
                                                                        

Verklarende nota gemeenteraad 18|04|2016 pagina 1/15 

 
 

VERKLARENDE NOTA GEMEENTERAAD 18 APRIL 2016 

OPENBARE ZITTING 

1. Mededelingen. 
 
 
 

2. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Anemonenlaan. 
 
 Toelichting Gezien het voor de voetgangers veiliger is als aan één zijde van de Anemonen geparkeerd wordt; 

Overwegende het gunstig advies verleend door de verkeerscommissie; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: Het aanvullend politiereglement op het verkeer, betrekking hebbend op gemeentewegen,  

ANEMONENLAAN - 2655 

================================================== 

Art. 1. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het 
Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. westkant 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3,  Xa en Xb. 
 
 

3. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Guido Gezelleplein. 
 
 Toelichting Gezien er voldoende ruimte is om fietsers in beide richtingen te laten rijden terwijl de auto’s 

slechts in één richting mogen rijden aan de westelijke rijbaan van het plein; 
Overwegende het gunstig advies verleend door de verkeerscommissie; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: Het aanvullend politiereglement op het verkeer, betrekking hebbend op gemeentewegen,  

GEZELLEPLEIN (Guido) – 2385 (GR 16.08.10) 
====================== 

Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

GEZELLEPLEIN (Guido) – 2385 (GR 16.08.10) 
====================== 

Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Op het ingerichte gedeelte van het plein. 

Art. 2. opgeheven 

Art. 3.  Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Op de westelijk gelegen rijbaan van het plein, over een afstand van 24m voor het 
grootwarenhuis.. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1 + Xc (24m). 

Art. 4. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van 
het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Verboden het plein op te rijden vanaf de Koninklijke Baan via de oostelijke rijbaan. 
2. Verboden richting op de Westelijke rijbaan vanaf de inrit ondergrondse garages naar de 
Koninklijke Baan. 
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4. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Jacquetlaan. 
 
 Toelichting Gezien het onduidelijk is dat er niet mag geparkeerd worden naast en op het voetpad ondanks 

de signalisatie en de paaltjes; 
Overwegende het gunstig advies verleend door de verkeerscommissie; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: Het aanvullend politiereglement op het verkeer, betrekking hebbend op gemeentewegen,  

JACQUETLAAN – 4141  (gew.GR 14.11.2011) 
================ 

Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

JACQUETLAAN – 4141  (gew.GR 14.11.2011) 
================ 

Art. 1. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het 
Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Aan het kruispunt met de Leopold II laan. 

De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 

Art. 2. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het 
Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

a. Zuidkant van de bocht, over afstand van 50 m 
b. Zuidkant tussen Leopold II laan en Hoge Weg 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3 – Xa en Xb. 

Art. 3. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art. 
70.2.1.3° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer. 

1. twee plaatsen op het parking gedeelte van de straat 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord voorzien 
van pictogram “minder valide”. 

Art. 4.  Parkeerplaatsen voorbehouden voor bussen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van 
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer: 

1. 4 plaatsen op het parking gedeelte van de straat 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9d  
 
 

5. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Kerkplein. 
 
 Toelichting Gezien de behoefte aan extra parkeerplaatsen voor mindervaliden op het Kerkplein 

Overwegende het gunstig advies verleend door de verkeerscommissie; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1. Het aanvullend politiereglement op het verkeer, betrekking hebbend op gemeentewegen,  

 
KERKPLEIN  : 2660  ( GR 28.03.2011) 
======================== 

Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

KERKPLEIN  : 2660  ( GR 28.03.2011) 
======================== 
Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
1. Op het volledige plein. 

Art. 2.   Parkeerplaatsen, voorbehouden aan personenauto’s, overeenkomstig art. 
70.2.1.3° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Op het volledige plein. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9b.  

Art. 3. Parkeerverbod, overeenkomstig art.75.1.2° van het Algemeen Reglement 
op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Noordelijke rijbaan van het plein, voor de O.L.V.Kerk. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van gele onderbroken strepen op de 
werkelijke rand van de rijbaan, op de trottoirband of op de boordsteen van een verhoogde 
berm. 
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Art. 4. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig 
art.70.2.1.3° van het  Algemeen Reglement op de Politie van het 
Wegverkeer: 

1. Twee plaatsen op het plein aan de oostzijde. 
2. Twee plaatsen op het plein aan de westzijde. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord 
"pictogram minder validen". 

Art.5. Verplichting de door de pijl aangeduide richting te volgen, overeenkomstig 
art.69.3 van de verkeerscode:  

- op het volledige plein 

De maatregel wordt aangeduid bij middel van de borden D1 en  wegmarkeringen. 
 
 

6. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Massartstraat. 
 
 Toelichting Gezien het verkeer niet altijd kan kruisen indien auto’s geparkeerd staan aan de zuidkant van de 

straat en hierdoor soms op het voetpad wordt gereden; 
Overwegende het gunstig advies verleend door de verkeerscommissie; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1. Het aanvullend politiereglement op het verkeer, betrekking hebbend op gemeentewegen,  

MASSARTSTRAAT -  1094   (GR 26.04.2011 – 19.01.2015) 
===================================== 

Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

MASSARTSTRAAT -  1094   (GR 26.04.2011 – 19.01.2015) 
===================================== 

Art. 1.   Opgeheven 

Art. 2 Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het 
Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1.  Noordkant 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3, Xa en Xb 
 

 
 

7. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - parking brandweerarsenaal. 
 
 Toelichting Gezien het verkeer niet linksaf mag afslaan komende uit de “parking Colruyt” richting “parking 

monument gesneuvelden” en dit onvoldoende gesignaleerd staat; 
Overwegende het gunstig advies verleend door de verkeerscommissie; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1. Het aanvullend politiereglement op het verkeer, betrekking hebbend op gemeentewegen,  

PARKING BRANDWEERARSENAAL  
====================== 

Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

PARKING BRANDWEERARSENAAL: (achteraan brandweerarsenaal Zeelaan)  
(Wijz.GR 12.06.07) 
=============================== 

Art. 1. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het 
Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer, met uitzondering 
voor fietsen en bromfietsen klasse A: 

1. verboden richting op rijbaan gelegen op zuidkant parking, van “Parking Monument 
Gesneuvelden” naar de in-uitrit “Parking Brandweerarsenaal en “Parking Colruyt” 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord C1 met onderbord M3 en F19 
met onderbord M5 en waar nodig D1. 

Art. 2. Verbod af te slaan in de richting door de pijl aangegeven, overeenkomstig 
art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer, 
met uitzondering voor fietsen en bromfietsen klasse A: 

1. Verboden rechts af te slaan vanaf de rijbaan op de zuidkant van de parking, naar de uitrit 
“parking Colruyt”. 

2. Verbod links af te slaan vanaf de uitrit “parking Colruyt” naar de rijbaan gelegen aan de 
“parking brandweerarsenaal”. 



verklarende nota gemeenteraad 18|04|2016 pagina 4/15 
 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord C31 met onderbord M3. 

