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gemeente 
Koksijde 

BEKNOPT VERSLAG 
GEMEENTERAAD 

maandag 18 januari 2016 

 
Aanwezig: L. DELTOMBE, voorzitter 
 M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester; 
 S. ANSEEUW, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, A. SERPIETERS, L. VAN HOVE en R. GANTOIS, schepenen 
 G. DELIE, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid 
 J. LOONES, 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 19u10 
 
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: de raadsleden Loones, Vollon, F. Devos, B. Dalle 
 
 
OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 21 december 2015 
Er zijn geen opmerkingen op de notulen, de raad keurt de notulen bijgevolg goed. 

 
1. Mededelingen. 

er zijn geen mededelingen 

 
2. Hervaststellen rangorde schepenen. 

Gehoord de gemeentesecretaris in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop bronzen beeldhouwwerk 
'Arnold' van Pieter Vanden Daele - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Gantois die de aankoop van deze bronzen sculptuur, die momenteel in het NAVIGO staat, toelicht 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

4. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Ten Bogaerde - omgevingswerken 
ter hoogte van de grote schuur - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de opening van het centrum in juni 2016 en het feit dat de 
omgevingswerken tegen dan moeten afgewerkt zijn 

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

5. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Raamcontract aanstellen 
ontwerper voor weg- en rioleringswerken tot eind 2018 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar een vroegere goedkeuring en het feit dat in het verleden ook op die manier 
is gewerkt 

Gehoord raadslid Mouton die vraagt om bij de herinrichting van de Van Buggenhoutlaan ook het probleem van de 
afwatering op het Kerkplein kan meegenomen worden, waarop de burgemeester meldt dat geen kredieten zijn voorzien 
om het volledige plein her in te richten, maar wel de waterafvoer kan worden bekeken 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

6. Goedkeuring akte tot aankoop van het onroerend goed Dorpsstraat 15 jegens Lidl Belgium GmbH & Co.KG. 
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

7. Goedkeuring akte tot aankoop van het onroerend goed Dorpsstraat 17 jegens M. Vandenbussche Invest. 
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 
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8. Definitieve vaststelling rooilijnplan wegenis zijstraat Dorpsstraat. 
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

9. Voorlopige aanvaarding nieuwe straatnaam "Admiraal Ronarc'h-pad". 
Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de verdiensten van admiraal Ronarc’h tijdens de eerste wereldoorlog als 
commandant van de fusiliers marins en ook het feit dat hij gehuisvest was in Oostduinkerke-dorp en ook het feit dat hij 
als eerste naar grondwater heeft geboord op het grondgebied van Oostduinkerke en op die manier als grondlegger van 
de IWVA kan worden beschouwd. 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

10. Goedkeuring tracé van wegenis verkaveling Danneels aan de Spoorwegstraat voor gedeelte op grondgebied 
Koksijde. 

Gehoord schepen Dawyndt die meldt dat het over een klein deeltje op grondgebied Koksijde van een nieuwe verkaveling 
gaat in Nieuwpoort 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

11. IKWV - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering. 
Gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting 

Þ wordt aangesteld met unanimiteit: Paul Casselman (eff.) en Lander Van Hove (plv) 

 
(12) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Van Herck - jodiumpillen 
Raadslid Van Herck verwijst naar eerdere tussenkomsten waarbij hij verwijst naar recente vaststellingen van de 
Wetenschappelijke Raad waaruit blijkt dat België achter loopt met concrete maatregelen, met name verdubbeling van 10 
naar 20 kilometer waardoor Koksijde binnen de perimeter van Gravelines valt; hij vraagt dat Koksijde ook de nodige 
maatregelen zou nemen voor het verdelen van jodiumpillen. 

De burgemeester antwoordt dat Gravelines op 30 km ligt en verwijst ook naar het plan die door de ambtenaar Integrale 
Veiligheid werd opgesteld en zal vragen om dit te actualiseren in functie van de huidige vaststellingen. 

 

Raadslid Castelein doet een oproep om aanwezig te zijn op 26 februari voor een concert van de Gidsen in de OLV Ter Duinenkerk 
 
 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 19u28 
volgende raadszitting : maandag 15 februari 2016 
 
 
 
Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 


