgemeester meldt dat het de vorige keer niet de schuld van de gemeente was en dat er nu voldoende aandacht zal 
aan besteed worden 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

4. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vervangen van vier bestelwagens 
gemeentelijke groendienst - 2de prijsvraag - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

5. Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Duinenkranslaan. 
Þ goedgekeurd met unanimiteit 

6. Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - parking erfgoedhuis centrum 
Oostduinkerke. 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 
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7. Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Zeedijk Groendyk. 
Þ goedgekeurd met unanimiteit 

8. Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Zeedijk. 
Þ goedgekeurd met unanimiteit 

9. Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Massartstraat. 
Þ goedgekeurd met unanimiteit 

10. Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Zeedijk Oostduinkerke. 
Þ goedgekeurd met unanimiteit 

11. Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Noordstraat. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

12. Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Westendestraat. 
Þ goedgekeurd met unanimiteit 

13. Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Houtsaegerlaan. 
Þ goedgekeurd met unanimiteit 

14. Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Strandlaan. 
Þ goedgekeurd met unanimiteit 

15. Gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Toekomstlaan. 

gehoord raadslid Hillewaere die betreurt dat op de Toekomstlaan de snelheid naar 70 km/u wordt terug gebracht en een 
oproep doet om daar wat tegenop te komen 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

16. Goedkeuring jaarverslag interlokale vereniging Westhoekpersoneel (WHP). 

gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

17. Goedkeuring concessievoorwaarden inzake het recht om met een amfibieboot in zee te steken van op het 
strand van Koksijde - periode 2015-2020. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

18. Goedkeuring concessievoorwaarden voor de verhuring van pedalo's en lichte handvaartuigen op het strand 
van Koksijde - periode 2015-2017. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

19. Goedkeuring subsidieovereenkomst met de provincie West-Vlaanderen in het kader van de regionale 
erkenning van Navigo-Nationaal Visserijmuseum. 

gehoord schepen Loones die verwijst naar de toelichting in de raadscommissie, waar dit en volgend punt uitgebreid werd 
toegelicht en waarbij hij de provincie dankt voor hun steun en financiële inbreng in beide dossiers 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

20. Goedkeuring subsidieovereenkomst met de provincie West-Vlaanderen in het kader van de regionale 
erkenning van Abdijmuseum Ten Duinen. 

gehoord schepen Loones in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

21. Hervaststelling huishoudelijk reglement dienst voor onthaalouders. 

gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 
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(22) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Van Herck - parade 

Raadslid Van Herck bedankt het bestuur om de overdekkingen bij de kersthutjes toch toegelaten te hebben; hij vraagt of 
de Kerstparade er dit jaar opnieuw zal zijn, waarop raadslid Castelein meldt dat er een contract is om de parade 
tweejaarlijks te organiseren tot en met 2017 en deze dus dit jaar opnieuw wordt ingericht in Koksijde-bad. 

 
2. vraag van raadslid Dewulf – herbestemming Kazerne 

Raadslid Dewulf verwijst naar zijn vraag in de vorige raad; hij las ondertussen in de krant dat er diverse initiatieven 
lopende zijn en hij vraagt waar het beleid gevoerd wordt: in de media of in de gemeenteraad; de burgemeester 
antwoordt hierop dat er een afspraak is met de bevoegde minister op 10 februari waarbij de acties beter zullen kunnen 
afgestemd worden op de visie van de minister; raadslid Decorte meldt dat de provincie de opdracht heeft gekregen om 
een provinciaal RUP op te maken en dit in overleg met alle betrokken actoren, het gaat over een onderzoek 
binnenskamers, volgende week wordt gebrainstormd met de plangroep, om dan naar einde februari met een voorstel 
naar buiten te komen; er zal gezamenlijk met de provincie en gemeente naar buiten gekomen worden met de plannen 

De burgemeester voorziet om op de raad in maart een toelichting te geven over de stand van zaken 

 

3. vraag van raadslid Dewulf – elektronische infoborden 

Raadslid Dewulf verwijst naar zijn vraag in de vorige gemeenteraad om de voetbalmatchen van Koksijde te laten 
verschijnen op de elektronische infoborden; hij stelt vast dat dit nog niet gebeurt, terwijl er wel publiciteit gemaakt wordt 
voor de Cinema; de voorzitter meldt dat dit laatste reeds van bij het begin, nog met de vorige eigenaar, is afgesproken; 
schepen Geersens meldt dat het moeilijk is om de activiteiten van alle verenigingen op de borden te plaatsen, omdat het 
voor elke vereniging gelijk moet zijn; raadslid Dewulf vindt dat als er thuismatchen zijn, dit toch zou moeten vermeld 
worden 

 

4. vraag van raadslid Ghyselen – sterrenquotering Koksijdse erfgoed 

Raadslid Ghyselen stelt vast dat de uithoeven van de Duinenabdij niet op de viersterrenlijst staan en vraagt om dit te 
willen bekijken; schepen Loones meldt dat de inventaris door een deskundige werd opgesteld op basis van objectieve 
criteria; een aantal uithoeven zijn ook geklasseerd; hij meldt ook dat het dossier voor erkenning als onroerend 
erfgoedgemeente werd ingediend tegen de deadline van 15 januari 

 

5. vraag van schepen Dawyndt – rechtbank Veurne  

Schepen Dawyndt verwijst naar de gerechtelijke hervorming, waarbij slechts één arrondissement is overgebleven met 
vier afdelingen; er is toen beloofd dat de afdelingen zouden blijven bestaan als rechtbankentiteit; momenteel is er het 
nieuws dat tegen alle afspraken in, er één afdeling zou afgeschaft worden, namelijk Veurne, waardoor het zal 
samengevoegd worden met Brugge; het gebouw zou niet meer gebruikt worden als rechtbank, waardoor onze mensen 
zich naar Brugge zouden moeten begeven, er zouden ook afvloeiingen bij het personeel komen; hij vraagt dat alle 
gemeenten, over de partijgrenzen heen, zich hier moeten tegen verzetten; hij vraagt dat er een motie wordt 
overgemaakt aan de bevoegde instanties 

De burgemeester is akkoord om een motie terzake goed te keuren, hij stelt ook voor om als gemeente lokalen ter 
beschikking te stellen van de rechtbank als dit zou nodig zijn 

schepen Loones en raadslid Van Herck sluiten zich aan bij het voorstel van motie 

 

23. bijkomend punt: motie tot behoud van de afdeling Veurne binnen het gerechtelijk arrondissment West-
Vlaanderen – rechtbanken veurne 

Þ goedgekeurd met unanimiteit, de volgende motie 

De gemeenteraad van Koksijde neemt kennis van de concrete plannen van Justitie om de afdeling Veurne binnen 
het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, tegen alle vroegere afspraken in, af te schaffen. De raad 
protesteert hier met klem tegen en vraagt rekening te houden met het feit dat de rechtsonderhorigen moeten 
kunnen beroep doen op dienstverlening in de eigen regio die sinds eeuwen reeds als een juridische entiteit bestaat. 
Alle budgettaire overwegingen zijn ondergeschikt aan het belang van de rechtsonderhorigen. De gemeente 
Koksijde biedt zich aan om in overleg met Justitie te zoeken naar alternatieven voor huisvesting. 

 
 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 19u56 
volgende raadszitting : maandag 16 februari 2015 
 
 
 
Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 
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gemeente 
Koksijde 

BEKNOPT VERSLAG 
GEMEENTERAAD 

maandag 16 februari 2015 

 
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 
 
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: schepen Delie, de raadsleden Vollon, Vandekeere en Van Herck 
 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 19 januari 2015 

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) Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - gemeenteschool Koksijde – 
renoveren van de binnenzijde – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

b) Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten gemeenteschool Koksijde – 
schilderwerken binnenzijde – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Þ De raad keurt met unanimiteit de toevoeging van deze dagordepunten goed 

 
1. Mededelingen. 

de burgemeester feliciteert de mensen die hebben meegeholpen aan de Knuffelduik en de Carnavalstoet, die hierdoor 
weer een toeristische topper waren; hij deelt ook mee dat minister Vandeput de basis Koksijde heeft bezocht en de 
burgemeester concludeert dat nog alle pistes mogelijk blijven voor de basis Koksijde en dat de minister een beslissing zal 
nemen over de toekomst van de militaire domeinen tegen einde april 

 
2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - ruimen van riolering grondgebied 

Koksijde - dienstjaar 2015 – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - reinigen van straatkolken 
grondgebied Koksijde – dienstjaar 2015 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting over dit jaarlijks terugkerende agendapunt 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

4. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - implementatie ticketing- en 
zaalreservatiesoftware gemeentelijke diensten - perceel 1 - goedkeuring verrekening 2. 

gehoord schepen Loones die verwijst naar eerdere besprekingen en feit dat het systeem wordt uitgebreid naar het 
zwembad 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

5. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Jaak Van Buggenhoutlaan. 
Þ goedgekeurd met unanimiteit 

6. Hervaststelling machtiging aan het college van burgemeester en schepenen tot het vaststellen van retributies 
en bepalingen van de voorwaarden. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

gehoord raadslid Mouton die vaststelt dat er een delegatie gebeurt naar het college, en ze van mening is dat de 
gemeenteraad de plaats is waar over de bepaling van tarieven moet beslist worden, waardoor haar fractie zal 
tegenstemmen 
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Þ goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D. 
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A. Cavyn, C. 
Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. 
Dalle) en 3 tegen (I. Vancayseele, R. Mouton, J.-M. Dewulf ) 

7. Goedkeuren afstand restgrond ter hoogte van Kerkstraat 7-9 aan de woonmaatschappij Ijzer en Zee. 

gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

8. Hervaststelling gemeentelijk reglement op de openbare markten te Koksijde. 

gehoord schepen Geersens die verwijst naar de wijzigingen in het reglement, bijv. aanvangsuur, locatie in 
Oostduinkerke-dorp 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

9. Goedkeuren concessieovereenkomst met voetbalclub KVVOostduinkerke voor de voetbalkantine sportpark 
Oostduinkerke. 

gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

10. Kennisname rapportage klachtenbehandeling 2014. 

gehoord de gemeentesecretaris in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

11. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - gemeenteschool Koksijde – 
renoveren van de binnenzijde – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

gehoord schepen Van Hove die wijst op de aanwezigheid van asbest in de gemeenteschool en de noodzaak tot renovatie 

gehoord dhr. burgemeester die meldt dat de asbest geen onmiddellijke bedreiging vormt, maar toch best preventief 
dient weggenomen te worden 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

12. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten gemeenteschool Koksijde – 
schilderwerken binnenzijde – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting, die meldt dat de werken ongeveer zes maand in beslag zullen nemen, er 
zijn momenteel gesprekken lopende met de stad Antwerpen om de lessen te laten doorgaan in de Home van de Stad 
Antwerpen 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

 
(13) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Dewulf – Wilde Rozenvoetpad 

Raadslid Dewulf stelt vast dat bij de aanleg van de rioleringen in het Wilde Rozenvoetpad de normale procedure met 
voeten wordt getreden en dat de werken op een onwettelijke manier worden uitgevoerd; hij stelt vast dat het voetpad 
wordt uitgebreid tot een straat en vraagt wanneer dit door de gemeenteraad werd goedgekeurd; hij stelt ook vast dat er 
grond van particulieren wordt ingenomen voor heraanleg openbaar domein, terwijl er ook bomen op private gronden 
werden verwijderd terwijl de eigenaars van niets wisten; hij vraagt of het de gemeente of de aannemer is die hier in de 
fout is gegaan, vraagt waar de plannen zijn om privatieve grond in te nemen; hij vraagt dat de werken onmiddellijk 
zouden stopgezet worden 

De burgemeester antwoordt dat de werken wel degelijk correct zijn vergund na advies van o.a. Monumenten en 
Landschappen en ook correct werden aanbesteed; tijdens de werken zijn er een aantal ongemakken gebeurd voor de 
aangelanden, dat is door de aannemer aangegeven aan de verzekering en werd ook zo meegedeeld aan de betrokkenen; 
het bestaande tracé is reeds meer dan 30 jaar op drie meter en wordt ook zo heraangelegd; nu is er nog discussie dat 
een deel van het openbaar domein nog private grond is, wat vooraf niet helemaal duidelijk was; dit is ondertussen 
juridisch onderzocht en blijkt een strook van een meter inderdaad nog privaat te zijn; de werken werden stopgezet en er 
zal onderhandeld worden met de betrokken aangelanden over de verdere heraanleg; hij betreurt dat de inspanningen 
van de gemeente niet altijd door iedereen geapprecieerd worden. 