Art. 3. Verkeer verboden toegang, overeenkomstig art.86.3 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. op het volledige plein (genaamd parking brandweerarsenaal) 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord C3, onderbord "uitgezonderd 
brandweer & 100". 

 
 

8. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Europaplein. 
 
 Toelichting Gezien de fietsers in twee richtingen zouden mogen rijden op de noordelijke rijbaan van 

Europaplein tussen de Zeedijk te Oostduinkerke en het nieuwe fietspad; 
Gezien deze verbinding onderdeel uitmaakt van het fietsnetwerk van Westtoer; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1. Het aanvullend politiereglement op het verkeer, betrekking hebbend op gemeentewegen,  

EUROPAPLEIN – 4268 (GR 10.09.07 - GR 12.01.09 – 16.03.09 – 16.08.10) 
=============== 

Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

EUROPAPLEIN – 4268 (GR 10.09.07 - GR 12.01.09 – 16.03.09 – 16.08.10) 
=============== 

Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1.  Op het ganse plein. 

Art. 2. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1.  Oostelijke rijbaan rond het plein, 20 meter,  beginnend op de noord/westhoek van 
het gebouw "21", richting strand. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3,Xa en Xb. 

Art. 3. Parkeerverbod, overeenkomstig art.75.1.2° van het Algemeen Reglement op 
de Politie van het Wegverkeer: 

1.  Op de oostelijk , westelijk en noordelijk gelegen rijbaan rondom het plein. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van geel onderbroken strepen op de 
werkelijke rand van de rijbaan, op de trottoirband of op de boordsteen van een verhoogde 
berm. 

Art. 4. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig 
art.70.2.1.3° van het  Algemeen Reglement op de Politie van het 
Wegverkeer: 

1.  de drie eerste plaatsen op de zuid/westhoek van het plein. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord 
"pictogram minder validen". 

Art. 5. Eénrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het 
Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1.  Het oprijden van het plein via de Albert I laan, is verboden via westelijke rijbaan 
rondom het plein . Het oprijden is slechts toegelaten via de oostelijk gelegen rijbaan. 

2.  Het oprijden van de noordelijke rijbaan is verboden via de Zeedijk. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 en F19 en waar nodig 
met D1. 

Art. 6. Maximum gewicht, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement 
op de Politie van het Wegverkeer: 

a)  3.0 Ton 
1. het volledige plein 

b)  15.0 Ton 
1. de oostelijk, westelijk en noordelijk gelegen rijbaan rond het plein. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht met het bord C21. 

Art. 7. opgeheven 

Art. 8 Eénrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van 
het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer, met 
uitzondering van fietsers : 



verklarende nota gemeenteraad 18|04|2016 pagina 5/15 
 

 1.  Het oprijden van de noordelijke rijbaan is verboden via de Zeedijk. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M2 en 
F19 met onderbord M4. 

 
 

9. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Albert Duboisstraat. 
 
 Toelichting Gezien de wegbreedte het niet toelaat om auto’s door te laten; 

Overwegende het gunstig advies verleend door de verkeerscommissie; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: Het aanvullend politiereglement op het verkeer, betrekking hebbend op gemeentewegen,  

ALBERT DUBOISSTRAAT - 2270 

============================================ 

Art. 1. Verkeer verboden in beide richtingen overeenkomstig art. 68.3 van het 
Algemeen Reglement van de Politie op het Wegverkeer met uitzondering 
van fietsers en voetgangers. 

2. Gans de straat 

De maatregel wordt ter kennis gebracht paaltjes aan begin en einde van de straat. 
 
 

10. Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Koninklijke baan. 
 
 Toelichting Gezien de behoefte tot de aanwezigheid van een parkeerplaats voor mindervaliden aan de 

Koninklijke Baan met huisnummer 78; 

Overwegende het gunstig advies verleend door de verkeerscommissie; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: Het aanvullend politiereglement op het verkeer, betrekking hebbend op gewestwegen,  
 
Art.13. KONINKLIJKE BAAN / N34 (GR.12.09.95 - MB.09.11.95 -Gew.GR 09.06.98 - 
GR 03.09.2001 - 02.09.01 - GR 26.11.2001 – GR 09.02.02 – GR 10.03.03 – 14.06.04 
– 14.11.05 – 19.12.05 – GR 18.02.08 – 12.01.09 – GR 16.08.10 – GR 20.12.10 – 
16.08.11- 14.11.11 – 20.12.12 – 15.04.13 – GR 17.02.14 – GR 22.06.15) 
============================================= 

Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

Art.13. KONINKLIJKE BAAN / N34 (GR.12.09.95 - MB.09.11.95 -Gew.GR 09.06.98 - 
GR 03.09.2001 - 02.09.01 - GR 26.11.2001 – GR 09.02.02 – GR 10.03.03 – 14.06.04 
– 14.11.05 – 19.12.05 – GR 18.02.08 – 12.01.09 – GR 16.08.10 – GR 20.12.10 – 
16.08.11- 14.11.11 – 20.12.12 – 15.04.13 – GR 17.02.14 – GR 22.06.15) 
========================================== 

1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

a) zuidkant, tussen het kruispunt met de Kursaallaan en Zeelaan 
b) zuidkant, in de ventweg tussen het kruispunt met het G Gezelleplein en de 

Duinbergenstraat 
c) zuidkant tussen de Zouavenlaan en de P Sorellaan 
d) noordkant tussen het kruispunt met de Rousseaulaan en de Zeelaan 
e) noordkant, tussen het kruispunt met de J Jordaenstraat en Middelkerkestraat 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door witte markeringen. 

2. Denkbeeldige rand van de rijbaan, overeenkomstig art. 75.2 van het 
Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

a) Op de noord- en zuidkant,  tussen de grens met De Panne en het kruispunt met 
de  Strandlaan 

b) op de noord- en zuidkant,  tussen het kruispunt met de Strandlaan en het 
kruispunt met de M Blieckstraat/ J Jordaenstraat 

c) Op de noord- en zuidkant, tussen het kruispunt met de Zouavenlaan en de 
aansluiting met de Albert I laan (N34) 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door witte doorlopende strepen 

3. Beperking max snelheid, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

a) Op noord- en zuidkant, beperkt tot max 70 km/h, tussen de bebouwde kom 
“Koksijde”  (kmpaal 60.3) en de bebouwde kom “Oostduinkerke”. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht met de borden C43 
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4. Fietspaden, overeenkomstig art. 2.7 of 74 van het Algemeen Reglement op de 
Politie van het Wegverkeer: 

a) Op beide zijden vanaf het kruispunt met de Pannelaan  tot het kruispunt gevormd 
met de Maurice Blieckstraat/ Jacob Jordaensstraat. 

b) Op beide zijden vanaf het kruispunt gevormd met de Lejeunelaan/Rousseaulaan en 
de aansluiting met de Albert I laan (N34). 

c)  dubbelrichtingsfietspad vanaf de grens met De Panne tot het kruispunt met de 
Pannelaan 

De maatregel wordt ter kennis gebracht, naargelang plaatstoestand, bij middel de borden / D 
7 / D9 of van twee evenwijdige witte onderbroken strepen. 

