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VERKLARENDE NOTA GEMEENTERAAD 18 JANUARI 2016 

 

OPENBARE ZITTING 

1. Mededelingen. 
 

2. Hervaststellen rangorde schepenen. 
 
 Toelichting De gemeenteraad heeft bij de eedaflegging van Rita Gantois als schepen de rangorde van de 

schepenen hervastgesteld. Hierbij werd mevr. Rita Gantois aangesteld als 2de schepen. 
Ingevolge het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 45 §4 neemt de schepen, die een 
schepen opvolgt, de rang in in volgorde van hun verkiezing of benoeming. De schepen van 
rechtswege overeenkomstig artikel 44, §3, is steeds de laatste in rang. 
De rangorde dient dus als volgt te worden hervastgesteld :  
1e schepen : Stéphanie Anseeuw 
2e schepen : Dorine Geersens 
3e schepen : Dirk Dawyndt 
4e schepen : Albert Serpieters 
5e schepen : Lander Van Hove 
6e schepen : Rita Gantois 
7e schepen : Greta Delie 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 : De rangorde van de schepenen wordt hervastgesteld. 
 

 
 

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

 
 Toelichting Het college van burgemeester en schepenen heeft de wens geuit om het werk ‘Arnold’ van 

Pieter Vanden Daele aan te kopen. De kunstenaar wordt hiervoor vertegenwoordigd door ‘De 
Muelenaere & Lefevere Art Gallery bvba.’  
Het kunstwerk ‘Arnold’ van Pieter Vanden Daele staat al enige tijd in het NAVIGO-Nationaal 
Visserijmuseum. Er wordt voorgesteld om het kunstwerk te laten staan op de huidige locatie: 
in het bezoekerscentrum. Het beeld is 65 cm. breed en 67 cm. hoog. De prijs bedraagt 
7000 euro. 
 
Pieter Vanden Daele werd geboren in Oudenaarde in 1971. Hij leeft en werkt er nog steeds. 
Zijn bronzen sculpturen van verschillende soorten vissen worden geëxposeerd in heel Europa. 
Sinds zijn jeugd was Pieter Vanden Daele gefascineerd door de onderwaterwereld en haar 
wonderlijke fauna. Een aantal jaren terug werden zijn passies verenigd toen hij begon met de 
creatie van bronzen sculpturen van diverse vissen, meestal karpers. De originele modellen 
komen voort uit organische materialen zoals bladeren, hout, leer, etc.  
 
De vissen van Pieter Vanden Daele leven voor eeuwig gevangen in brons, zoals de natuur 
prehistorische vissen kon vangen in fossielen. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art 1:  Akkoord te gaan met de onderhandelingsprocedure als voorwaarden wijze van 
gunning voor het leveren van het beeldhouwwerk 'Arnold’ van Pieter Vanden Daele; 

Art 2: Akkoord te gaan met het voorgestelde bedrag van 7000 euro;  
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4. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Ten Bogaerde - 
omgevingswerken ter hoogte van de grote schuur - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 
 Toelichting De renovatie van de grote schuur Ten Bogaerde is momenteel volop bezig. De opening is 

gepland tegen de zomer 2016.  
Het dossier omgevingswerken zou ook tegen dan min of meer moeten afgewerkt zijn. De 
werken omvatten: terreinaanleg, betonwerken, balustrades, verdichtingswerken,… 
 
De raming bedraagt € 319.858,79 excl. btw of € 387.029,14 incl. 21% btw. 
De nodige kredieten zijn voorzien op het investeringsbudget 2016. 
Wijze van gunnen: open aanbesteding. 
Lastenboek, raming en plannen werden opgemaakt door architectuurburo Govaert & 
Vanhoutte uit Brugge. 
 
Op heden is nog geen budget voorzien voor de omgevingswerken ter hoogte van de grote 
schuur ten Bogaerde. Dit zal moeten voorzien worden in een budgetwijziging (en eventuele 
meerjarenplanwijziging).  
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016-002 en de raming voor 
de opdracht “Ten Bogaerde - verbouwen van grote schuur: omgevingswerken ter 
hoogte van de grote schuur”, opgesteld door de ontwerper, BVBA 
Architectenburo Govaert & Vanhoutte, Kon. Astridlaan 25/0101 te 8200 Brugge. 
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De 
raming bedraagt € 319.858,79 excl. btw of € 387.029,14 incl. 21% btw. 

Art. 2:  Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. 

Art. 3:  Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal 
niveau. 

 
 

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

 
 Toelichting Op onze meerjarenplanning staan nog diverse weg- en rioleringswerken ingepland. Het 

raamcontract met de studiebureaus Cnockaert en Plantec zijn afgelopen.  
Om niet bij ieder dossier een aparte prijsvraag te moeten opmaken wordt een nieuw 
raamcontract uitgeschreven tot eind 2018. 
 