gehoord raadslid Dewulf die nogmaals vraagt hoe het komt dat de aangelanden niet vooraf op de hoogte werden 
gebracht en ook nu in het ongewisse worden gelaten; hij besluit dat de hele zaak verkeerd werd aangepakt 

 

2. vraag van raadslid Verhaeghe – aanwezigheid van politie aan lagere scholen Oostduinkerke 

Raadslid Verhaeghe verwijst naar het feit dat er sinds lang een politieagent stond aan de beide scholen, nu staat er geen 
agent meer aan de vrije basisschool en vraagt hierover uitleg; de burgemeester meldt dat door alarmfase 3 van de 
terreurdreiging er meer veiligheidsmaatregelen zijn genomen en politieagenten steeds per twee moeten aanwezig zijn, 
waardoor er nu minder mankracht aanwezig kan zijn en er gekozen werd om de school die langs een gewestweg ligt 
voorrang te geven; er werd overleg gepleegd met de directeur van de vrije lagere school; tegen einde deze week zou dit 
moeten opgelost worden 
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3. vraag van raadslid Dalle – voetbal KVVC 

Raadslid Dalle verwijst naar feit dat er promotie naar tweede klasse is en vraagt of de gemeente Koksijde in staat is om 
extra inspanningen te doen en wat de gemeente zal doen; schepen Dawyndt verwijst naar de financiële aspecten en naar 
de infrastructuur; de gemeente zal zich niet moeien met het sportieve en het financiële; er is vijf jaar geleden 2,5 
miljoen euro geïnvesteerd in de aanpassing van de infrastructuur, waarmee aan de criteria voor tweede klasse was 
voldaan, ondertussen zijn de normen evenwel verstrengd, maar eigenlijk onrealistisch zijn; er zal nu ongeveer 70.000 
euro moeten geïnvesteerd worden, waarbij wel kan gekeken worden wat er nu precies zal moeten aangepakt worden na 
overleg met de Voetbalbond. De gemeente zal meewerken aan logistieke ondersteuning 

 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 20u42 
 
volgende raadszitting : maandag 16 maart 
 
 
 
Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 
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gemeente 
Koksijde 

BEKNOPT VERSLAG 
GEMEENTERAAD 

maandag 16 maart 2015 

 
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 Geersens, de raadsleden Vandekeere, Vancayseele, Vollon, Decorte 
schepen Loones niet aanwezig bij de aanvang van de zitting 
 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 16 februari 2015 

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

 
schepen Loones vervoegt de zitting bij bespreking van het navolgende punt. 
 
1. Mededelingen. 

De burgemeester geeft het woord door aan de schepen van sport in verband met de aanvraag van KVVC voor overgang 
naar 2de nationale; er is namelijk gebleken dat bij de berekening van de capaciteit van het voetbalterrein van KVVC een 
fout is gemaakt; hierop merkt schepen Dawyndt op dat KVVC opnieuw sterk op de eerste plaats staat in 3de nationale en 
de overgang dus zeer waarschijnlijk wordt; er was destijds een berekening gemaakt over de capaciteit, waarbij een fout 
werd gemaakt bij de inspectie door de voetbalbond; dit is positief nieuws omdat een belangrijke investering die zou 
moeten gemaakt worden, nu niet meer moet gedaan worden, er is momenteel voldoende capaciteit dankzij de eerder 
gebouwde staantribune; 

de burgemeester vraagt vervolgens een minuut stilte voor de overleden ere-schepen Roger Delie en voor gewezen 
gemeente- en OCMW-raadslid Louis Vieren en brengt hun verdiensten en hun leven even in herinnering. 

In aansluiting brengt ook schepen Serpieters een persoonlijke hulde aan ere-schepen Delie 

De burgemeester doet vervolgens nog een oproep aan de raadsleden om deel te nemen aan de uitstap naar onze 
verbroederingsgemeente Bad Schallerbach 

 
2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - bereiding en levering van 

maaltijden voor de gemeenteschool Oostduinkerke, gemeenteschool Koksijde, Buitenschoolse Kinderopvang 
en de Jeugddienst. 

gehoord schepen Van Hove die stelt dat met de samenvoeging van de opdrachten er een betere prijs zal kunnen 
bedongen worden 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - verbouwen grote schuur tot 
kunstencentrum Ten Bogaerde - lot 5: binnenafwerking - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

gehoord dhr. burgemeester die de stand van de werken toelicht en de diverse posten overloopt van de binnenafwerking 

gehoord raadslid Van Herck die zegt dat het standpunt van zijn fractie gekend is en aldus opnieuw de stemming 
gevraagd wordt 

Þ goedgekeurd met 19 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A. Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. 
Ghyselen, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. Dalle) en 3 tegen (E. Van 
Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

4. Hervaststelling retributie op het betalend parkeren - 2015-2019. 

gehoord dhr. voorzitter die de diverse wijzigingen toelicht, met name uitbreiding van de paarse zone in Sint-Idesbald op 
vraag van diverse inwoners in o.a. de Koninginnelaan omwille van de verkeersveiligheid, uitbreiding van de paarse zone 
in de Kinderlaan zodat er afstemming is met de zone in Nieuwpoort, wijziging in de zonering in Koksijde-Bad, wijziging 
waarbij aan de automaat kan betaald worden voor deze die geen kaart bij agences kunnen aanschaffen en een verhoging 
van het tarief bij verkoop van kaarten door de immobiliënkantoren en het voorzien van een commissievergoeding en een 
wijziging in de regeling voor zorgverleners 
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gehoord raadslid Mouton die vaststelt dat er opnieuw een uitbreiding wordt voorzien en dus weer vraagt om een 
evaluatie in de commissie grondgebiedszaken; ze is tevreden dat er geluisterd is naar haar opmerkingen; ze stelt vast 
dat er nu 20 euro voor vijf dagen en 25 euro voor 7 dagen wordt gevraagd, terwijl het tarief via de agences 20 euro voor 
een week bedraagt, waardoor het voor een huurder goedkoper is dan voor een particulier, ze vraagt daarom dat de kaart 
voor toeristische logies ook zou kunnen gekocht worden in het kantoor van Rauwers en ze stelt ook vragen bij de 
voorziene commissie voor agences 

de voorzitter antwoordt dat dit voor de agences bijkomend werk is en de commissie dan ook verantwoord is; verder 
antwoordt hij dat de firma Rauwers moeilijk zelf kan nagaan welke appartementen vergund zijn en dus ook verhuurd 
kunnen worden, een en ander heeft ook te maken met het logiesdecreet, wat wordt bevestigd door schepen Loones; de 
voorzitter meldt nog dat iedereen nu een kaart kan kopen voor een week van 25 euro, waar het tarief vroeger 35 euro 
was 

gehoord raadslid Vandenbroucke die betreurt dat samen met deze wijziging het politiereglement voor de Koninginnelaan 
niet mee is aangepast ten behoeve van de veiligheid voor de kinderen 

gehoord schepen Dawyndt die de raadsvoorzitter feliciteert voor het vele werk die hij stopt in het opvolgen van dit 
moeilijke dossier 

gehoord dhr. burgemeester die meldt dat er inspanningen worden gedaan om de omgeving van de Koninginnelaan te 
verfraaien en er ook binnen de verkeerscommissie een bespreking kan gebeuren over de verkeersveiligheid in deze 
straat en er in de toekomst infrastructurele maatregelen kunnen genomen worden 

Þ goedgekeurd met 19 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A. Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. 
Ghyselen, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. Dalle) en 3 tegen (E. Van 
Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

5. Goedkeuring akte kosteloze overname wegenis Hogeweg. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

raadsvoorzitter Deltombe verlaat de zitting, het voorzitterschap wordt waargenomen door schepen Anseeuw 
 

6. Goedkeuring lastenboek voor de concessie tot uitbating van een beachbar ter hoogte van het Zouavenplein te 
Koksijde-bad - periode 2015-2017. 

gehoord dhr. burgemeester die stelt dat de gemeente hier wil inspelen op de nieuwe trend voor beachbars en dit een 
nieuw elan op de dijk kan brengen; hij vermeldt de voornaamste bepalingen uit het lastenboek; hij hoopt dat er hier 
inschrijvers voor zullen zijn; er moet niet gevreesd worden voor nachtlawaai gezien ze om 20 uur moeten sluiten; hij 
besluit dat het ook de bedoeling is van het schepencollege om nog deze legislatuur de Zeedijk te kunnen herleggen 

gehoord schepen Anseeuw die ook de wijzigingen, o.a. duurtijd die gebracht wordt op zes jaar met mogelijke verlenging 
tot negen jaar, toelicht en daarvoor verwijst naar het aangepaste voorstel dat aan elk raadslid werd overgemaakt 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

7. Goedkeuring lastenboek voor de concessie tot uitbating van een beachbar ter hoogte van het Zavelplein te 
Koksijde-bad - periode 2015-2017. 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

 
raadsvoorzitter Deltombe vervoegt opnieuw de zitting en neemt het voorzitterschap opnieuw waar 
 

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

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting waarbij hij even de inbreng van Bernard Vandekerckhove in herinnering 
brengt en zijn actuele gezondheidstoestand, waarop schepen Dawyndt vervolgens de huidige situatie in de leiding van de 
Driedaagse schetst 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

9. Hervaststelling intern reglement speelotheek De Speelkriebel. 

gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting over de voorgestelde wijzigingen 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

10. Goedkeuring ondertekenen Burgemeestersconvenant. 

gehoord schepen Serpieters die stelt dat dit om een Europees initiatief gaat, gericht op het terugdringen van de CO2-
uitstoot, iets wat de gemeente Koksijde reeds heeft vastgelegd in het plan Energiek2020; er wordt nu een engagement 
aangegaan om dit voor het hele grondgebied een energie-actieplan op te stellen 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

11. Goedkeuring kapitaalverhoging FIGGA. 

gehoord schepen Loones die meldt dat er bijkomende aandelen zijn bijgekomen, waardoor een kapitaalsverhoging nodig 
is en de gemeente dus bijkomende aandelen zal hebben 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 
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12. Goedkeuring aanpassing rechtspositieregeling. 

gehoord schepen Anseeuw die stelt dat het toezicht een opmerking had in verband met het scholingsbeding en dit nu 
moeten geschrapt worden 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

13. Hervaststelling arbeidsreglement gemeente Koksijde. 

gehoord schepen Anseeuw die stelt dat het bestaande arbeidsreglement diende gewijzigd worden, o.a. wat betreft de 
pestwetgeving 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

 
(14) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Vandenbroucke – verhoogde fiets-wandelpad Sint-Idesbald-De Panne 

Raadslid Vandenbroucke stelt dat het fietspad tussen Sint-Idesbald en De Panne ook als wandelpad wordt gebruikt en er 
momenteel slecht bij ligt en veel te smal is, hij vraagt of de gemeente daar stappen kan ondernemen bij de Vlaamse 
Overheid om dit beter te onderhouden; de burgemeester antwoordt dit te zullen doorgeven aan de bevoegde overheid 

 

2. vraag van raadslid Peter Hillewaere - IWVA 

Raadslid Hillewaere verwijst naar de vele geruchten die de ronde doen over de IWVA als zuivere intercommunale met 
Koksijde als grootste aandeelhouder, waarbij blijkt de intercommunale nu belastingen moet betalen op de reserves; hij 
vraagt of dit kan vermeden worden door de reserves uit te keren aan de gemeenten en ook vraagt over hoeveel reserves 
de IWVA beschikt en welk deel daarvan naar Koksijde kan gaan; klopt het ook dat in 2019 de intercommunale ophoudt 
te bestaan en vraagt wat er dan zal gebeuren: wordt de gemeente Koksijde eigenaar van de goederen die op haar 
grondgebied liggen; hij vraagt ook wat de IWVA eigenlijk waard is en of er sprake is van een overname door een derde 
partij en besluit met de vraag of daarbij de rechen van het personeel kunnen worden gerespecteerd; 