5. Oversteekplaatsen voetgangers, overeenkomstig art. 76.3 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

a) ter hoogte van het kruispunt met de Pannelaan / Terlincklaan. 
b) ter hoogte van het kruispunt met de Vanhouttelaan / Christiaenlaan. 
c) ter hoogte van het kruispunt met de Strandlaan, beide kanten 
d) ter hoogte van de tramhalte ,  “St.Idesbald”, thv KP Oostendelaan / Meesjeslaan 
e) ter hoogte van het kruispunt met de Koninginnelaan. 
f) ter hoogte van de tramhalte, “Ster der Zee”, thv KP  Koninklijke Prinslaan N8 / 

Prof.Blanchardlaan.  
g) ter hoogte van het kruispunt met de Bliecklaan / Koninginnelaan. 
h) ter hoogte van het kruispunt met de Kursaallaan. 
i) ter hoogte van de tramhalte ,  “Koksijde Bad” thv KP Blieckstraat / J Jordaenstraat.  
j) ter hoogte van het kruispunt met de Blieckstraat / J Jordaenstraat  
j) ter hoogte van het kruispunt met de Zeelaan , beide kanten van het KP 
k) ter hoogte van de tramhalte, “G.Gezelleplein”, thv G.Gezelleplein 
l) ter hoogte van het kruispunt met de Heiststraat / Duinbergenstraat 
m) ter hoogte van het kruispunt met de Zouavenlaan / Zouavenplein 
m) ter hoogte van de tramhalte, “Lejeunelaan”  thv KP Lejeunelaan / Rousseaulaan 

n) ter hoogte van het kruispunt met de Dorlodotlaan 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door witte  

banden evenwijdig met de as van de rijbaan en waar nodig met bord 49. 

6.  Rijbaan verdeeld in rijstroken, overeenkomstig art. 72.3 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

a) onderbroken streep: 
1° Vanaf de grens met De Panne tot aan het kruispunt met de Pannelaan / H 

Terlincklaan, op beide kanten 
2° Vanaf het kruispunt met de Lejeunelaan tot de aansluiting met de Albert I laan 

(N34), op beide kanten 

b) Doorlopende streep: 
1° vanaf het kruispunt met de Zeelaan, tot het kruispunt met de Willemstraat 

7. Voorrang op ondergeschikte wegen,overeenkomstig art.67.3 van het 
Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

a) Over de volledige afstand, voor beide richtingen. 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht op de hoofdweg bij middel van bord B9 en op de 
ondergeschikte wegen bij middel van bord B1.  

Het bord B5 wordt echter geplaatst op de volgende ondergeschikte wegen : Albert Bliecklaan 
- Oostendelaan - Lejeunelaan -  Rousseaulaan en Zeelaan 

8. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder-validen, overeenkomstig 
art.70.2.1.3°c van het algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

a) Eén plaats, zuidkant, ter hoogte van het huis nr 87 
b) Eén plaats, zuidkant, ter hoogte van het huis nr 101 
c) Eén parkeerplaats, noordkant ter hoogte van het huis nr.116 
d) Eén parkeerplaats, zuidkant, ter hoogte van het huis nr.301 
e) Eén parkeerplaats, zuidkant ter hoogte van het huis nr.175 
f) één parkeerplaats, noordkant ter hoogte van huisnr. 78 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van bord E9a, aangevuld met onderbord 
waarop pictogram "minder-valide" is afgebeeld. 

9. Stroken voorzien voor het linksafslaand verkeer, overeenkomstig art. 77.1 van 
het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer; 

a) Noordkant : verkeer richting Oostduinkerke naar De Panne 
1.  voor kruispunt met Rousseaulaan/ Leleunelaan 
2. voor kruispunt met de Blieckstraat 
3. voor het kruispunt met de Kursaallaan 
4. voor het kruispunt met de Bliecklaan/ Koninginnelaan 
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5. voor het kruispunt met de Strandlaan 
6. voor het kruispunt met de Pannelaan 

b) Zuidkant : verkeer richting De Panne naar Oostduinkerke 
1. voor het kruispunt met de Strandlaan 
2. voor het kruispunt met de Rousseaulaan/ Lejeunelaan 
3. voor het kruispunt met de Dorlodotlaan 
 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord F13, evenals witte 
voorsorteringspijlen zoals voorzien in art.77.1 van het Algemeen Reglement op de Politie van 
het Wegverkeer. 

10. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1 van het Algemeen Reglement 
op de Politie van het Wegverkeer: 

a) ter hoogte van de huizen 129/131 - 20 meter 
b) ter hoogte van de huizen 150/152 - 10 meter 
c) ter hoogte van de huizen 136/138 - 20 meter 
d) ter hoogte van de huizen 109/111 - 10 meter 
e) ter hoogte van de huizen 84//86 - 10 meter 
f) ter hoogte van het huis 116 – 10 meter 
g) vanaf de Konijnenstraat – 15 meter 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden E1, Xc  + afstand. 
a) en b) worden aangevuld met onderbord ‘7u tot 11u’. 

11. Verbod links/rechts afslaand verkeer, overeenkomstig art.68.3 van het 
Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

A. Alle verkeer: 

a)  Noordkant : verkeer richting Oostduinkerke naar De Panne 
1. Kruispunt met Zeelaan en Terlinckplein : verbod links afslaan naar Zeelaan 

b) zuidkant : verkeer richting De Panne naar Oostduinkerke 
1. Kruispunt met Zeelaan en Terlinckplein : verbod links afslaan naar het 
Terlinckplein 

B. Uitgezonderd fietsen: 

i. zuidkant : verkeer richting De Panne naar Oostduinkerke 

1. Kruispunt met Zeelaan en Terlinckplein  : verbod rechts afslaan naar Zeelaan, met 
uitzondering voor fietsers  

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de verkeersborden C31a of C31b, met 
waar nodig met onderbord M2, volgens art. 77.1 van het Algemeen Reglement op de Politie 
van het Wegverkeer. 

