
BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER

 

besluit van 21 oktober 2020

OPHEFFING VAN HET BESLUIT VAN DE WAARNEMEND BURGEMEESTER VAN 2 OKTOBER 2020 
HOUDENDE HET TREFFEN VAN DRINGENDE MAATREGELEN TER VRIJWARING VAN DE 
OPENBARE VEILIGHEID - AFSLUITEN VAN BEPAALDE PADEN IN NATUURGEBIED 
NOORDDUINEN

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 135 §2 en artikel 133;

Gelet op het besluit van de waarnemend burgemeester van 2 oktober 2020 houdende het treffen van dringende 
maatregelen ter vrijwaring van de openbare veiligheid - afsluiten van bepaalde paden in natuurgebied Noordduinen;

Overwegende de storm Odette die op 23 en 24 september 2020 bijzonder veel schade heeft aangericht op het 
grondgebied Koksijde;

Overwegende dat ook natuurgebied "Noordduinen" gelegen te Koksijde tussen Strandlaan – Duinenkranslaan – 
Ranonkellaan – Jaak Van Buggenhoutlaan – Middenlaan – Abdijstraat – Helvetiastraat en Robert Vandammestraat 
ernstige schade had opgelopen waarbij diverse takken van bomen zijn afgekraakt en bomen zijn omgewaaid;

Overwegende dat de dienstdoende boswachter van het Agentschap voor Natuur en Bos de vraag had gesteld om een 
deel van het natuurgebied "Noordduinen" in eigendom en beheer van Agentschap voor Natuur en Bos af te sluiten;

Overwegende dat bij besluit van 2 oktober 2020 de waarnemend burgemeester heeft beslist om de delen waar de 
schade nog niet in kaart werd gebracht of werd opgeruimd af te sluiten voor het publiek om de openbare veiligheid in 
belangrijke mate te vrijwaren;

Overwegende dat dit noodzakelijk was omdat er (opruim)werken nodig waren en deze niet overal op korte termijn 
konden worden uitgevoerd; dat bovendien de veiligheid van de bezoekers in het natuurgebied "Noordduinen" niet kon 
worden gegarandeerd tot de schade aangericht door de storm in kaart was gebracht en opgeruimd;

Overwegende dat de desbetreffende delen van het natuurgebied "Noordduinen" in eigendom zijn en beheerd worden 
door het Agentschap van Natuur en Bos van de Vlaamse overheid maar dat de situatie een gevaar betekende voor de 
openbare veiligheid waardoor het noodzakelijk was om als lokaal bestuur de toegang op bepaalde plaatsen te 
verbieden en af te sluiten; dat de maatregel ook werd gevraagd door de eigenaar-beheerder van het natuurgebied 
"Noordduinen;

Overwegende dat de gemeentelijke diensten de nodige signalisatie hebben geplaatst zodat bezoekers waren 
gewaarschuwd;

Overwegende dat tijdens het overleg met de burgemeester, de milieu-ambtenaar en het Agentschap van Natuur en 
Bos werd aangegeven dat de opruimwerken zijn beëindigd en het volledige natuurgebied "Noordduinen" terug 
toegankelijk is;

Overwegende dat de noodzaak tot het afsluiten van verschillende delen van natuurgebied "Noordduinen" hiermee is 
verdwenen.

BESLUIT

Art. 1: Het besluit van de waarnemend burgemeester van 2 oktober 2020 houdende het treffen van dringende 
maatregelen ter vrijwaring van de openbare veiligheid - afsluiten van bepaalde paden in natuurgebied Noordduinen 
wordt met onmiddellijke ingang opgeheven;

Koksijde, 21 oktober 2020

De algemeen directeur,

Joeri Stekelorum

De burgemeester,

Marc Vanden Bussche