De burgemeester antwoordt hier op dat het ene met het andere eigenlijk niets te maken heeft; het is inderdaad zo dat 
de niet uitgekeerde dividenden zullen belast worden aan 34%, dit moet uiteraard vermeden worden; er loopt momenteel 
een scenario waarbij het gaat om 21 miljoen euro reserves, waarvan 7 miljoen die onmidddelijk kan uitgekeerd worden; 
circa 5 miljoen is belegd in kasbons die ook kan omgezet worden in liquide middelen, en ongeveer 9 miljoen die niet 
onmiddellijk beschikbaar is maar met een goedkope lening zou kunnen opgenomen worden en aan de gemeente 
uitbetaald worden; de burgemeester is van mening dat het geld zou moeten uitgekeerd worden aan de aandeelhouders 
want dat het geen taak is van de IWVA om een spaarpot aan te leggen. De burgemeester stelt dat er momenteel 
consensus is over de 12 miljoen euro; er is nog een vergadering gepland donderdag met de andere aandeelhouders over 
het resterende bedrag; de uitgekeerde reserves naar de gemeente Koksijde zouden kunnen aangewend worden om een 
aantal projecten die de gemeente in petto heeft te kunnen realiseren, bijv. om de Zeedijk van Koksijde te verfraaien; in 
2019 houdt de intercommunale inderdaad op te bestaan, er zal dan moeten beslist worden hoe het verder moet; het is 
de volgende legislatuur die zal moeten beslissen wat de toekomst van de IWVA is 

 

3. vraag van raadslid Mouton - WesthoekAcademie 

Raadslid Mouton heeft vernomen dat het inschrijvingsgeld voor de academie de laatste jaren is verdubbeld, ze vraagt of 
er een tussenkomst van de gemeente kan voorzien worden door middel van cultuurcheques bijv.; ze vraagt ook 
aandacht voor voldoende ruimte voor het beeldhouwatelier van de Westhoekacademie en suggereert om de bovenste 
verdieping van Castel Fiertel te voorzien voor dit atelier; schepen Van Hove meldt dat er in verband met de verdubbeling 
van het inschrijvingsgeld nog geen definitief standpunt is en er momenteel nog gekeken wordt hoe dit zal aangepakt 
worden; voor het beeldhouwatelier wordt er tijdens de werken in Taf Wallet een oplossing gezocht in de Home Mathilde 
Schroyens 

 
 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u03 
volgende raadszitting : maandag 20 april 2015 
 
 
 
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: de raadsleden Dewulf en Dalle 
 
raadslid Bakeroot niet aanwezig bij de aanvang van de zitting 
 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 16 maart 2015 

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 volgend punt bij hoogdringendheid aan de orde van de 
dag toe te voegen namelijk  

a) Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - gemeenteschool Koksijde – 
renoveren van de binnenzijde – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze, wijziging 

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

1. Mededelingen. 

er zijn geen mededelingen 

 
2. Hervaststelling algemeen politiereglement gemeente Koksijde. 

gehoord dhr. burgemeester die meldt dat met het hervaststellen van het algemeen politiereglement een administratieve 
vereenvoudiging werd beoogd teneinde een werkzaam instrument te hebben; de bestaande reglementering werd 
doorgelicht, geactualiseerd en op elkaar afgestemd; de burgemeester dankt in het bijzonder Bjorn Cools, afdelingshoofd 
IBZ,voor zijn inzet voor dit dossier 

gehoord schepen Anseeuw die vraagt om nog bijkomend op te nemen dat terrassen bij horecazaken toegangelijk moet 
zijn voor mindervaliden, rolstoelgebruikers en voor kinderwagens 

gehoord raadslid Van Herck die vraagt waarom dit niet op de politieraad is gekomen waarop de burgemeester antwoordt 
dat het vaststellen van een algemeen politiereglement de exclusieve bevoegdheid is van de respectievelijke gemeenten, 
maar er wel geregeld overleg is met de gemeenten uit de politiezone waarbij wordt gestreefd naar eenvormigheid 

Þ goedgekeurd met unanimiteit mits toevoeging van de toegankelijkheid van terrassen voor 
rolstoelgebruikers en kinderwagens 

3. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen/gemeentewegen - Afbakening zone 
'Betalend parkeren' volgens de wijze en voorwaarden vermeld op de parkeerautomaten - betalend parkeren. 

gehoord dhr. voorzitter in zijn toelichting die verwijst naar de goedkeuring van het retributiereglement in de vorige raad 

Þ goedgekeurd met 21 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, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. 
Vandenbroucke) en 3 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton) 

raadslid Bakeroot vervoegt de zitting tijdens de bespreking van navolgend punt 
 
4. Goedkeuring budgetwijziging nr. 1 - gemeentebudget 2015. 

gehoord dhr. financieel beheerder die verwijst naar de toelichtende nota in de budgetwijziging en daarbij de voornaamste 
wijzigingen in het budget opsomt 

gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de overeenkomst met de stad Antwerpen om de home Mathilde Schroyens 
te gebruiken voor tijdelijke huisvesting van de lagere school van Koksijde tijdens de verbouwingen en voor huisvesting 
van de brandweerzone tot 30 juni 
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Þ goedgekeurd met 22 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) en 3 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton) 

5. Goedkeuring akte verkoop van drie woningen Koksijde, 5de afdeling, Dorpstraat 16A, 18 en Schoolstraat 5 
aan Woonmaatschappij Ijzer en Zee. 

gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

6. Voorlopige vaststelling GRUP voor zonevreemde constructies - GRUP 3 Zeeberm-Oostvoorduin. 

gehoord schepen Dawyndt die verwijst naar de andere GRUP’s rond zonevreemde constructies, hier gaat het 
hoofdzakelijk over natuur- en parkgebieden, waarbij aan de mensen terug meer rechtszekerheid kan worden gegeven, 
waaronder de terreinen van de Egelantier en een aantal andere detailplannen 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

7. Goedkeuring overeenkomst van derdebetaler met De Lijn voor tussenkomst Buzzy Pass. 

gehoord dhr. burgemeester die meldt dat de middelen die vrijkomen door het niet langer gratis aanbieden van het 
openbaar vervoer aan 60-plussers, nu worden aangewend voor een hogere tussenkomst voor de jongeren tussen 6 en 
24 jaar 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

8. Goedkeuring overeenkomst van derdebetaler met N.M.B.S. voor tussenkomst campuskaart. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

9. Goedkeuring dading betreffende geschil gemeente Koksijde vs MinO en Braet NV. 

gehoord dhr. burgemeester die stelt dat een dading wordt voorgesteld om zo vlug mogelijk tot een herstel te komen van 
de infrastructuur 

gehoord raadslid Mouton die vraagt wat de effectieve kosten zijn die nodig zijn voor de herstelling, waarop de 
burgemeester meldt dat dit het geraamde materiaal is en de werken kosteloos worden uitgevoerd; zij merkt ook op dat 
de architect niet in de dadingsovereenkomst wordt betrokken, waarop de burgemeester antwoordt dat dit later eventueel 
kan uitgebreid worden; raadslid Mouton stelt ook vast dat er geen termijn wordt vermeld tegen wanneer dat de werken 
moeten uitgevoerd worden, waarop de burgemeester zegt dat dit zo spoedig mogelijk zal aangevat worden; raadslid 
Mouton vraagt ook wat de gerechtskosten momenteel zijn en vraagt tegen wanneer dat de werken moeten afgewerkt 
zijn; de burgemeester rondt de discussie af met de mededeling dat deze overeenkomst zonder een raadsman is 
opgesteld en een zaak van vertrouwen is met de bewuste firma, die in de streek goed gekend is; hij stelt voor om, na 
vraag van raadslid Mouton, om ook het studiebureau MinO ook in de dading op te nemen en een termijn op te nemen 
waarbinnen de werken moeten uitgevoerd worden 

schepen Dawyndt merkt op dat de gerechtelijke procedure nog loopt en dit steeds als stok achter de deur kan gehouden 
worden mocht de overeenkomst toch niet worden uitgevoerd 

Þ goedgekeurd met unanimiteit mits toevoeging in de dading van de partij studiebureau MinO en de 
termijn waarbinnen de werken moeten uitgevoerd worden 

10. Goedkeuring van statutenwijziging van Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor 
Watervoorziening  (TMVW). 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

11. Hervaststelling tarieven gemeentelijk openluchtzwembad Oostduinkerke. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

12. Goedkeuring van het reglement m.b.t. tussenkomst van het inschrijvingsgeld of het lidmaatschap bij 
jeugdverenigingen voor personen in armoede of de deelname aan een meerdaagse uitstap. 

gehoord schepen Van Hove die verwijst naar de goedkeuring van het reglement rond kansarmenparticipatie en dit punt 
een uitwerking hiervan is 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

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

gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de toelichting op de bijzondere raadscommissie en benadrukt dat de 
reserves moeten uitgekeerd worden aan de aandeelhouders en het niet de bedoeling is dat de IWVA een spaarkas 
aanlegt; het bedrag van 7 miljoen zal door de gemeente Koksijde worden gebruikt om o.a. een volledige nieuwe zeedijk 
aan te leggen tussen Koksijde-bad en Sint-Idesbald; hij hekelt ook de berichten die in de pers zijn verschenen dat de 
waterprijs zou stijgen, de werkgelegenheid in gevaar zou komen en het ook voorbarig is te concluderen dat de 
maatschappij zou ophouden te bestaan; 
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gehoord schepen Loones die tevreden is dat er opnieuw geld kan worden besteed en er ook bij de intercommunale FIGGA 
nog een uitkering te verwachten valt en hij de ambitie heeft een kunstwerk aan te kopen; hij betreurt ook de berichten 
dat deze beslissing gevolgen zou hebben voor het personeel en staat achter de IWVA 

gehoord raadslid Vandekeere die vraagt of er geld opzij kan gezet worden voor de atletiekverenigingen 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

14. IWVA - Vaststellen standpunt in te nemen op de bijzondere algemene vergadering. 
Þ goedgekeurd met unanimiteit 

15. IWVA - Vaststellen standpunt in te nemen op de jaarvergadering. 
Þ goedgekeurd met unanimiteit 

16. IVVO - vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering. 

gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting waarbij hij ook verwijst naar het feit dat de bedrijfstak 2 GFT ondertussen 
afsluit met een kleine winst 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

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

gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

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

18bis. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - gemeenteschool Koksijde – 
renoveren van de binnenzijde – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze, wijziging 

gehoord dhr. burgemeester die meldt dat bij de openbare aanbesteding geen offertes werden ingediend en dus 
voorgesteld wordt om via onderhandelingsprocedure te werken 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

 
(19) MONDELINGE VRAGEN 
 

geen mondelinge vragen 

 
 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u04 
volgende raadszitting : maandag 18 mei 2015 
 
 
 
Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 
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De zitting vangt aan om 20u09 
 
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: raadsleden Decorte, Bakeroot, Castelein, Vollon 
 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 20 april 2015 

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

 
1. Mededelingen. 

de burgemeester deelt mee dat de gemeente Koksijde als eerste in Vlaanderen erkend is als onroerend 
erfgoedgemeente; hij geeft aan dat de gemeente reeds jarenlang investeert in het onroerend erfgoedbeleid, waaronder 
de financiele tegemoetkoming voor de zgn. viersterrenwoningen; hij schetst daarbij de bevoegdheden die aan de 
gemeente zullen toegewezen worden; schepen Loones sluit hierbij aan door mee te delen dat het dossier op korte 
termijn door de diensten werd samengesteld en waarbij hij ook de ontsluiting van het erfgoed door de gemeente 
Koksijde nog als bijkomend element aangeeft in het gemeentelijke beleid 

Raadslid Vandekeere deelt mee niet aanwezig te kunnen zijn op de algemene vergadering van de IWVA van 29 mei; de 
gemeenteraad duidt raadslid Hillewaere in de plaats aan 

 
2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - ter beschikking stellen van een 

ijsbaan 2015 + eventuele herhaling voor drie opeenvolgende jaren - goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze. 

gehoord dhr. burgemeester die meldt dat de prijs stijgt ten aanzien van de voorgaande jaren, maar er wel extra 
aandacht is voor een energiezuinige installatie 

gehoord raadslid Van Herck die blij is dat dit terug wordt georganiseerd, maar vraagt waarom de prijs met 30% stijgt, 
waarop de burgemeester meldt dat dit afhankelijk zal zijn van de aanbesteding; raadslid Van Herck doet het voorstel om 
te onderzoeken of er geen overkapping mogelijk is van de piste, waardoor er mogelijks minder energie zal verbruikt 
worden, waarop de burgemeester meldt dat dit is onderzocht maar er bij het concept wordt gebleven om het niet te 
overdekken 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

3. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Abdijstraat. 
Þ goedgekeurd met unanimiteit 

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

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

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

7. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Maj. D'Hooghelaan 
Þ goedgekeurd met unanimiteit 