12.  Kruispunten, alwaar het verkeer geregeld wordt bij middel van driekleurige 
lichtinstallaties overeenkomstig art. 61 van het Koninklijke Besluit dd 
01.012.1975, en ingericht volgens de laatst geldende versie van het V- plan: 

a) Koninklijke Baan (N34) / Strandlaan (gemeenteweg) 
b) Koninklijke Baan (N34)/ Koninklijke Prinslaan (N8) / Prof.Blanchardlaan(gemeenteweg) 
c) Koninklijke Baan (N34) / Eugenie Terlinckplein (gemeenteweg) / Zeelaan 

(gemeenteweg) 
d) Koninklijke Baan (N34) / Rousseaulaan (gemeenteweg) / Lejeunelaan (gemeenteweg) 

13. Verplichting de door de pijl aangeduide richting te volgen, overeenkomstig art 
69.3 van de verkeerscode; 

a) Zuidkant, richting De Panne naar Oostduinkerke 

1. Kruispunt met Koninklijke Prinslaan/ Prof Blanchardlaan, verplichte richting : 
Koninklijke Baan en Koninklijke Prinslaan. 

b) Noordkant, richting Oostduinkerke naar De Panne 

1. Kruispunt met de Dorlodotlaan, verplichte richting Koninklijke Baan en 
Dorlodotlaan richting Zeedijk (rechts) 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord D3b 

14. opgeheven. 

15. Parkeerplaatsen voorbehouden aan houders van de gemeentelijke parkeerkaart, 
overeenkomstig MB 09.01.2007 

a) Koninklijke Baan, ter hoogte huis nr 301. 
b) Koninklijke Baan, ventweg, ter hoogte huis nr 105/107 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord 
“parkeerkaart” 
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11. Goedkeuring akte tot verkoop grond Dorpsplaats Wulpen aan Woonmaatschappij Ijzer en Zee. 
 
 Toelichting In zitting van de gemeenteraad van 23 november 2015 werd beslist tot verkoop van de oude 

school Dorpsplaats Wulpen voor een bedrag van 200.000 euro. De gemeente mocht de 
ontwerpakte ontvangen van notaris Wim Maes. De goedkeuring van de voorwaarden tot 
verkoop is de bevoegdheid van de gemeenteraad. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: De akte tot verkoop van de grond Wulpen ten kadaster gekend onder Koksijde 6de 
afdeling sectie B, nrs 336 en 352, aan Woonmaatschappij Ijzer en Zee voor een 
bedrag van 200.000 euro wordt goedgekeurd.  

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

12. Goedkeuring overname Gewestweg N8h Jaak Vanbuggenhoutlaan tussen kmp. 0,000 en kmp. 1,127 namens 
het Vlaams Gewest. 

 
 Toelichting Op verzoek van de gemeente gaat het Agentschap Wegen en Verkeer akkoord om de 

Gewestweg N8h – Jaak Vanbuggenhoutlaan tussen kmp. 1,000 – kmp. 1,127, over te dragen 
aan de gemeente. Deze weg heeft enkel nog een lokale functie en kadert niet meer in het 
Structuurplan Vlaanderen. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring tot overname van Gewestweg N8h – Jaak Vanbuggenhoutlaan tussen 
kmp. 1,000 – kmp. 1,127, zoals aangegeven op het situatieplan met nummer  
1M3D8J G 120084 00 opgemaakt door Maarten Lombaert d.d. 18 januari 2016 
namens het Agentschap Wegen en Verkeer (Vlaamse Gewest).  

Art. 2:  Machtiging te geven aan de burgemeester en de gemeentesecretaris om de akte te 
ondertekenen. 

Art. 3:  Akkoord te geven aan de affectatie van deze wegenis tot het openbaar domein. 

Art. 4:  Goedkeuring tot de opmaak van een attest van goede staat van berijdbaarheid. 

 
 

13. Goedkeuring kosteloze afstand grond voormalige munitiedepot aan de Polder en Noordwatering i.k.v. de 
verbreding van de Parlementsgracht. 

 
 Toelichting In het kader van de watervoorziening (samenwerking Polder en Noordwatering Veurne en de 

Provincie West-Vlaanderen) zou de parlementsgracht met 2 meter moeten verbreden over 
een afstand van 780 meter.  
De eigenaars grenzend aan de Parlementsgracht de heer en mevrouw Rommelare - Sys en de 
heer Eric Capon zouden zo een deel van hun landbouwgrond verliezen (ongeveer 1.559 m²). 
Daarom werd het voorstel gedaan door de Polder en Noordwatering om deze verloren grond 
te compenseren met grond van het voormalige munitiedepot eigendom van de gemeente 
Koksijde dat grenst aan de grond eigendom van Rommelaere - Sys en een gedeelte dat 
grenst aan de grond van de heer Eric Capon.  
De grond (1.559,5 m²) zou kosteloos worden afgestaan aan de Polder en Noordwatering 
Veurne met de voorwaarde dat zij deze grond compenseren met de landbouwers die grond 
verliezen i.k.v. de verbreding van de parlementsgracht. Door landmeter-expert Leen Geusens 
werd een opmetingsplan opgemaakt.     
Het college van burgemeester en schepenen gaf in zitting van 11 januari 2016 positief advies 
tot de afstand van deze grond aan de Polder en Noordwatering. De kosten voor het 
verplaatsen van de omheining vallen ten laste van de Polder en Noordwatering. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring tot kosteloze afstand van de grond gelegen vooramlige munitiedepot 
ten kadaster gekend onder Koksijde 6de afdeling, sectie A deel van nr. 101E, met 
een oppervlakte van 1559,5 m² overeenkomstig het opmetingsplan van landmeter-
expert Leen Geusens aan de Polder en Noordwatering Veurne.  

Art. 2:  De kosteloze afstand wordt toegestaan op voorwaarde dat de betrokken landbouwers 
te compenseren voor het verlies aan grond door de verbreding van de 
parlementsgracht.  

 
 

14. Definitieve aanvaarding nieuwe straatnaam "Admiraal Ronarc'h-pad". 
 
 Toelichting Ingevolge de beslissing van de gemeenteraad van 18 januari 2016 tot voorlopige aanvaarding 

van de nieuwe straatnaam “ADMIRAAL RONARC'H-pad die een zijstraat is van de Dorpsstraat 
naast bakkerij Vandamme die leidt naar de site van het Nationaal Visserijmuseum NAVIGO en 
de nieuw te bouwen sociale woningen van de Woonmaatschappij Ijzer & Zee te 8630 VEURNE 
dient er overgegaan te worden tot de definitieve aanvaarding van de straatnaam.  

Het proces-verbaal van 8 maart 2016 van afsluiting van openbaar onderzoek dat liep van 25 
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januari 2016 tot en met 25 februari 2016  vermeldt geen bezwaren.  

De gemeentelijke cultuurraad gaf positief advies in zitting van de raad van bestuur 7 maart 
2016.  