In de gemeenteraad van 23 november 2015 werd reeds een dergelijk dossier goedgekeurd. 
Tijdens de prijsvraag werd de procedure stopgezet en wel om volgende redenen: 
* het dossier omvatte een beperkt aantal dossiers. Het huidige dossier is een raamcontract 
voor alle toekomstige werkzaamheden tot eind 2018. 
* er wordt voorgesteld de procedure van gunnen aan te passen: het eerste bestek was open 
aanbesteding (enkel dus o.b.v. prijs). Het huidige dossier is open offerteaanvraag waar er bij 
toewijzing dus rekening wordt gehouden met meerdere criteria (ereloon, temijnen, 
methodologie, dienstverlening, …) 
Het dossier omvat 2 percelen: deelgebied Oostduinkerke en Wulpen / deelgebied Koksijde en 
Sint-Idesbald. 
 
De totale raming bedraagt € 400.000,00 incl. btw.; De kredieten worden voorzien op de 
budgetten 2016-2017 en 2018. 
Wijze van gunnen: open offerteaanvraag. Dossier opgemaakt in eigen regie.  
 
Er is budget voorzien onder de diverse weg- en rioleringswerken in 2016-2017 en 2018. Dit 
budget is evenwel voorzien op diverse jaarbudgetrekeningen uitgesplitst per uit te voeren 
actie.  
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016-001 en de raming voor 
de opdracht “raamcontract aanstellen ontwerper voor weg- en rioleringswerken 
tot eind 2018”, opgesteld door het Dienst Technisch Bureau. De lastvoorwaarden 
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 
€ 330.578,51 excl. btw of € 400.000,00 incl. 21% btw. 

Art. 2:  Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag. 

Art. 3:  De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden. 

Art. 4:  Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal 
en Europees niveau. 
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6. Goedkeuring akte tot aankoop van het onroerend goed Dorpsstraat 15 jegens Lidl Belgium GmbH & Co.KG. 
 
 Toelichting In zitting van de gemeenteraad van 19 oktober 2015 werd goedkeuring gegeven tot aankoop 

van het onroerend goed Dorpsstraat 15 8670 Oostduinkerke jegens Lidl Belgium voor een 
totaalbedrag van 390.000 euro (oppervlakte 1.485 m²). In zitting van het college van 
burgemeester en schepenen van 19 oktober 2015 werd notaris Wim Maes aangesteld voor de 
de opmaak en het verlijden van de ontwerpakte. De gemeente mocht de ontwerpakte 
ontvangen op 22 december 2015. De voorwaarden tot aankoop dienen te worden 
goedgekeurd door de gemeenteraad. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: De akte tot aankoop van het onroerend goed Dorpsstraat 15 ten kadaster gekend 
onder Koksijde 4de afdeling sectie D, perceelnummer 0104F 2 jegens de Lidl Belgium 
GmbH & Co. KG wordt goedgekeurd.  

Art. 2:  De burgemeester en de secretaris worden belast met de ondertekening van de akte. 

 
 

7. Goedkeuring akte tot aankoop van het onroerend goed Dorpsstraat 17 jegens M. Vandenbussche Invest. 
 
 Toelichting In zitting van de gemeenteraad van 19 oktober 2015 werd goedkeuring gegeven tot aankoop 

van het onroerend goed Dorpsstraat 17 te Oostduinkerke, ten kadaster gekend onder 
Koksijde 4de afdeling, sectie D, perceelnummer 0104C2 eigendom is van M. Vandenbussche 
Invest voor een totaalbedrag van 786.060,00 euro. Het college van burgemeester en 
schepenen stelde in zitting van 9 november 2015 notaris Wim Maes aan voor de opmaak en 
het verlijden van de akte. De gemeente mocht de ontwerpakte ontvangen. De voorwaarden 
tot aankoop dienen te worden goedgekeurd door de gemeenteraad.   
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: De akte tot aankoop van het onroerend goed Dorpsstraat 17 ten kadaster gekend 
onder Koksijde 4de afdeling, sectie D, perceelnummer 0104C2 eigendom is van 
M. Vandenbussche Invest wordt goedgekeurd.  

Art. 2:  De burgemeester en de secretaris worden belast met de ondertekening van de 
akte. 

 
 

8. Definitieve vaststelling rooilijnplan wegenis zijstraat Dorpsstraat. 
 
 Toelichting Naast bakkerij Vandamme - Dorpsstraat 26 - 8670 Koksijde ligt een pad dat ontsluiting geeft 

aan de achterzijde van een aantal woningen gelegen Dorpsstraat en Schoolstraat. Het pad 
loopt op de site van het Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke (NAVIGO) en loopt tot 
achter het Estaminet De Peerdevisscher. 

De parkeerdruk wordt binnenkort vergroot door het bouwen van 23 (sociale) appartementen 
waarbij de bijhorende garages eveneens worden ontsloten via het geplande pad. Het pad 
komt eveneens de ontsluiting van het Nationaal Visserijmuseum ten goede. 

Gezien op de complexe eigendomstructuur is het creëren van een pad met openbaar karakter 
aangewezen.  