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

9. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - "Afbakening bebouwde kom". 
Þ goedgekeurd met unanimiteit 
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10. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - afbakening zone "verkeer 
verboden in beide richtingen, met uitzondering van plaatselijk verkeer en bromfietsen klasse A. 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

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

12. Vaststellen retributiereglement gemeenschappelijk leerlingenvervoer. 

gehoord schepen Van Hove die verwijst naar het feit dat reeds jarenlang vervoer wordt georganiseerd voor alle scholen; 
dat na evaluatie met de betrokken directies is vastgesteld dat Koksijde als enige gemeente dit vervoer nog gratis 
aanbiedt en er ook een probleem is van overbezetting door het niet afmelden van kinderen die geen gebruik maken van 
de bus; er wordt ook voorzien in een sociaal tarief 

gehoord raadslid Vancayseele die vraagt op welke basis deze tarieven werden vastgelegd, waarop schepen Van Hove 
meldt dat dit is nagezien bij buurgemeenten en vergeleken met tarieven van de Lijn, waarop raadslid Vancayseele vraagt 
of minder begoeden hier niet zullen onder lijden 

gehoord raadslid Casselman die verwijst naar buurgemeenten waar onderwijscheques bestaan die kunnen gebruikt 
worden om schoolkosten dragelijk te maken en vraagt om dit ook voor Koksijde te willen onderzoeken, waarop schepen 
Van Hove meldt dat nu reeds veel materialen gratis ter beschikking worden gesteld maar deze suggestie zeker kan 
bekeken worden 

Þ goedgekeurd met 19 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D. 
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A. Cavyn, 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) 

13. Goedkeuring reglement leerlingenvervoer. 

gehoord schepen Van Hovedie verwijst naar de toelichting bij het vorige punt 

Þ goedgekeurd met 19 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D. 
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A. Cavyn, 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) 

14. Toekennen uitzonderlijke exploitatietoelage aan de vzw KVVC voor aanpassingen van het voetbalstadion en 
voetbalterrein Koksijde voor wedstrijden tweede klasse voetbal. 

gehoord dhr. burgemeester die meldt dat er goed is nagedacht over de financiële tussenkomst die de gemeente zal doen 
om het stadion aan te passen conform de gestelde vereisten en daarbij verwijst naar de aangegane engagementen; de 
burgemeester meldt ook dat de toelage kan terug gevorderd worden indien binnen de vijf jaar de club zou worden 
overgenomen en zou veranderen van rechtspersoon, hij stelt voor dit als amendement toe te voegen 

gehoord raadslid Dewulf die vraagt om de activiteiten op de electronische infoborden te vermelden, waarop 
burgemeester dit toezegt 

Þ goedgekeurd met unanimiteit, mits toevoegen in de overeenkomst van het feit dat de toelage dient 
terug betaald te worden indien de vzw binnen de vijf jaar zou overgaan naar een andere rechtspersoon 

15. Kennisname OCMW - dienstjaarrekening 2014. 

gehoord schepen Delie die de voornaamste rubrieken van de jaarrekening overloopt, waarna de burgemeester het 
Sociaal Huis feliciteert met het beleid en het zuinig beheer van de middelen 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

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

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

17. Goedkeuring wedstrijdreglement architectuurprijs. 

gehoord schepen Dawyndt die tevreden is dat deze architectuurprijs opnieuw doorgaat, waar zowel bouwheren als 
promotoren erg naar uit zien; er is een kleine wijziging in de aard van de categorieën 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

18. Goedkeuring wijziging huishoudelijk reglement gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening 2013-
2018. 

gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

19. Aktename jaarverslag 2014 van de werkingsmiddelen van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening. 

gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 
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20. Vaststelling Landschapsbeheerplan Ten Bogaerde. 

gehoord dhr. voorzitter die voorstelt dit punt uit te stellen tot na de bespreking in een raadscommissie 

Þ uitgesteld met unanimiteit 

21. Goedkeuring huurovereenkomst tussen Mobistar NV en het gemeentebestuur Koksijde voor het plaatsen van 
een micro cell op het stranddienstencentrum van Koksijde-bad. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

gehoord raadslid Mouton die vraagt hoe de prijs werd bepaald, waarop de burgemeester voorstelt om dit punt uit te 
stellen tot hierover duidelijkheid is 

Þ uitgesteld met unanimiteit 

22. Kennisgeving werkingsverslag en balans voor het jaar 2014 van de projectvereniging Achthoek. 

gehoord schepen Loones die verwijst naar eerdere besprekingen over de projectvereniging Achthoek en de werking 
ervan 

gehoord raadslid Dewulf die meer en meer de indruk krijgt dat er de laatste tijd veel geblaat en weinig wol is binnen de 
werking, Koksijde is bovendien de grootste financierder van de projectvereniging en meent dat de belangen van Koksijde 
helemaal niet overeenkomen met de werking van Achthoek, waarop schepen Loones toegeeft dat Koksijde inderdaad de 
voortrekker is in het samenwerkingsverband, maar er nu wel weer mogelijkheden zijn in het kader van subsidiëring van 
onroerend erfgoedconvenant en andere samenwerkingsverbanden, ook in Europees verband 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

23. Goedkeuring selectie en afstoting van natuursteen uit de collectie van het Abdijmuseum Ten Duinen. 

gehoord schepen Loones die verwijst naar het feit dat de collectie reeds jaren is opgestapeld op het munitiedepot en er 
nu een duurzame oplossing is gevonden 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

24. Goedkeuring aanpassing reglement Speelveugel. 

gehoord schepen Van Hove die de wijzigingen toelicht, met name in verband met annulering van reservaties en het 
betalend maken van het busvervoer 

gehoord raadslid Mouton die vaststelt dat er geen sociaal tarief is voor minder gegoeden 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

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

gehoord schepen Loones in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

26. FIGGA - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering. 
Þ goedgekeurd met unanimiteit 

27. Goedkeuring kapitaalverhoging FIGGA. 

gehoord schepen Loones in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

28. WVI - aanduiden lid met raadgevende stem in de raad van bestuur. 
Þ wordt aangesteld met unanimiteit: raadslid Dewulf 

29. IVVO - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering. 

gehoord schepen Serpieters die verwijst naar de toelichting op de vorige raadszitting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 
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(30) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Dewulf – werken in de Zeelaan 

Raadslid Dewulf stelt vast dat de handelaars en omwonenden nog steeds niet zijn verwittigd over het verloop en de 
planning van de werken in de Zeelaan en hij stelt ook vast dat er veel senioren wonen in de Zeelaan die ook over de 
planning moeten beschikken; hij houdt ook een pleidooi voor het behoud van de parkeerplaatsen aan beide zijden van de 
Zeelaan, waarop de burgemeester meldt dat de infovergadering gepland is voor maandag 22 juni nu de aannemer voor 
de werken gekend is; voor wat de parkings betreft, verwijst de burgemeester naar de bespreking in de raadscommissie 
en in de gemeenteraad en wil nu de discussie niet heropenen; raadslid Dewulf haalt ten slotte een aantal argumenten 
aan waarom de parkeerplaatsen aan beide zijden zouden moeten behouden blijven: het feit dat de meerderheid van de 
mensen gaat shoppen met de wagen, alle kustgemeenten na renovatie van de winkelstraten de parkeerplaatsen aan 
beide zijden behouden, Koksijde een hoog aantal senioren kent dat zich bij voorkeur met de wagen verplaatst en feit dat 
de evaluatie van de maatregel door de handelaars in het deel tussen Westendestraat en Koninklijke Baan negatief is en 
dat 95% van de handelaars tegen het afschaffen is van de helft van de bestaande parkeerplaatsen 

 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u00 
volgende raadszitting : maandag 22 juni 2015 
 
 
 
Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 
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BEKNOPT VERSLAG 
GEMEENTERAAD 

maandag 22 juni 2015 

 
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 20u17 
 
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: schepen Van Hove, de raadsleden Vollon, Decorte, Van Herck 
 
schepen Anseeuw niet aanwezig bij de aanvang van de zitting 
 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 18 mei 2015 

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 - leveren van een hoogwerker op 
bestelwagen voor de technische diensten - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting over de noodzaak van deze aankoop 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

schepen Anseeuw vervoegt de zitting bij de bespreking van navolgend punt 
 
3. Hervaststelling reglement betreffende gemeentelijke administratieve sancties. 

gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de bespreking in een vorige raad over de nieuwe politiereglementen en het 
feit dat met deze hervaststelling een vereenvoudiging wordt beoogd en in overeenstemming is gebracht met de nieuwe 
wetgeving terzake; de burgemeester vat de voornaamste punten uit het nieuwe reglement samen; hij stelt wel dat de 
maximale geldboete blijft op 250 euro 

Þ goedgekeurd met unanimiteit mits de geldboete op 250 euro blijft 

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

5. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Koninklijke baan. 
Þ goedgekeurd met unanimiteit 

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

7. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Houtsaegerlaan. 
Þ goedgekeurd met unanimiteit 

8. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Bliecklaan (Albert). 
Þ goedgekeurd met unanimiteit 

9. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Sorellaan (Pierre). 
Þ goedgekeurd met unanimiteit 

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

11. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Westendestraat. 
Þ goedgekeurd met unanimiteit 
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12. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Kursaallaan. 
Þ goedgekeurd met unanimiteit 

13. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Zonder Zorgstraat. 
Þ goedgekeurd met unanimiteit 

14. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Lalouxlaan. 
Þ goedgekeurd met unanimiteit 

15. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Lejeunelaan. 
Þ goedgekeurd met unanimiteit 

16. Goedkeuring aanpassing personeelsformatie. 

gehoord schepen Anseeuw die verwijst naar de opheffing door de Vlaamse overheid van het gesco-statuut, waarbij 
voorgesteld wordt dat deze functies omgezet worden in gewone contractuelen, ze schetst vervolgens de voornaamste 
wijzigingen per dienst en de motivatie hiervoor 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

17. Gemeentedecreet - financiële kwartaalrapportage - 1e kwartaal 2015 - kennisname. 
Þ goedgekeurd met unanimiteit 

18. Goedkeuring subsidieovereenkomst tussen de vzw Onafhankelijk Theater Oostduinkerke (OTO) en de 
gemeente Koksijde voor externe programmatie in het c.c.CasinoKoksijde. 

gehoord schepen Loones die verwijst naar de aard van de programmatie en de samenwerking met het cc CasinoKoksijde, 
hij stelt ook voor dat er een aanpassing zal moeten gebeuren aan deze overeenkomst in de toekomst in functie van 
eventuele doorrekening van de energiekosten 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

19. Vaststelling reglement Kunstkans. 

gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de bepalingen van het legaat Louwage, aanvaard in 2007 en het feit dat 
voorwaarden uit het legaat nu vertaald worden in een reglement ter besteding van de middelen 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

20. Vaststelling reglement tussenkomst activiteiten - Huis van het Kind Koksijde. 

gehoord schepen Anseeuw die verwijst naar het desbetreffende decreet die de oprichting van een Huis van het Kind 
mogelijk maakte; het gaat over een dienstoverschrijdend project met de bedoeling de meest kwetsbare gezinnen te 
bereiken; er zullen een aantal activiteiten uitgewerkt worden 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

21. Goedkeuring OCMW budget 2015: wijziging nr. 1. 

gehoord schepen Delie in haar toelichting, waarbij ze stelt dat het budget dient gewijzigd te worden door de afsluiting 
van de jaarrekening 2014 en ingevolge van een aantal niet voorziene uitgaven 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

22. Kennisgeving aanpassing OCMW meerjarenplan 2014-2019 nr. 3. 

gehoord schepen Delie waarbij ze de wijzigingen toelichten en waarbij ze ook stelt dat de gemeentelijke bijdrage zal 
verminderd worden 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

23. Kennisgeving budgetwijziging 1 van het AGB Koksijde voor het jaar 2015. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

24. Goedkeuring gemeenterekening 2014. 

gehoord dhr. burgemeester die de financieel beheerder inleidt en stelt dat de rekening 2014 met een goed overschot 
wordt afgesloten waarbij de burgemeester meldt dat de bijkomende dividenden uit intercommunales nog niet zijn 
meegerekend en voorstelt dat dit overschot zal gereserveerd worden voor de aankoop van de gronden van de basis 
Koksijde; 

gehoord dhr. financieel beheerder in zijn technische toelichting 

gehoord schepen Loones die vaststelt dat in deze legislatuur het bestuur verder investeert en geen besparingslegislatuur 
is zoals bij de aanvang van deze legislatuur de vrees was; hij stelt ook vast dat er fors bespaard is geworden op 
werkingsuitgaven, maar toch een pleidooi houdt voor verdere uitgaven 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