Het college van burgemeester en schepenen nam in zitting van 14 maart 2016 kennis van het 
proces-verbaal van openbaar onderzoek waaruit blijkt dat er geen bezwaarschriften werden 
ingediend.  

Biografische gegevens van de heer “Pierre-Alexis RONARC'H" geboren op 22 november 1865 
in het Franse Quimper (Bretagne) en 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 heeft zijn hoofdkwartier in het ‘Rozenhof’ in Oostduinkerke (hoek Guldenzandstraat-
Leopold II-laan). Hij heeft ook als eerste naar grondwater geboord op het grondgebied van 
Oostduinkerke en kan dan ook op die manier als grondlegger van de I.W.V.A. 
(Intercommunale Waterleidingsmaatschappij Veurne- Ambacht) beschouwd worden.   

 
 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1 :  Definitief te beslissen om de straatnaam “ADMIRAAL RONARC'H-pad” toe te kennen 

aan de nieuw aangelegde openbare weg zijstraat Dorpsstraat naast bakkerij 
Vandamme die leidt naar de site van het Nationaal Visserijmuseum NAVIGO en de 
nieuw te bouwen sociale woningen van de Woonmaatschappij Ijzer & Zee.  

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

 
 

15. Goedkeuring prijsbeleid en openingsuren Kunstencentrum Ten Bogaerde. 
 
 Toelichting Vanaf de zomervakantie van 2016 is het Kunstencentrum Ten Bogaerde toegankelijk voor het 

publiek. Enerzijds is er een tijdelijke expo, in samenwerking met het kunstmuseum FRAC 
Nord-Pas de Calais en daarnaast is er ook de permanente opstelling van kunstenaar George 
Grard.  
 
Een consequent en globaal prijsbeleid voor deze site (Kunstencentrum + abtskapel) is 
uiteraard noodzakelijk.  
Dit voorstel is gebaseerd op de prijsstructuur van de gemeentelijke musea, maar is wat 
vereenvoudigd.  
Indien er een aanvullende expo plaatsvindt tijdens het najaar geldt dezelfde prijsstructuur. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1.  De openingsuren - tijdens periode van tentoonstelling - van het Kunstencentrum Ten 
Bogaerde worden vastgelegd op: woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag 
- telkens van 10 uur t.e.m. 17 uur. De sluitingsdagen zijn op maandag en dinsdag. 
Tijdens deze openingsuren worden de volgende tarieven gehanteerd: 

5 euro: standaard toegangsticket  

3 euro: reductietarief + tarief (p.p.) groepen vanaf 10 personen 

-persoon met een beperking 
-65 +'ers 
-student 
-reductiekaarten 

Gratis:  

-inwoners Koksijde 
-tweederesidenten (op vertoon K-pas) 
-18 jaar 
-begeleider persoon met een beperking 
-leerkrachten (op vertoon lerarenkaart) 
-ICOM/VMV 

Varia: 

- geleide rondleiding: 50 euro per gids (t.e.m. 20 personen) + toegangsticket(s) 
- mensen met een combiticket 'Musea Koksijde' (geldig en te koop in het Abdijmuseum Ten 

Duinen en het NAVIGO - Nationaal Visserijmuseum) of een 'Museumpas Koksijde' 
(idem als het combiticket, maar is inclusief Paul Delvauxmuseum) moeten geen extra 
toegangsticket kopen voor het Kunstencentrum Ten Bogaerde 

Art. 2.  Deze ticketprijzen treden in werking van 1 juli 2016 en lopen t.e.m. 31 december 
2016. 

 
 

16. Goedkeuren overeenkomst met Koninklijke veloclub Panne Sportief vzw voor de organisatie van de 
driedaagse De Panne-Koksijde periode 2017-2020. 
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 Toelichting Koninklijke Veloclub Panne Sportief vzw maakte een nieuwe overeenkomst over voor de 

organisatie van de driedaagse de Panne-Koksijde. De vzw verzoekt om een nieuwe toelage 
voor de komende 4 jaar, tot 2020. Jaarlijks wordt een verhoging gevraagd (verhoging ten 
opzichte van de voorbije jaren).  
In 2017 bedraagt de toelage 70.000 euro. In 2018 bedraagt deze een forfaitaire som van 
72.500 euro, in 2019 bedraagt deze een forfaitaire som van 75.000 euro, in 2020 bedraagt 
deze een forfaitaire som van 77.500 euro. De overeenkomst voorziet tevens dat ingeval de 
Driedaagse De Panne-Koksijde opgenomen wordt in de UCl World Tour of de nog nieuw op te 
richten World Series Cycling (of gelijkgestelde categorie) het basisbedrag zou verhoogd 
worden met een maximum van 33 %. Deze verhoging dient tevens opgenomen te worden in 
het budget. Daarnaast zal de gemeente bijkomend instaan voor een aantal extra’s 
(vergoeding seingevers, voorzien in broodjes vrijwilligers, aankoop trofeeën, huur printers, 
huur toiletten, …) met een totale geraamde kost van 5.000 euro, naast de inzet van 
personeel. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De gemeente verbindt er zich toe een financiële toelage toe te kennen aan de 
Koninklijke veloclub Panne sportief, organisator van de meerdaagse wielerwedstrijd 
voor Eliterenners genaamd “Driedaagse De Panne-Koksijde”, voor de jaren 2017, 
2018, 2019 en 2020, ten belope van respectievelijk 70.000,00 EUR in 2017, 
72.500,00 EUR in 2018, 75.000 EUR in 2019 en 77.500 EUR in 2020.  

Art.2:  Goedkeuring om de in artikel 1 opgenomen bedragen te verhogen met 33% indien 
de Driedaagse De Panne-Koksijde opgenomen wordt in de UCl World Tour of de nog 
nieuw op te richten World Series Cycling (of gelijkgestelde categorie).  

Art. 3:  Bijkomend geraamd budget te voorzien van 5.000 EUR voor de uitvoering van de 
voorwaarden uit de overeenkomst. 

 
 

17. Gaselwest - Eandis Assets - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering. 
 
 Toelichting Op 29 april 2016 vindt een algemene vergadering plaats van Gaselwest met volgende 

agenda: 
1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2015 
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 (balans, 

resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en 
waarderingsregels) 

3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurscomités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2015 

4. Statutaire benoemingen 
5. Statutaire mededelingen 

 
Op 29 april 2016 vindt een algemene vergadering plaats van Eandis Assets met volgende 
agenda : 

1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissarissen over het boekjaar 
2015 van de gefusioneerde distributienetbeheerders Gaselwest (Eandis Assets), 
IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas. 