Het ontwerp-rooilijnplan is na voorlopige vaststelling door de gemeenteraad onderworpen aan 
een openbaar onderzoek waarbij alle aanpalenden via aangetekend schrijven op de hoogte 
werden gebracht.  Er zijn geen bezwaren ingediend. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 : Akkoord met de definitieve vaststelling van het rooilijnplan wegenis zijstraat 
Dorpstraat. 

Art. 2 : Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van deze 
beslissing. 

Art. 3 : Het besluit van definitieve vaststelling van dit rooilijnplan bij uittreksel te publiceren 
in het Belgisch Staatsblad binnen de 60 dagen 

 
 

9. Voorlopige aanvaarding nieuwe straatnaam "Admiraal Ronarc'h-pad". 
 
 Toelichting Naast bakkerij Vandamme - Dorpsstraat 26 - 8670 Koksijde ligt een pad dat zal verlengd 

worden zoals op plan in bijlage. Het pad loopt tot op de site van het Nationaal 
Visserijmuseum Oostduinkerke (NAVIGO) en loopt tot achter het Estaminet De 
Peerdevisscher. Het college stelt de benaming ADMIRAAL RONARC'H-PAD voor. 
 
Admiraal Pierre-Alexis Ronarc’h is geboren op 22 november 1865 in het Franse Quimper 
(Bretagne). Hij is overleden in Parijs op 1 april 1940. Tijdens de 1ste Wereldoorlog speelt hij 
als bevelhebber van de Marinefuseliers een belangrijke rol in de Slag om de IJzer. Bij die slag 
zet het Belgische leger 75 000 militairen in langs de IJzer. In Diksmuide worden ze bijgestaan 
door de Marinefuseliers onder leiding van Admiraal Ronarc’h. 
Ronarc’h had zijn hoofdkwartier in het ‘Rozenhof’ in Oostduinkerke (hoek Guldenzandstraat-
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Leopold II-laan). 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 :  Akkoord met de voorlopige aanvarading om de straatnaam “ADMIRAAL 
RONARC’H-PAD” toe te kennen aan de nieuw aan te leggen openbare weg 
gelegen zijstraat Dorpsstraat naast bakkerij Vandamme die leidt naar de site van 
het Nationaal Visserijmuseum NAVIGO zoals volgens situatieplan in bijlage.  

Art. 2 :  Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van 
deze beslissing. 

Art. 3 :  Het dossier wordt voor definitieve beslissing aan de gemeenteraad voorgelegd na 
het ontvangst van het facultatief advies van de gemeentelijke raad voor cultuur 
& vrijetijdsbesteding en na het afronden van het openbaar onderzoek. 

 
 

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

 
 Toelichting Aan de Spoorwegstraat in Nieuwpoort ligt een stuk grond over verschillende percelen dat op 

vandaag niet is bebouwd maar wel in woongebied is gelegen.  Een deel van de site ligt in 
tweede lijn ten opzichte van de bestaande weg.  De verkaveling voorziet in de aanleg van een 
nieuwe weg die aantakt opde Spoorwegstraat en die dient ter ontsluiting van 19 nieuwe 
bouwkavels (vier extra kavels worden ontsloten op de bestaande wegenis).  Van deze 
verkaveling liggen 8 percelen (gedeeltelijk) op grondgebied Koksijde waarvan 2 enkel met 
een tuingedeelte.  Ook de ontworpen wegenis ligt voor een klein gedeelte in Koksijde.  
Wat de loten betreft en bijhorende voorschriften zijn er afwijkingen ten opzichte van hetgeen 
in Koksijde gangbaar is, onder andere de beperkte bouwvrije strook.  Evenwel heeft het hier 
weinig zin om voor de loten op Koksijds grondgebied andere normen te hanteren dan deze op 
Nieuwpoorts grondgebied terwijl deze op het terrein uiteindelijk als één wijk zullen 
beschouwd worden. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: Akkoord te gaan met het tracé van de wegenis zoals weergegeven op plan 
opgemaakt op 15 september 2015 door bureau Cnockaert mits respecteren van de 
verbintenis. 

Art. 2:   de verbintenis tussen het gemeentebestuur en NV Danneels Development, zoals 
opgemaakt op 29 december 2015 wordt goedgekeurd. 

 
 

11. IKWV - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering. 
 
 Toelichting Raadslid Inge Vandekeere werd door de gemeenteraad van 21 mei 2013 aangesteld als 

vertegenwoordiger en dhr. Lander Van Hove als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering van IKWV voor huidige legislatuur. 
Door schoolverplichtingen kan raadslid Vandekeere moeilijk aanwezig zijn om de algemene 
vergadering van de IKWV bij te wonen, daarom wordt voorgesteld om een andere 
vertegenwoordiger aan te stellen. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: Aanstellen nieuwe vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IKWV 
tijdens huidige legislatuur. 

 
 

12. Mondelinge vragen van de raadsleden. 
 
 
 
 
Joeri Stekelorum 
gemeentesecretaris 
08|01|2016 