25. Goedkeuring budgetwijziging 2015 nr.2. 

gehoord dhr. financieel beheerder in zijn technische toelichting 
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Þ goedgekeurd met unanimiteit 

26. Goedkeuring aankoop perceel grond Kerkstraat jegens Verstraete - Verbauwhede en erfgenamen. 

gehoord schepen Serpieters die stelt dat de aankoop kadert in de realisatie van een sociaal huisvestingsproject door 
IJzer en Zee  

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

27. Goedkeuring akte 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 verwijst naar een eerdere raadsbeslissing en de realisatie van een sociaal 
huisvestingsproject 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

28. Goedkeuring akte tot verkoop percelen grond Doornhofstraat aan de Woonmaatschappij Ijzer en Zee. 

gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

29. Goedkeuring procedure eenzijdige beëindiging wettelijke samenwoning. 

gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting 

gehoord raadslid Dewulf die vraagt wat nog de rol is van de wijkagent zoals nu en vraagt wat de rol is van de 
deurwaarder waarop schepen Dawyndt de in de wet voorziene procedure verder toelicht 

Þ goedgekeurd met 22 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D. 
Dawyndt, A. Serpieters, 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, I. 
Vancayseele, R. Mouton ) en 1 tegen (Dewulf) 

30. Goedkeuren Zeedijkconcessie en concessie strand niet gedekt door de strandconcessie jaargang 2010-2014 - 
verlenging 2015 - Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

31. Goedkeuring BNIP Fly-In. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

32. Goedkeuring huurovereenkomst tussen Mobistar NV en het gemeentebestuur Koksijde voor het plaatsen van 
een micro cell op het stranddienstencentrum van Koksijde-bad. 

gehoord dhr. burgemeester die meldt dat de diensten de huurprijs hebben nagecheckt bij andere besturen en het 
aangeboden bedrag dus marktconform is 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

33. Vaststelling huisreglement gemeentelijk openluchtzwembad. 

gehoord dhr. burgemeester die meldt dat dit weekend het nieuwe openluchtbad feestelijk wordt geopend; hij verwijst 
ook naar de democratische toegangsprijzen 

gehoord raadslid Vancayseele die de vraagt stelt over de abonnementshouders van het Hoge Blekkerbad die slechts een 
half uur in het bad kunnen verblijven; hij vraagt ook te schrappen dat duikbrillen verboden zijn, waarop zich een 
discussie ontspint waarvan het besluit is dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen duikbrillen en zwembrillen; 
bovendien wordt vastgesteld dat in het ontwerp reglement tweemaal een artikel 10 is opgenomen, het eerste dient 
geschrapt te worden, waardoor voorzien wordt dat abonnementen en beurtenkaarten van het Hoge Blekkerbad niet 
kunnen gebruikt worden in het openluchtzwembad 

Þ goedgekeurd met unanimiteit mits expliciet in het reglement te vermelden dat een zwembril wel is 
toegelaten en mits schrappen van het eerste vermelde art. 10 en het te behouden art. 10 te wijzigen in 
“Beurtenkaarten en abonnementen bestemd voor het zwem- en recreatiebad Hoge Blekker AGB 
Koksijde zijn niet geldig in het gemeentelijk openluchtzwembad” 

34. Vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering IC TMVW, buitengewone algemene vergadering 
'Statutenwijziging IC TMVW, buitengewone algemene vergadering 'Partiële splitsing IC TMVW, bijzondere 
algemene vergadering TMVS ISV en aanduiden vertegenwoordigen algemene vergadering TMVS ISV 

gehoord dhr. burgemeester 

Þ aangesteld met 20 ja en 3 tegen: schepen Van Hove  

35. IKWV - aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering. 
Þ aangesteld met 20 ja en 3 tegen: raadslid Casselman en plv. Henk Ghyselen 
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(36) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Ghyselen – groenonderhoud fietspaden 

Raadslid Ghyselen stelt dat de gemeente veel heeft geïnvesteerd in kwalitatieve fietspaden en vraagt onderhoud voor het 
fietspad langs het kanaal en langs de gewestwegen, hij stelt vast dat overhangende takken een gevaar vormen voor de 
veiligheid van de fietsers; schepen Geersens antwoordt dat dit de bevoegdheid is van het Vlaamse Gewest, maar dat 
onze Groendienst wel tussenkomt wanneer overhangende takken een gevaar kunnen betekenen. De burgemeester meldt 
dat dit in een overleg met Bruggen en Wegen recent werd besproken en dat het probleem soms ligt in het feit dat Natuur 
en Bos eigenaar is van een aantal belendende percelen. Raadslid Ghyselen vraagt ook nog eens extra aandacht voor het 
wegnemen van distels, gezien dit in het Veldwetboek expliciet is voorzien. 

 

2. vraag van raadslid Dewulf – opeenvolgende vergaderingen 

Raadslid Dewulf hekelt het feit dat op eenzelfde avond er diverse vergaderingen (bijna) samenvallen en vraagt hiervoor 
aandacht in de toekomst 

 

 
 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u22 
volgende raadszitting : maandag 17 augustus 2015 
 
 
 
Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 
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gemeente 
Koksijde 

BEKNOPT VERSLAG 
GEMEENTERAAD 

maandag 17 augustus 2015 

 
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 20u02 
 
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: burgemeester M. Vanden Bussche, schepen Delie, de raadsleden H.Vollon, C. 
Castelein en A. Cavyn 
raadslid Hillewaere niet aanwezig bij de aanvang van de zitting 
 

OPENBARE ZITTING  

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 22 juni 2015 

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

 
1. Mededelingen. 

Schepen Loones meldt dat de Vierdaagse van de Ijzer morgen start in Oostduinkerke en is blij dit terug in gemeente te 
kunnen organiseren ondanks de slechte berichten in het verleden over het al dan niet doorgaan; er is wel geen 
openingsplechtigheid meer zoals vroeger, maar wel een kleinere start morgen om 8 uur in aanwezigheid van de minister 
van Landsverdediging, schepen Loones doet een oproep om daar aanwezig te zijn, evenals op de bloemenhulde aan het 
monument der gesneuvelden op het Hegerplein om 12u30 

 
2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - financiering investeringen 2015 

met leningen-herhalingsopdracht - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor herhalingsopdracht. 

Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

Raadslid Hillewaere vervoegt zitting bij bespreking van navolgend punt 
 

3. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen voor het leveren van een bronzen beeldhouwwerk 'Boekenzot' 
van Piet Florizoone. 

Gehoord schepen Loones die meldt dat er informeel overleg is geweest met de cultuurraad, maar nog geen formeel 
advies, hij verwijst naar de goede faam van kunstenaar Piet Florizoone en zegt dat het beeld bij de bibliotheek zal 
worden opgesteld 

Gehoord raadslid Mouton die vaststelt dat er geen advies is van de cultuurraad en vraagt om in afwachting dit punt dan 
ook uit te stellen, waarop schepen Loones meldt dat het kunstwerk nu moet worden gekocht; raadslid Mouton vraagt 
vervolgens te stemmen over het uitstel van dit punt 

⇒ Stemming over uitstel van dit punt o.v.v. de fractie Implus: afgekeurd met 19 tegen (L. Deltombe, J. 
Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, P. Casselman, R. 
Gantois, F. Devos, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. 
Vandenbroucke, B. Dalle) en 4 ja (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

⇒ Punt goedgekeurd met 19 ja (L. Deltombe, J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, 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. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Koninklijke plaats. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

5. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Langeleedstraat. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

6. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Rouzéstraat. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 
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7. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen – Arthur Vanhouttelaan. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

8. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Zeedijk Oostduinkerke. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

9. Omslag brandweerkosten - voorschotten bijdragen brandweer Z-centra voor de jaarrekeningen 2013-2014. 

Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

10. Bekrachtiging van de beslissing bij hoogdringendheid van het college van burgemeester en schepenen van 13 
juli 2015 over het retributiereglement betalend parkeren. 

Gehoord dhr. voorzitter die meldt dat het hier om een materiële rechtzetting gaat  

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

11. Hervaststelling retributiereglement op het betalend parkeren - 2015-2019. 

Gehoord dhr. voorzitter in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Mouton die stemming vraagt gezien haar fractie in het verleden steeds tegen dit reglement heeft 
gestemd 

⇒ Goedgekeurd met 19 ja (L. Deltombe, J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. Serpieters, L. 
Van Hove, G. Decorte, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, 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) 

12. Gemeentedecreet - financiële kwartaalrapportage - tweede kwartaal 2015 - kennisname. 

Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

13. Kerkfabriek O.L.Vrouw Ter Duinen: advies jaarrekening 2014. 

Gehoord schepen Serpieters die voorstelt gunstig advies te geven, hij wijst op een gecumuleerd overschot dat zal worden 
verrekend bij de eerstvolgende gemeentelijke dotatie 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

14. Kerkfabriek St-Idesbald: advies jaarrekening 2014. 

Gehoord schepen Serpieters die meldt dat het overschot zal verrekend worden bij de eerstvolgende gemeentelijke 
dotatie 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

15. Kerkfabriek St-Niklaas: advies jaarrekening 2014. 

Gehoord schepen Serpieters die zegt dat er een kleine toename is van het gecumuleerde overschot en voorstelt een 
gunstig advies te geven 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

16. Kerkfabriek St-Pieter: advies jaarrekening 2014. 

Gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

17. Kerkfabriek St-Willibrordus: advies jaarrekening 2014. 

Gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

18. Goedkeuren akte recht van opstal jegens Gaselwest voor de oprichting van een cabine Strandlaan-Willem 
Elsschotlaan. 

Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

19. Goedkeuring tracé van wegenis sociaal woonproject Doornhofstraat, Ijzer en Zee en bijhorende verbintenis. 

Gehoord schepen Dawyndt die meldt dat de aanleg past binnen een sociaal woonproject, waarbij de wegenis eigendom 
van de gemeente zal blijven 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

20. Goedkeuring akte overname percelen Kerkstraat 7-9 eigendom van de Woonmaatschappij IJzer en Zee. 

Gehoord schepen Serpieters die verwijst naar de overdracht in een vorige gemeenteraad 



 beknopt verslag gemeenteraad 17/08/2015  3 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

21. Goedkeuring akte afstand restgrond ter hoogte van Kerkstraat 7-9-11 aan de Woonmaatschappij IJzer en Zee. 

Gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

22. Goedkeuring aankoop perceel grond gelegen J. Van Buggenhoutlaan jegens Lievine Mathys. 

Gehoord schepen Dawyndt die meldt dat dit perceel paalt aan de Duinenabdij en deel uitmaakt van de site en aldus een 
opportuniteit is om dit aan te kopen om deel uit te maken van het domein 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

23. Aanvaarding van de afstand van de kapel Rozenkrans door VOC de Rozenkrans. 

Gehoord schepen Dawyndt die verwijst naar de overeenkomst met de Rozenkrans om de kapel over te dragen en de 
verbintenissen van de gemeente toelicht 

Schepen Loones voegt hier aan toe dat dit een unieke opportuniteit is en hiervoor verwijst naar de vroegere afstand van 
de Kapel Ster der Zee, waar momenteel een tentoonstelling van de leraars van de Westhoekacademie loopt; hij hoopt 
ook een zinvolle bestemming te geven aan de Kapel van de Rozenkrans 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

24. Goedkeuring jaarverslag interlokale vereniging Westhoekpersoneel (WHP). 

Gehoord schepen Anseeuw die meldt dat de gemeente geen beroep doet op personeel maar wel participeert 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

25. Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2014 van het AGB Koksijde. 