2. Goedkeuring van de jaarrekening van de gefusioneerde distributienetbeheerders 
Gaselwest (Eandis Assets), IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas 
afgesloten op 31 december 2015 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, 
boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) overeenkomstig artikel 704 van 
het vennootschapswetboek 

3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurscomités en de commissarissen met betrekking tot het boekjaar 2015 van de 
gefusioneerde distributienetbeheerders Gaselwest (Eandis Assets), IMEA, Imewo, 
Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas 

4. Voorstel tot aanvaarding toetreding financieringsintercommunales als deelnemers 
van Eandis Asssets (onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van 
artikel 10 van het voorliggend ontwerp van het wijzigingsdecreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking) 

5. Statutaire benoemingen 
6. Statutaire mededelingen 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1 : Akkoord te gaan met de voorgestelde agendapunten en de inhoud van deze punten 

 
 

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

 
 Toelichting Op 21 juni 2016 vindt een buitengewone algemene vergadering plaats met volgende 

agenda : 
1. Goedkeuring statutenwijziging IVVO 
 

 Voorstel van  Art. 1:  Akkoord te gaan met de voorgestelde agendapunten en akkoord te gaan met de 
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beslissing inhoud van deze punten. 
 
 

19. WVI - vaststellen standpunt algemene vergadering. 
 

 Toelichting Op 26 mei 2016 om 18u30 uur vindt een algemene vergadering plaats met volgende 
agendapunten: 

1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering van 10 
december 2015 

2. Verslag van de raad van bestuur 
3. Verslag van de commissaris 
4. Jaarrekening 2015 
5. Kwijting aan de bestuurder en de commissaris 
6. Kennisgeving ontslag 7 bestuurders 
7. Benoeming van 4 leden aandelen A in de regionale comités 
8. Benoeming 7 bestuurders aandelen A 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1:  Akkoord te gaan met de voorgestelde agendapunten en akkoord te gaan met de 

inhoud van deze punten. 
 
 

20. IKWV - vaststellen standpunt algemene vergadering. 
 

 Toelichting Op 22 juni 2016 om 19u00 uur vindt een algemene vergadering plaats met volgende 
agendapunten: 

1. Benoeming van mevr. Sandra Degrande als bestuurder voor de gemeente 
Bredene Geheime stemming 

2. Goedkeuren werkingsverslag 2015 
3. Goedkeuren van de balans en resultatenrekening afgesloten op 31 december 

2015 
4. Bestemming resultaat 
5. Verlenen kwijting aan de bestuurders, commissaris-revisor en accountant 
6. Verlenging mandaat commissaris-revisor BDO, dhr. Philip Vervaeck 
7. Rondvraag 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1: Akkoord te gaan met de voorgestelde agendapunten en akkoord te gaan met de 

inhoud van deze punten. 
 
 

21. IWVA – goedkeuren statutenwijziging en vaststellen standpunt buitengewone algemene vergadering. 
 

 Toelichting Op 27 mei 2016 om 18u30 uur vindt een buitengewone algemene vergadering plaats met 
volgende agendapunten: 

1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig 
artikel 423, § 1, lid 3, van het Wetboek van Vennootschappen en van het 
controleverslag van de commissaris overeenkomstig artikel 423, § 1, leden 1 en 
2, van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de kapitaalverhoging 
door middel van een inbreng in natura van de schuldvorderingen van de 
deelnemers, zoals voorgesteld in het tweede agendapunt 

2. Verhoging van het variabel gedeelte van maatschappelijk kapitaal van de 
Vennootschap met veertien miljoen honderd vijfendertig duizend euro (EUR 
14.135.000) door de inbreng in natura van een gedeelte van de schuldvordering 
die de deelnemers op de Vennootschap hebben ten gevolge van de 
dividenduitkering over het boekjaar dat afgesloten werd per 31 december 2014 
opgenomen werd onder de post ‘Overige Schulden’, en wel als volgt : 
De Gemeente Koksijde brengt haar schuldvordering ten bedrage van vijf miljoen 
honderd veertig duizend zeshonderd vijfenzestig euro veertien eurocent (EUR 
5.140.665,14) ten belope van vijf miljoen honderd veertig duizend vijf honderd 
euro (EUR 5.140.500,00) in.  Het saldo van haar schuldvordering , zijnde 
honderd vijfenzestig euro veertien eurocent (EUR 165,14), blijft als openstaande 
schuldvordering behouden en zal door de gemeente Koksijde niet opgevraagd 
worden. 
In ruil voor deze inbreng in natura worden er zesenvijftig duizend vijfhonderd 
veertig (56.540) nieuw aandelen van de categorie D uitgegeven die als volgt 
toegekend worden aan de deelnemers in ruil voor de inbreng in natura van een 
gedeelte van de schuldvordering : aan de gemeente Koksijde twintig duizend 
honderd tweeënzestig (20.562) D-aandelen 
De zesenvijftig duizend vijfhonderd veertig (56.540) nieuwe D-aandelen worden 
uitgegeven tegen de statutair bepaalde nominale waarde van tweehonderd vijftig 
euro (EUR 250) per aandeel en de betrokken aandelen zullen de rechten en 
voordelen genieten, zoals nader omschreven in de statuten. 
Vaststelling van de inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting door 
middel van de hiervoor beschreven inbrengen in natura en vaststelling van de 
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totstandkoming van de kapitaalverhoging. 
3. wijziging van artikel 9, lid 2, van de statuten, en dit op de wijze bepaald in het 

ontwerp van de aangepaste statuten 
4. wijziging van artikel 52 van de statuten door schrapping van de mogelijkheid tot 

uitkering van dividenden, en dit op de wijze bepaald in het ontwerp van de 
aangepaste statuten 

5. wijziging van artikel 61 van de statuten, en dit op de wijze bepaald in het 
ontwerp van de aangepaste statuten 

6. machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen 
in acht genomen het thans geldend Wetboek van Vennootschappen en tot de 
coördinatie van de statuten in acht genomen bovenstaande statutenwijzigingen, 
de vigerende taalwetgeving en het thans geldend Westboek van 
Vennootschappen 

7. Machtiging van één gevolmachtigde, die alleen kan optreden, om alle 
voorgeschreven administratieve formaliteiten te vervullen bij de diensten van het 
Belgisch Staatsblad, de Griffie, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-
administratie, enz. en om daartoe alles te verklaren en te tekenen wat nodig of 
nuttig zou zijn voor de uitvoering van de op de buitengewone algemene 
vergadering goedgekeurde besluiten. 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1: Akkoord te gaan met de statutenwijziging, de voorgestelde agendapunten en 

akkoord te gaan met de inhoud van deze punten. 
 
 

22. IWVA – goedkeuring kapitaalverhoging. 
 
 Toelichting De IWVA heeft op 22 december 2015 een fiscale ruling ontvangen betreffende haar fiscaal 

statuut. De rulingcommissie heeft geoordeeld dat de IWVA onder de rechtspersonenbelasting 
wordt belast (wat betekent dat ze geen vennootschapsbelasting a rato van 33,99% is 
verschuldigd). De rulingcommissie heeft enkele voorwaarden opgelegd aan de IWVA om aan 
de rechtspersonenbelasting onderworpen te blijven. Deze houden in dat voor de gewone 
algemene vergadering van de IWVA een wijziging van de statuten moet gebeuren die 
volgende voorziet: 

1. Schrappen van elke bepaling in de statuten die winstoogmerk en uitkering van winst 
voorzien. 

2. Kapitaalverhoging door incorporatie van de openstaande vordering door de 
gemeente aan de IWVA ingevolge de dividenduitkering over het boekjaar dat 
afgesloten werd op 31 december 2014. 

Hiertoe wordt op 27 mei 2016 een buitengewone algemene vergadering gehouden. 
Deze voorziet in aanpassingen op de statuten en in een kapitaalverhoging voor de gemeente 
Koksijde bepaald op 5.140.500 euro en een niet opvraagbare schuldvordering van 165,14 
euro. 
Voor de gemeente Koksijde is deze operatie budgettair neutraal. Het bedrag van 5.140.500 
euro wordt in de jaarrekening 2015 geboekt als dividend, doch werd door de IWVA niet 
betaald. De kapitaalverhoging voor de gemeente Koksijde in de IWVA wordt onderschreven 
voor 5.140.500 euro en gecompenseerd met de vordering van de gemeente op de IWVA. Zo 
wordt de vordering van de gemeente op de IWVA (saldo dividend) en de schuld van de 
gemeente aan de IWVA (kapitaalverhoging) gesaldeerd. 
Het kapitaalsaandeel van de gemeente Koksijde in de IWVA neemt toe met 20.562 D-
aandelen voor een waarde van 5.140.500 euro. 
De verhoudingen in het kapitaal tussen de verschillende gemeenten blijven gelijk na de 
kapitaalverhoging. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De gemeente tekent in op de kapitaalverhoging. 

 
 

23. TMVW IC Aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor het directiecomité en algemene 
vergaderingen. 

 
 Toelichting De huidige vertegenwoordiger verkeert in de onmogelijkheid aanwezig te zijn op de 

vergaderingen van TMVW IC. 
Ingevolge de statuten kunnen de leden van de directiecomités geen gemeentelijke 
vertegenwoordiger zijn in de algemene vergadering. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Aanstellen nieuwe vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene 
vergadering en directiecomité. 

 
 

24. Gezamenlijke beheersorgaan voor de gemeentelijke openbare bibliotheek en het cultuurcentrum 
CasinoKoksijde, genaamd GBO - vervangen afgevaardigde. 

 
 Toelichting Mevr. Rita Gantois werd per 01 januari 2016 Schepen van Cultuur. Dit betekent dat zij 
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voorzitter wordt van het Gemeentelijk Beheersorgaan voor bib en cc, GBO. Aangezien ze 
voorheen lid was van de GBO namens NVA, dient ze te worden vervangen. Voormalig 
Schepen Jan Loones is hiervoor kandidaat. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art.1: Het mandaat van de heer Jan Loones namens NVA voor GBO wordt bevestigd. 

 
 

25. Goedkeuring afspraken functiebeschrijving en evaluatiereglement gesubsidieerd personeel basisonderwijs. 
 
 Toelichting Omdat de aangesloten scholen van de scholengemeenschap Strand & Polder nood hebben 

aan een gezamenlijk personeelsbeleid werd een convenant personeelsbeleid ontwikkeld. 
Voor alle scholen van de scholengemeenschap Strand en Polder werden ook gezamelijke 
afspraken gemaakt omtrent de functiebeschrijving en het evaluatiereglement. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1.: De afspraken functiebeschrijving en het evaluatiereglement van de 
Scholengemeenschap Strand & Polder worden goedgekeurd. 

 
 

26. Goedkeuring besteding lestijdenpakket schooljaar 2016-2017 - gemeenteschool Koksijde. 
 
 Toelichting Op basis van de telling 1 februari van de regelmatig inschreven leerlingen ontvangt elke 

school vanuit het Ministerie van Onderwijs een dienstbrief met vermelding van het aantal 
gesubsidieerde lestijden waarop de school recht heeft om het volgend schooljaar te 
organiseren. 
Een eventuele rechtzetting via een volgende en definitieve dienstbrief later op het schooljaar 
is mogelijk. 
Dit aantal gesubsidieerde lestijden wordt aangevuld met lestijden schoolbestuur om een 
kwalitatieve organisatie van de school mogelijk te maken. 
Een delegatie van deze opdracht van de gemeenteraad naar het schepencollege is 
noodzakelijk om eventuele afwijkingen in de definitieve dienstbrief omtrent de besteding van 
het lestijdenpakket en de organisatie van instaplestijden en ATN lestijden mogelijk te maken. 
De goedgekeurde besteding van het lestijdenpakket is de basis voor de effectieve aanstelling 
van de leerkrachten. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art.1:  De aanwending van het lestijdenpakket schooljaar 2016 – 2017 wordt goedgekeurd. 

Art.2:  Het schepencollege kan aan dit goedgekeurde lestijdenpakket minimale wijzigingen 
aanbrengen als de  definitieve dienstbrief afwijkingen vermeldt. 

Art.3:  Het schepencollege krijgt de opdracht om de eventuele instaplestijden en ATN 
lestijden voor het schooljaar 2016-2017 in te vullen en te organiseren. 

Art.4:  Het goedgekeurde lestijdenpakket schooljaar 2016 – 2017 is de basis voor de 
aanstelling van de leerkrachten voor het schooljaar 2016 – 2017 

 
 

27. Goedkeuring besteding lestijdenpakket schooljaar 2016-2017 - gemeenteschool Oostduinkerke. 
 
 Toelichting Op basis van de telling 1 februari van de regelmatig inschreven leerlingen ontvangt elke 

school vanuit het Ministerie van Onderwijs een dienstbrief met vermelding van het aantal 
gesubsidieerde lestijden waarop de school recht heeft om het volgend schooljaar te 
organiseren. 
Een eventuele rechtzetting via een volgende en definitieve dienstbrief later op het schooljaar 
is mogelijk. 
Dit aantal gesubsidieerde lestijden wordt aangevuld met lestijden schoolbestuur om een 
kwalitatieve organisatie van de school mogelijk te maken. 
Een delegatie van deze opdracht van de gemeenteraad naar het schepencollege is 
noodzakelijk om eventuele afwijkingen in de definitieve dienstbrief omtrent de besteding van 
het lestijdenpakket en de organisatie van instaplestijden en ATN lestijden mogelijk te maken. 
De goedgekeurde besteding van het lestijdenpakket is de basis voor de effectieve aanstelling 
van de leerkrachten. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art.1:  De aanwending van het lestijdenpakket schooljaar 2016 – 2017 wordt goedgekeurd. 