Gehoord schepen Anseeuw die verwijst naar de goedkeuring van de jaarrekening in de Raad van Bestuur van het AGB en 
de goedkeuring van de bedrijfsrevisor 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

26. Goedkeuring budget 2015, rekening 2014 en interne audit JOC de PIT. 

Gehoord schepen Van Hove die verwijst naar de afspraak tussen gemeente en JOC de Pit over het opzetten van controle 
van de rekeningen en het gunstige verslag van de bedrijfsrevisor 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

27. Hervaststelling huishoudelijk reglement gemeentelijk openluchtzwembad Oostduinkerke. 

Gehoord schepen Anseeuw die meldt dat een aantal onduidelijkheden in het reglement worden recht gezet 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

28. Hervaststelling tarieven gemeentelijk openluchtzwembad Oostduinkerke. 

Gehoord schepen Anseeuw die meldt dat een aantal verfijningen aan de tarieven werden aangebracht 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

29. Goedkeuring convenant personeelsbeleid scholengemeenschap Strand en Polder. 

Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

 
(30) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Van Herck – problematiek van de pieterman 

Raadslid Van Herck verwijst naar het plaatsbezoek aan de reddingsdiensten, waar een aantal interessante vaststellingen 
werden gedaan; zo werd ook de problematiek van de kleine pieterman bij de medische hulppost onder de aandacht 
gebracht, met name dat er een toename is van het aantal mensen die gestoken wordt bij demonstraties van de 
paardenvissers ; hij vraagt om de mensen meer te sensibiliseren wat de risico’s zijn van deze vis; hij stelt ook vast dat 
het probleem zich ook stelt bij demonstraties van de paardenvissers, waarbij hij voorstelt om deze vis er eerst uit te 
halen vooraleer de mensen worden toegelaten om in de garnalen te grabbelen; schepen Serpieters beaamt deze 
vaststellingen en stelt voor om met de paardenvissers hierover in gesprek te gaan; schepen Loones geeft nog een korte 
toelichting hoe de paardenvissers te werk gaan en meldt dat bezoekers niet zomaar kunnen graaien in de manden, maar 
de paardenvissers wel de pietermannen in het zand gooien en hier overleg kan over gepleegd worden om te vermijden 
dat mensen gestoken worden. 

 

2. vraag van raadslid Dewulf - vuurwerken 

Raadslid Dewulf stelt nog maar eens dat hij tegen vuurwerk is en zeker tegen een vuurwerk die ’s nachts om 00u30 werd 
gehouden op Ster der Zee en vraagt om enkel nog een vuurwerk te doen op belangrijke dagen; schepen Anseeuw meldt 
dat het kwestieuze vuurwerk gepland was na het landen van de luchtballonnen ter gelegenheid van de Fly In, maar 
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omdat zij later zijn vertrokken en geland zijn, is het vuurwerk dan ook verlaat; het is niet de bedoeling om dit nog te 
doen. Het was ook geen optie om het vuurwerk af te gelasten, omdat vele mensen speciaal hebben gewacht op het 
vuurwerk. 

 

 
 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 20u34 
volgende raadszitting : maandag 21 september 2015 
 
 
 
Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 
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gemeente 
Koksijde 

BEKNOPT VERSLAG 
GEMEENTERAAD 

maandag 19 oktober 2015 

 
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 20u11 
 
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: schepenen D. Geersens, D. Dawyndt en de raadsleden Vollon en Verhaeghe 
 
Voorafgaand aan de raad brengt schepen Loones verslag uit over het bezoek van een delegatie aan Suriname in het kader van de 
stedenband; acht personen hebben officieel deelgenomen, een aantal andere delegatieleden op eigen kosten; hij geeft verslag 
over de bestuurlijke situatie in de Surinaamse regio; het is een interessante missie geweest in functie van de continuïteit van 
deze stedenband; er wordt samengewerkt op twee gebieden: milieu en kunst, meer bepaald binnen de jeugdwerking; in die zin 
heeft de Westhoekacademie meegewerkt aan een lokaal project. Schepen Van Hove vult de toelichting aan met een korte 
presentatie van enkele sfeerbeelden. Raadslid Gantois doet haar inbreng met een kort verslag over het vrouwenhuis en de 
projecten die daar worden ontplooid. 
 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 17 augustus 2015 

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

 

Raadslid Van Herck vraagt om in de toekomst geen gemeenteraad over te slaan, vooral gelet op de recente ontwikkelingen in de 
gemeente; er zijn steeds wel punten om over te debatteren. 

 

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

a) Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer – gemeentewegen - Noordduinen. 
Þ De raad keurt met unanimiteit de toevoeging van dit dagordepunt goed 

 
1. Mededelingen. 

De burgemeester deelt de stand van zaken mee in verband met het asielcentrum in de gemeente en de afspraken die 
gemaakt zijn met de federale overheid, o.a. op het vlak van veiligheid; de burgemeester zegt ook dat het vertrouwen 
geschonden is, gelet het recente geval van tuberculose in het centrum; de gemeente werd niet verwittigd, hoewel dit de 
openbare gezondheid aanbelangt; uit nader onderzoek is gebleken dat er blijkbaar maar de helft van de mensen wordt 
gescreend op tbc; dit is niet conform de afspraken die werden gemaakt; er zal uitleg worden gevraagd en afspraken 
worden gemaakt hoe dit in de toekomst kan vermeden worden; er zal voor de schoolgaande kinderen uit het centrum 
een bijkomend onderzoek worden gevraagd; volgens de burgemeester is blijvende waakzaamheid geboden en er zal 
verder overleg worden gepleegd met Volksgezondheid  

Raadslid Ghyselen meldt dat de bevolking verontrust is over de veiligheid en stelt vast dat de basis om 21 uur reeds 
hermetisch wordt afgesloten en aldus een blijken van schrik geeft en ook de politie tekens van machteloosheid geeft en 
daarom vraagt of de bevolking ook ongerust moet zijn; de burgemeester stelt dat de maatregelen door het leger, als 
eigenaar, hun verantwoordelijkheid is; hij antwoordt dat de gemeente een maximale veiligheid heeft kunnen afdwingen, 
zowel door bijkomende bewaking in het centrum als de maatregelen die door de politie zijn gevraagd en de bijkomende 
toezeggingen die door de federale overheid zijn toegezegd en op die manier de veiligheid kan gegarandeerd worden; ook 
door inzet van bijkomend politiepersoneel; er is tot nu toe nog geen enkel veiligheidsincident geweest, maar we moeten 
op onze hoede blijven, zoals elke gemeente; hij besluit met de vaststelling dat de gemeente ook haar hart toont, o.a. 
door de bereidheid van veel vrijwilligers en de medewerking van de scholen; de burgemeester verwijst ook om door te 
zetten wat de plannen van aankoop door de gemeente betreft 

 
2. Hervaststelling retributiereglement op het betalend parkeren - 2015-2019. 

Gehoord dhr. voorzitter die de voornaamste wijzigingen in het reglement toelicht, met name een uitbreiding in de 
Strandlaan, aanpassingen in Koksijde-bad op vraag van bewoners, en ook een aantal aanpassingen op Groenendijk; 
uitbreiding van de paarse zone in juni en september en een verhoging van de bewonerskaarten met langere 
geldigheidsduur 
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Gehoord raadslid Mouton die vaststelt dat dit de zesde of zevende wijziging is en verwijst naar het feit dat ze reeds een 
grondige evaluatie vroeg in de commissie grondgebiedszaken, door de aanpassingen zijn de zones nu niet zo duidelijk 
meer; ze stelt vast dat er extra inkomsten met deze wijziging wordt beoogd, het betalend parkeren wordt een melkkoe, 
waardoor haar fractie zal tegenstemmen; de voorzitter meldt dat de wijzigingen in het AGB werden besproken en daar 
unaniem werd goedgekeurd; een aantal wijzigingen die nu doorgevoerd zijn werden in vorige reglementen vergeten; de 
voorzitter meldt ook dat een bewonerskaart in heel de gemeente kan gebruikt worden tegen een nog altijd goedkoop 
tarief; raadslid Mouton verwijst nog eens naar de belofte om een evaluatie te maken in de commissie grondgebiedszaken 

Þ Goedgekeurd met 19 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, A. Serpieters, L. 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) en 4 tegen (I. Vancayseele, E. 
Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

3. Hervaststelling retributiereglement leerlingenvervoer. 

Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

4. Goedkeuring retributiereglement op vaste en vrijblijvende kosten van de gemeentelijke basisscholen. 

Gehoord schepen Van Hove die meldt dat een aantal kosten wordt doorgerekend en hiervoor een retributiereglement 
nodig is 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

5. Goedkeuring budgetwijziging 2015 nr. 3. 

Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat een aantal technische aanpassingen zijn gebeurd, waarna hij het woord 
doorgeeft aan de financieel beheerder die stelt dat o.a. de dividenden van diverse intercommunales werden opgenomen 
in deze wijziging, er zijn ook een aantal verschuivingen in de investeringen naar 2016; de burgemeester vult aan dat 
gunstige cijfers kunnen voorgelegd worden en dat de doelstelling om schulden af te bouwen stilaan wordt gerealiseerd 

Þ Goedgekeurd met 19 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, A. Serpieters, L. 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) en 4 onthoudingen (I. 
Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

6. Advies naar aanleiding van erkenningsaanvraag van Orthodoxe geloofsgemeenschap "Heilige Johannes" te 
Oostende. 

Gehoord schepen Serpieters die meldt dat Koksijde behoort tot het werkingsgebied van deze geloofsgemeenschap en 
waarbij hij meldt dat de tekorten ten laste van de provincie zijn 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

7. Goedkeuren aankoop onroerend goed Dorpsstraat 15 jegens Lidl Belgium GmbH & Co. KG. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting, samen met punt 8 van de dagorde, waarbij hij stelt dat er reeds enkele 
jaren wordt onderhandeld met de eigenaars van beide panden en waarbij hij verwijst naar het masterplan dat 
momenteel wordt opgemaakt voor de herinrichting van deze zone in Oostduinkerke-dorp; het verschil in waarde van het 
ene pand is te wijten aan de gevelbreedte en de bestemming achteraan; de burgemeester verwijst dat we met deze 
aankoop een onteigening kunnen vermijden; bedoeling is om de Dorpsstraat comfortabel te verbreden voor alle 
weggebruikers, gecombineerd met groenpartijen en de bebouwing naar achteren te brengen 

Gehoord schepen Loones die meldt dat dit een dossier is dat reeds lang aansleept en blij is dat er verder geïnvesteerd 
wordt in Oostduinkerke-dorp, zijn fractie zal deze plannen voluit steunen 

Gehoord raadslid Mouton die stelt dat haar fractie het masterplan steunt, maar wel vaststelt dat beide aankopen boven 
de schatting worden aangekocht en stelt zich de vraag of er nog onderhandelingsmarge is over de prijs; de 
burgemeester antwoordt dat er zeer veel onderhandeld is geweest en met partijen tot het uiterste is gegaan; de 
schatting dateert ook van enige jaren geleden; de burgemeester verwijst ook naar het dossier van de golf en stelt dat de 
gronden werden geschat op basis van de huidige bestemming 

Raadslid Mouton blijft aandringen op een onderhandeling over de prijs en vraagt om toch de piste van onteigening te 
overwegen en vervolgens de stemming vraagt over dit en volgend punt 

Gehoord raadslid Decorte die zich aansluit bij de visie van de burgemeester en ook vraagt om de gebouwen zo snel als 
mogelijk af te breken, zodat de bevolking ziet dat er evolutie in dit dossier komt 

Schepen Loones sluit zich aan bij het feit dat een onteigeningsprocedure geen goede zaak is en dat de aankoop dringend 
is 

Þ Goedgekeurd met 19 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, A. Serpieters, L. 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) en 4 tegen (I. Vancayseele, E. 
Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

8. Goedkeuren aankoop onroerend goed Dorpsstraat 17 jegens M. Vandenbussche Invest. 
Þ Goedgekeurd met 19 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, A. Serpieters, L. 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) en 4 tegen (I. Vancayseele, E. 
Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 
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9. Goedkeuren aankoop woning en bijhorende grond Galloperstraat 48 voor de vestiging VOC en het indienen 
van een subsidiedossier. 

Gehoord dhr. burgemeester die de zoektocht naar een huisvesting voor het Vrijzinnig Ontmoetingscentrum in herinnering 
brengt, o.a. in cc Taf Wallet, zaal De Brug bij het OCMW en vervolgens een lokaal bij KVVC; gezien deze laatste locatie 
door de bevordering van KVVC niet langer compatibel is, dient er gezocht te worden naar een nieuwe locatie; het aan te 
kopen pand is een ideale nieuwe locatie en zal een duurzame oplossing zijn; de burgemeester wijst op het polyvalente 
gebruik en de goede staat waarin het gebouw zich bevindt; de bedoeling is om een erfpacht te geven aan het VOC voor 
een periode van 30 jaar; de burgemeester vraagt ook dat de benaming wordt veranderd naar VOC Koksijde en er 
subsidie zal aangevraagd worden 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

10. Afsluiten van een huurovereenkomst voor het gebruik van een weide te Wulpen voor Landelijk Feest 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

11. Voorlopige vaststelling rooilijnplan wegenis zijstraat Dorpsstraat. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die meldt dat hiermee de grens tussen openbaar en privaat domein 
duidelijk wordt vastgelegd 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

12. Goedkeuring dading in geschil gemeente Koksijde vs N.V. Koch Ockier en N.V. SVR ARCHITECTS. 

Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat hiermee een geschil kan beslecht worden dat reeds een aantal jaren aansleept 

Gehoord raadslid Dewulf die heeft vastgesteld dat de firma de gemeente beschuldigt van wijziging materiaalgebruik, 
verlenging termijn en andere beschuldigingen in het kader van overheidsopdrachten, hij meent dat het bedrag van 
180.000 euro wel heel hoog is en vraagt wie hier de verantwoordelijken voor zijn; de burgemeester stelt dat betrokken 
aannemer pas de derde inschrijver was en met deze dading ellenlange procedures en discussies wordt vermeden; 
schepen Loones meldt dat de afweging gebeurd is in het college op basis van juridisch advies 

Þ Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, A. Serpieters, L. Van 
Hove, G. Decorte, P. Casselman, R. Gantois, F. Devos, A. Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, 
I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, B. Dalle), 1 onthouding (Vandenbroucke) en 4 tegen (I. 
Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

13. Goedkeuring dading in geschil gemeente Koksijde (vergoeding Duinendecreet) vs. Vlaams Gewest. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

14. Kennisname auditrapport externe audit. 

Gehoord de gemeentesecretaris in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

15. Goedkeuren strandconcessie Afdeling Kust - Agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor het jaar 2015. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

16. Hervaststelling "reglement voor de gebruiker" van de gemeentelijke openbare bibliotheek van Koksijde. 

Gehoord schepen Loones die de voornaamste elementen uit het reglement aanhaalt 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

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

18. IVVO - goedkeuren statutenwijziging en vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene 
vergadering. 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

19. Gaselwest - goedkeuren statutenwijziging en vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone 
algemene vergadering. 

Gehoord raadslid Decorte die verwijst naar de infovergadering voor raadsleden in Beauvoorde en het feit dat met deze 
wijziging het de bedoeling is om de zeven bestaande distributienetbeheerders te fuseren tot één geheel, met name 
Eandis Assets; deze fusie is nodig om bijkomend privaat kapitaal aan te trekken; tweede reden is dat men wil streven 
naar een uniform distributienettarief binnen de vijf jaar; het aantal bestuurders blijft gelijk 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

20. TMVW IC - Goedkeuren statutenwijziging. 
Þ Goedgekeurd met unanimiteit 
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21. TMVR en TMVS - vaststelling nieuwe, herwerkte statuten (in het kader van de partiële splitsing TMVW). 
Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

22. Aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor het directiecomité en algemene vergaderingen van 
TMVW IC, TMVR en TMVS. 

Gehoord raadslid Devos die voorstelt om hemzelf aan te stellen als vertegenwoordiger en als plaatsvervanger raadslid 
Decorte 

Þ aangesteld met 18 voor, 4 tegen, 1 raadslid niet gestemd, raadslid Frederic Devos (plv. raadslid 
Decorte) 

23. Goedkeuring aanpassing personeelsformatie. 

Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting over de voornaamste wijzgigingen 

Gehoord raadslid Mouton die vraagt wanneer de WEP-plus contracten zijn vervallen 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

24. Goedkeuring financiële verdeelsleutel 2016-2023 / onroerende goederen - Hulpverleningzone Westhoek. 

Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de eerste verdeelsleutel en het nieuwe voorstel dat nu ter tafel ligt, waarbij 
hij het woord doorgeeft aan de financieel beheerder die toelichting geeft over het nieuwe voorstel 

Gehoord raadslid Dewulf die vaststelt dat Koksijde toch wel een groot aandeel betaalt in vergelijking met andere 
gemeenten, de burgemeester antwoordt dat de gemeente twee posten heeft en veel belang hecht aan vlugge 
mogelijkheid tot tussenkomsten 

Gehoord raadslid Van Herck die vraagt hoe de toekomst is in verband met de vestiging van de administratieve zetel, 
waarop de burgemeester zegt vragende partij te zijn en dit zal voorgelegd worden aan de brandweerzoneraad 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

25. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer – gemeentewegen - Noordduinen. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

 
(26) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Van Herck – Stedenband met Suriname 

Raadslid Van Herck vraagt om de werkingsverslagen en de kostenafrekening te kunnen krijgen van 2014 en 2015 van de 
reis naar Suriname, waarop schepen Loones belooft dat dit door de betrokken dienst zal overgemaakt worden. 

 

2. vraag van raadslid Dewulf – toekomst basis 

Raadslid Dewulf vraagt of er reeds met de bevoegde instanties is gesproken over de toekomst van de basis; verdwijnt de 
helikopterbasis naar Oostende ? hij stelt ook dat indien de gemeente reeds eigenaar van de kazernezone was geweest, 
er dan nu geen vluchtelingen waren geweest; de burgemeester bevestigt dit laatste en schetst de pogingen die er reeds 
door de gemeente zijn geweest om tot verwerving en reconversie van de basis over te gaan; raadslid Gantois voegt hier 
aan toe dat er niet echt een termijn op een definitieve beslissing over het strategisch plan kan geplakt worden en er 
moet gewacht worden op het strategisch plan van Defensie 

 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 22u00 
volgende raadszitting : maandag 23 november 
 
 
 
Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 
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 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 
 
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: schepen Van Hove, raadslid Decorte 
 
 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 19 oktober 2015 

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

 
1. Mededelingen. 

er zijn geen mededelingen 

 
2. Toekennen eretitel van schepen van de gemeente Koksijde aan dhr. Elie Depotter. 

Gehoord dhr. burgemeester die de verdiensten van Elie Depotter als schepen toelicht, waarbij schepenen Loones en 
Serpieters zich aansluiten 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

3. Toekennen eretitel van schepen van de gemeente Koksijde aan dhr. Daniel Van Herck. 

Gehoord dhr. burgemeester die de verdiensten van Daniel Van Herck als schepen toelicht 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

4. Indienen verzoek bij de Vlaamse Regering tot toekenning van eretitel van burgemeester van de gemeente 
Koksijde aan dhr. Henri Dewulf. 

Gehoord dhr. burgemeester die de loopbaan van Henri Dewulf toelicht 

⇒ Goedgekeurd met 23 ja en 1 onthouding 

5. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - bedekkingslagen : Fred 
Wallecanlaan. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

6. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanstellen ontwerper en 
veiligheidscoördinator voor diverse wegenwerken 2015 - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Mouton die vraagt of het containerpark niet wordt verplaatst, waarop de burgemeester meldt dat er 
nog geen zicht is wanneer dit zou kunnen gebeuren en er dringende werken nodig zijn op de huidige locatie 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

7. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Betalend parkeren. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

8. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Zouavenplein. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

9. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Charleroistraat. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 
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10. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Gilles Scottlaan. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

11. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Zeedijk Groendyk. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

12. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Albert I laan. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

13. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Toekomstlaan. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

14. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Kinderlaan. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

15. Gemeentedecreet - Financiële kwartaalrapportage - derde kwartaal 2015 - kennisname. 
⇒ kennisname 

16. Meedelen besluit van de gouverneur betreffende de definitieve goedkeuring van de jaarrekening 2014 van de 
gemeente Koksijde. 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

17. Goedkeuring van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek OLV ter Duinen. 

Gehoord schepen Serpieters die meldt dat het om een kleine wijziging gaat 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

18. Goedkeuring van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek St.-Willibrordus. 

Gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

19. Kennisname van de budgetwijziging nr. 1-2015 van de kerkfabriek OLV ter Duinen. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

20. Kennisname van het budget 2016 van de kerkfabriek OLV ter Duinen. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

21. Kennisname van het budget 2016 van de kerkfabriek St.-Idesbaldus. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

22. Kennisname van het budget 2016 van de kerkfabriek St.-Pieter. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

23. Kennisname van het budget 2016 van de kerkfabriek St.-Niklaas. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

24. Kennisname van het budget 2016 van de kerkfabriek St.-Willibrordus. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

25. Goedkeuring uitoefening recht van voorkoop woning Hovenierstraat 13. 

Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat woning gelegen is naast de gemeentelijke werkplaatsen en het opportuun is 
om hier het voorkooprecht uit te oefenen gelet de plannen om hier in de toekomst een betaalbaar huisvestingsproject te 
realiseren 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

26. Goedkeuring akte aankoop perceel grond gelegen J. Van Buggenhoutlaan jegen Lievine Mathys. 

Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar een eerdere behandeling van dit punt in de gemeenteraad 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

27. Goedkeuring akte aankoop perceel grond Kerkstraat jegens Verstraete - Verbauwede en erfgenamen. 

Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar een eerdere behandeling van dit punt in de gemeenteraad 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

28. Goedkeuring verkoop grond Dorpsplaats Wulpen aan Woonmaatschappij IJzer . 

Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat deze grond wordt verkocht om een vijftal woningen te laten bouwen door de 
woonmaatschappij; hij geeft aan dat het plan om hier een gemeenschapszaal op te richten wordt verlaten en er nu wordt 
gedacht om, in het kader van het kerkenplan, de kerk van Wulpen te herbestemmen als polyvalente ruimte 

Schepen Loones verwijst naar zijn bekommernis om de kastanjeboom op deze grond te kunnen behouden 



 beknopt verslag gemeenteraad 23/11/2015  3 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

29. Goedkeuring kosteloze afstand grond munitiedepot aan de Polder- en Noordwatering voor de verbreding van 
de Parlementsgracht. 

Gehoord dhr. voorzitter die voorstelt dit punt uit te stellen 

⇒ uitgesteld met unanimiteit 

raadslid Dalle vervoegt de zitting bij de bespreking van navolgend punt 
 

30. Goedkeuring akte tot aankoop onroerend goed Galloperstraat 48 jegens de vzw Christelijke gemeente van 
Jehovah's getuigen. 

Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de geschiedenis van dit gebouw en de opportuniteit om het probleem van 
de huisvesting van het Vrijzinnig Ontmoetingscentrum op te kunnen lossen, dat reeds op diverse locaties werd 
gehuisvest, waaronder de huidige locatie op de terreinen van KVVC 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

31. Goedkeuring tot het afsluiten van een erfpachtovereenkomst met VOC Westhoek voor het onroerend goed 
Galloperstraat 48 en goedkeuring van de ontwerpakte 

Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat het centrum van naam zou veranderen naar VOC Koksijde 

Schepen Loones meldt ook dat er subsidies kunnen aangevraagd worden en er hiervoor een erfpacht van 30 jaar moet 
toegekend worden 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

32. Vervangen van plaatsvervangend gecorolid werkgevers/zelfstandigen. 

Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting 

⇒ aangesteld met unanimiteit: Isabelle Hubrecht 

33. FIGGA - vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

34. WVI - Vaststellen  standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering. 
⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

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

36. Goedkeuring huishoudelijk reglement schoolraad gemeenteschool Oostduinkerke. 

Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

⇒ Goedgekeurd met unanimiteit 

 
(37) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Dewulf – boek Leven en Dood in Koksijde 

Raadslid Dewulf verwijst naar het mooie werk en vraagt hoe het nu precies zit met de overdracht van de intellectuele 
rechten van het boek en meer specifiek het copyright, gezien achteraan in het boek de naam van de auteur en de 
uitgever wordt vermeld. De burgemeester verwijst naar de secretaris die meldt dat het om een materiële vergissing in de 
colofon van het boek gaat en er wel degelijk een overeenkomst werd goedgekeurd in het schepencollege op 1 september 
2014 waarbij het copyright aan de gemeente werd afgestaan, zodat hier geen discussie over is; deze overeenkomst heeft 
juridische kracht. 