Art.2:  Het schepencollege kan aan dit goedgekeurde lestijdenpakket minimale wijzigingen 
aanbrengen als de definitieve dienstbrief afwijkingen vermeldt. 

Art.3:  Het schepencollege krijgt de opdracht om de eventuele instaplestijden en ATN 
lestijden voor het schooljaar 2016-2017 in te vullen en te organiseren. 

Art.4:  Het goedgekeurde lestijdenpakket schooljaar 2016 – 2017 is de basis voor de 
aanstelling van de leerkrachten voor het schooljaar 2016 – 2017 
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28. Goedkeuring besteding lestijdenpakket schooljaar 2016-2017 Westhoekacademie. 
 
 Toelichting Op basis van de telling 1 februari van de regelmatig inschreven leerlingen ontvangt elke 

school vanuit het Ministerie van Onderwijs een dienstbrief met vermelding van het aantal 
gesubsidieerde lestijden waarop de school recht heeft om het volgend schooljaar te 
organiseren. 
Een eventuele rechtzetting via een volgende en definitieve dienstbrief later op het schooljaar 
is mogelijk. 
Dit aantal gesubsidieerde lestijden wordt aangevuld met lestijden schoolbestuur om een 
kwalitatieve organisatie van de school mogelijk te maken. 
Een delegatie van deze opdracht van de gemeenteraad naar het schepencollege is 
noodzakelijk om eventuele afwijkingen in de definitieve dienstbrief omtrent de besteding van 
het lestijdenpakket mogelijk te maken. 
De goedgekeurde besteding van het lestijdenpakket is de basis voor de effectieve aanstelling 
van de leerkrachten 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art.1:  De aanwending van het lestijdenpakket Westhoekacademie schooljaar 2016 – 2017 
wordt goedgekeurd. 

Art.2:  Het schepencollege kan aan dit goedgekeurde lestijdenpakket minimale wijzigingen 
aanbrengen als de  definitieve dienstbrief afwijkingen vermeldt. 

Art.3:  Het goedgekeurde lestijdenpakket schooljaar 2016 – 2017 is de basis voor de 
aanstelling van de leerkrachten voor het schooljaar 2016 – 2017 

 
 

29. Goedkeuring van wijziging aan rechtspositieregeling gemeente Koksijde, 
 
 Toelichting De gemeenteraad heeft op 21 december 2015 de rechtspositieregeling van het 

gemeentepersoneel hervastgesteld. Deze hervaststelling diende te gebeuren naar aanleiding 
van nieuwe regelgeving (o.a. schrapping statuut gesubsidieerde contractuelen) en in het licht 
van de administratieve en procedurele vereenvoudiging. Het bestuurlijk toezicht heeft bij 
schrijven van 11 februari 2016 een opmerking geformuleerd omtrent de in de 
rechtspositieregeling omschreven aanpassing van de vergoeding voor reiskosten en de hotel- 
en dagvergoeding. Dit is volgens ABB niet mogelijk want dergelijke bevoegdheden kunnen 
volgens ABB niet aan de gemeentesecretaris gedelegeerd worden.  
Het gemeentebestuur kiest ervoor om enkele oorspronkelijke bepalingen van het artikel 281 
en 284 van de rechtspositieregeling terug toe te voegen. Aan de gemeenteraad wordt 
gevraagd deze kleine wijziging aan de rechtspositieregeling goed te keuren. 
In het college van burgemeester van 21 maart 2016 werd principieel een akkoord gegeven in 
het voorzien in een toelage voor de conciërge van € 500 per maand, op voorwaarde van 
latere goedkeuring door de gemeenteraad. Momenteel is enkel in de lokale 
rechtspositieregeling volgend artikel voorzien: 
Art. 313. De conciërge geniet voor zijn verplichtingen als conciërge van de kosteloze 
huisvesting in een woning die aan de hedendaagse comfortnormen voldoet met gratis 
verwarming en verlichting, als voordelen in natura. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de bepaling in te schrijven zoals voorzien in de 
BVR overeenkomstig artikel 169. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: In artikel 281 van hoofdstuk V de vergoeding voor reis- en verblijfkosten wordt 
volgende zin geschrapt: 'De gemeentesecretaris bepaalt de wijze waarop de 
reiskosten worden ingediend en terugbetaald in een dienstnota' en wordt vervangen 
en aangevuld door volgende tekst: 

“Art. 281. Reiskosten worden, samen met de bewijsstukken, ingediend en geven 
recht op terugbetaling. 

De financiële dienst staat in voor de betaling van de goedgekeurde onkosten.” 

Art. 2: In artikel 284 van hoofdstuk V de vergoeding voor reis- en verblijfkosten wordt 
volgende zin geschrapt 'De gemeentesecretaris bepaalt de nadere regels inzake de 
hotel- en dagvergoeding en wordt vervangen en aangevuld door volgende tekst: 

“Art. 284. Aanvragen tot een dienstopdracht met terugbetaling van logies dienen 
voorafgaand goedgekeurd te worden door de gemeentesecretaris. 

Enkel de werkelijke kosten worden terugbetaald binnen de volgende maxima: 

- bij een verblijf van meer dan 5 uur: 8,24 euro (à 100%); 
- logies op kosten van het personeelslid: 48,05 euro (à 100%); 
- andere vergoedingen worden toegekend op basis van de lijst van vergoedingen van 
het ministerie van Vlaamse Gemeenschap. 

Maaltijden tijdens dienstreizen worden standaard niet terugbetaald. Uitzonderingen 
hierop zijn enkel mogelijk indien voorafgaandelijke goedkeuring werd gegeven door 
de gemeentesecretaris.” 

Art.3: Artikel 313 van hoofdstuk VIII wordt aangevuld en aangepast met een toegevoegde 
paragraaf 2 en geeft volgende tekst: 

“Art. 313.§1. De conciërge geniet voor zijn verplichting als conciërge een van de 



verklarende nota gemeenteraad 18|04|2016 pagina 15/15 
 

volgende voordelen: 

§1. de kosteloze huisvesting in een woning die aan de hedendaagse comfortnormen 
voldoet met gratis verwarming en verlichting, als voordelen in natura. 

§2. een toelage van € 500 (niet-geïndexeerd) bruto per maand voor de prestaties 
gepresteerd als conciërge. Dit wordt maandelijks uitbetaald bovenop het 
brutomaandsalaris.” 

 
 

30. Mondelinge vragen van de raadsleden. 
 
 
 
Joeri Stekelorum 
gemeentesecretaris 
8 april 2016 
 