 

De raadszitting wordt gesloten verklaard om 20u44 
volgende raadszitting : maandag 21 december 2015 
 
 
 
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 
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 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 20u15 
 
raadslid Vollon wordt verontschuldigd 
 
 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 23 november 2015 

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 volgend punt bij hoogdringendheid aan de orde van de 
dag toe te voegen namelijk  

2 bis. hervaststellen rangorde schepenen 
Þ De raad keurt met unanimiteit de toevoeging van dit dagordepunt goed 

 
1. Mededelingen. 

er zijn geen mededelingen 

 
2. Eedaflegging van Rita Gantois als schepen. 

Gehoord dhr. gemeentesecretaris die verwijst naar de gezamenlijke voordrachtsakte 

Na de eedaflegging feliciteert de heer burgemeester mevrouw Gantois en verwijst naar de legislatuur 1995-2000, toen 
mevr. Gantois reeds voorzitter van het ocmw was, maar toen nog niet ambtshalve in het college zat; hij verwelkomt 
mevr. Gantois van harte in het college en dit in opvolging van schepen Jan Loones, die daarstraks is gevierd in het 
nationaal visserijmuseum; de burgemeester vraagt om de toespraken van op deze viering te willen opnemen in de 
notulen van deze raadszitting. 
raadslid Gantois meldt zich ten volle te zullen inzetten voor haar nieuwe functie 

 

2bis. hervaststellen rangorde schepenen 
Þ Goedgekeurd met unanimiteit: Anseeuw, Gantois, Geersens, Dawyndt, Serpieters, Van Hove, Delie 

Navolgend punt wordt uitgesteld tot schepen Loones aanwezig is 

3. Toekennen titel 'Erfgoedambassadeur (Visserij) van de gemeente Koksijde' aan de heer Lucien Vanneuville. 
 
 
4. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanbrengen extra zonnewering 

gemeentehuis Koksijde - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester die toelicht dat dit project past binnen het Energiek2020 plan waarbij de koeling in de 
zuidelijke burelen kan geoptimaliseerd worden 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

5. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - restauratie voormalige kinderhome 
Edouard Pecher (CCTW) - fase 1 - lot 2 technieken CV, sanitair en ventilatie - goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester die dit punt met het navolgende toelicht en stelt dat deze lastenboeken passen in de 
renovatie van de Home Pecher, waar momenteel de werken aan het dak bezig zijn en waar aldus nieuwe ruimte wordt 
gecreëerd voor de Westhoekacademie; hij vermeldt dat er een rondleiding wordt georganiseerd voor de raadsleden aan 
de meest recent aangekochte gebouwen en werven 

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

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

7. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Leopold II laan. 
Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

8. Goedkeuring akte aankoop woning Hovenierstraat 13 jegens Roger Depoorter. 

Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de raadsbeslissing van 23 november jl. waarbij werd beslist om het 
voorkooprecht uit te oefenen en nu de goedkeuring vraagt van de akte 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

De burgemeester verlaat de zitting 
Schepen Loones vervoegt de zitting bij de bespreking van navolgend punt 
 
9. Goedkeuren gebruiksovereenkomst tussen het gemeentebestuur en de vzw Windekind. 

Gehoord schepen Dawyndt die dit en volgende twee punten toelicht waarbij hij de voornaamste punten en nieuwe 
voorwaarden vermeldt uit deze overeenkomsten en zegt dat dit in samenspraak met de clubs werd opgesteld 

Gehoord raadslid Van Herck die verwijst naar het feit of er een werkgroep wordt samengesteld, waarop schepen Dawyndt 
meldt dat er voorzien is om meer overleg te plegen tussen de drie clubs en het gemeentebestuur in een stuurgroep om 
op die manier meer afstemming tussen de drie clubs te bewerkstelligen en goede afspraken te maken met het 
gemeentebestuur 

Gehoord raadslid Mouton die vraagt op basis van wat de prijs van 9.000 euro werd bepaald, waarop schepen Dawyndt 
meldt hoe dit bedrag is tot stand gekomen 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

10. Goedkeuren gebruiksovereenkomst tussen het gemeentebestuur en de vzw Koksijde Yachting Club (KYC). 
Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

11. Goedkeuren gebruiksovereenkomst tussen het gemeentebestuur en de vzw SYCOD. 
Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

12. Definitieve vaststelling Grup voor zonevreemde constructies - GRUP 3 Zeeberm-Oostvoorduin. 

Gehoord schepen Dawyndt die de aanleiding en de context van dit GRUP schetst en meldt dat dit plan moet zorgen voor 
rechtszekerheid voor de eigenaars van zonevreemde woningen in het plangebied 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

13. Voorlopige vaststelling GRUP Zeedijk. 

Gehoord schepen Dawyndt die toelicht dat het GRUP een actualisatie is van het vigerende BPA Zeedijk, afgestemd op de 
recente inzichten op vlak van ruimtelijke planning 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

De burgemeester vervoegt opnieuw de zitting tijdens de bespreking van navolgend punt 
 
Vervolgens gaat de raad over tot de bespreking van het uitgestelde punt 3 van de dagorde 

 
3. Toekennen titel 'Erfgoedambassadeur (Visserij) van de gemeente Koksijde' aan de heer Lucien Vanneuville. 

Gehoord schepen Loones die de persoon van Lucien Vanneuville schetst op het vlak van geschiedenis van de visserij en 
meer bepaald de Ijslandvaart in onze gemeente 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

 
14. Inzetten van de gerechtelijke fase voor de inbezitname van percelen grond, gelegen Pannestraat, in het kader 

van de aanleg van vrijliggende fietspaden. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting en verwijst naar het feit dat het niet aan de gemeente Koksijde ligt dat dit 
dossier zo lang blijft aanslepen 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

15. Goedkeuring dading in geschil gemeente Koksijde (vergoeding Duinendecreet) vs. Vlaams Gewest. 

Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de bespreking ten gronde in de vorige gemeenteraad 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

16. Goedkeuren overeenkomst voor de toekenning van een werkingstoelage aan de vzw KVVC en aan de vzw KVVO 
voor het financieren van de samenwerking op het vlak van jeugdwerking (voetbalseizoen 2016-2017). 
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Gehoord schepen Dawyndt die toelicht dat deze overeenkomst voor één jaar wordt toegestaan, om dan opnieuw te 
evalueren 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

17. Goedkeuring reglement onderwijscheques. 

Gehoord schepen Van Hove die meldt dat met de cheques wordt tegemoet gekomen aan mensen die niet de financiële 
middelen hebben om hun onderwijskosten te betalen 

Gehoord raadslid Mouton die dit initiatief toejuicht, maar opmerkt dat er geen geldigheidsduur staat op de cheques, waar 
wordt voorgesteld om dit aan te vullen in het reglement 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit mits aanvulling van het reglement 

18. Hervaststelling rechtspositieregeling gemeentepersoneel. 

Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

19. Politiezone Westkust - gemeentelijke bijdrage - goedkeuring toelage 2016. 

Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de goedkeuring van het budget in de politieraad van december en de 
voornaamste begrotingsposten van dit budget toelicht; hij zegt ook dat het politiehuis nu definitief wordt gepland aan de 
Markt van Koksijde en de kosten hiervoor tussen de verschillende gemeenten schetst 

Gehoord raadslid Van Herck die de nood aan de bouw van een nieuw politiegebouw beaamt, en vraagt of er subsidies 
kunnen bekomen worden en vraagt om ook toe te zien op het maximum van budget die wordt voorzien en vraagt dat 
men binnen de raming zou blijven, waarop de burgemeester meldt dat dit strak zal opgevolgd worden en meedeelt dat er 
geen subsidies door de federale overheid zijn voorzien 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

20. Kennisgeving budgetwijziging 2 van het AGB Koksijde voor het jaar 2015. 
Þ kennisname 

21. Goedkeuren beleidsnota en financiële nota van het AGB Koksijde - budget 2016. 

Gehoord dhr. burgemeester die de beleidskeuzes van het AGB kort toelicht, met name afbetaling schuld en onderhoud en 
exploitatie van het golfterrein 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

22. Kennisname OCMW Meerjarenplan 2014-2019 aanpassing nr. 4. 

Gehoord schepen Delie in haar toelichting over de voornaamste doelstellingen en acties die voorzien worden in 2016, 
waarna ze het woord doorgeeft aan Katrien Debruyne, projectcoördinator van het project Samen Zorgen, die een 
toelichting en evaluatie geeft over dit project 

Þ kennisname 

23. Kennisname OCMW Budget 2016. 

Gehoord schepen Delie in haar toelichting 

Þ kennisname 

24. Hervaststelling milieubelasting – periode 2016-2019. 

Gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting die stelt dat het tarief voor één jaar wordt bevroren en meteen meldt dat 
het volume van restafval verminderd is in de gemeente 

Gehoord raadslid Mouton die vraagt wanneer de gemeente zal overgaan naar een systeem van de vervuiler betaalt zoals 
vroeger reeds gesteld; schepen Serpieters meldt dat er wel degelijk een aantal initiatieven momenteel worden opgestart 
die hiertoe moeten leiden; raadslid Mouton vraagt dan ook om ten gepaste tijde de milieubelasting te herzien in functie 
van dit principe 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

Gehoord dhr. burgemeester die voorstelt vanaf dit punt de bespreking van het budget 2016 en de wijziging van het 
meerjarenplan 2014-2019 te laten starten; hij geeft toelichting over de voornaamste investeringen die gepland zijn in het jaar 
2016: kunstencentrum Ten Bogaerde, herinrichting N34 tussen Oostduinkerke-bad en Nieuwpoort-bad die later moet gevolgd 
worden door de Nieuwpoortsteenweg, aanleg fietspaden en als sluitstuk de Koninklijke Baan tussen Oostduinkerke-bad en 
Koksijde-bad; ook de werken in de Zeelaan zijn voorzien, ook de heraanleg van de atletiekpiste op het sportpark in 
Oostduinkerke, de verdere afwerking van gebouw Westhoek kacademie; de burgemeester meldt dat er extra 16 miljoen kan 
geïnvesteerd worden in vergelijking met het eerste meerjarenplan door een aantal bijkomende dividenden, door besparingen op 
personeel en werkingskosten; de burgemeester geeft ook aan dat de belasting op de tweede verblijven wordt gemotiveerd in het 
kader van het lokaal woonplan; de burgemeester staat ook even stil bij de diverse ondersteuningen die de gemeente geeft aan de 
diverse verenigingen binnen de gemeente; hij geeft ook een evolutie van de schuld, waarbij gemikt wordt om tegen 2019 de 
schuld beneden de 100 miljoen te brengen 

Gehoord schepen Loones die verwijst naar de periode waarin grote investeringen konden gebeuren en waar de schulden werden 
opgebouwd en verwijst naar het onder controle houden van de werkingskosten en de burgemeester feliciteert met deze begroting 
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Gehoord raadslid Mouton die vraagt hoe bepaald wordt of een appartement beneden de 40 m² valt, waarop de burgemeester 
meldt dat dit met een verklaring op eer kan en er nadien steeksproefsgewijze wordt gecontroleerd. 

Raadslid Mouton vraagt uitleg en verduidelijking over de wijzigingen aan het reglement belasting op tweede verblijven, waarbij de 
burgemeester verwijst naar het juridisch advies terzake en de financieel beheerder bijkomende toelichting geeft 

 

25. Hervaststelling belasting tweede verblijven – periode 2016-2019. 
Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

26. Hervaststelling belasting voor de afgifte van een vergunning voor het gebruik van het strand voor het vissen 
met staande netten - periode 2016-2019. 

Gehoord dhr. burgemeester 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

27. Meerjarenplan 2014-2019 - wijziging nr. 2. 

Gehoord dhr. burgemeester 

Þ goedgekeurd met 22 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D. 
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, 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 onthoudingen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

28. Vaststellen beleidsnota en financiële nota: budget 2016. 

Gehoord dhr. burgemeester 

Þ goedgekeurd met 22 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D. 
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, 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 onthoudingen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

29. Goedkeuring van de budgetwijziging 2015 nr.4. 

Gehoord dhr. burgemeester 

Þ goedgekeurd met 22 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche,J. Loones, S. Anseeuw, D. Geersens, D. 
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, 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 onthoudingen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

 
(30) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Hancke - Zuidabdijmolen 

Raadslid Hancke vraagt waarom de Zuidabdijmolen niet gelijktijdig met het museum open is op zondag, waarop de 
burgemeester meldt dat de molenaar beperkt is in het aantal uren die hij kan presteren 

 

2. vraag van raadslid Dewulf - kerstboomverbranding 

Raadslid Dewulf vraagt wat het standpunt is over verbranding van kerstbomen, gezien dit nogal wat CO2 uitstoot met 
zich meebrengt, hij verwijst naar Nieuwpoort en vraagt om vanaf volgend jaar dit initiatief te stoppen; schepen 
Serpieters antwoordt dat raadslid Dewulf ook niet moet overdrijven en vraagt enig begrip voor dergelijke toeristische 
initiatieven. 

 

 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u54 
volgende raadszitting : maandag 18 januari 2016 
 
 
 
Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 
 


