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VERKLARENDE NOTA GEMEENTERAAD 23 MEI 2016 

 

OPENBARE ZITTING 

1. Mededelingen. 
 

 

 

2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanleg van een kunstgrasveld - 
terrein 2 sportpark Odk - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 
 Toelichting Voetbalterrein 2 op KVV Oostduinkerke wordt al jarenlang intensief gebruikt door de eerste 

ploeg van KVVO maar zeker ook door de jeugdploegen van Westkust-foot (KVVC - KVVO - 
KRC De Panne). Ondanks het jaarlijks regenereren van het veld ligt het er in de 
wintermaanden vaak onbespeelbaar bij. De grasmat is danig beschadigd en de drainage 
werkt niet meer naar behoren. De aanleg van een kunststofterrein zorgt ervoor dat het 
terrein elke dag van het jaar bespeelbaar is en vermindert de onderhoudskosten aanzienlijk 
(maaien, besproeien, herinzaaien, regenereren, herbelijnen,… is allemaal niet meer nodig). 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016-055 en de raming voor de 
opdracht “Aanleg van een kunstgrasveld - terrein 2 sportpark Oostduinkerke”, 
opgesteld door de ontwerper, J2F Sport Infrastructuur Consultancy, Vissenakenstraat 
558 te 3300 Tienen. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 316.037,00 excl. btw of € 382.404,77 
incl. 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. 

 

 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vernieuwen atletiekpiste 
sportpark Oostduinkerke - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 
 Toelichting De huidige atletiekpiste is niet meer van deze tijd. De gravé-piste vergt zeer veel onderhoud, 

staat vaak onder water en is zeer gevoelig voor onkruid, gras,… Vernieuwing is noodzakelijk 
en hierbij wordt gekozen voor een gebruiks- en onderhoudsvriendelijke kunststofpiste.  
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016-056 en de raming voor de 
opdracht “Vernieuwen atletiekpiste sportpark Oostduinkerke”, opgesteld door de 
ontwerper, J2F Sport Infrastructuur Consultancy, Vissenakenstraat 558 te 3300 
Tienen. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De 
raming bedraagt € 404.601,50 excl. btw of € 489.567,82 incl. btw. 

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

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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4. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 11 

novemberstraat. 
 
 Toelichting Overwegende dat de bewoner van het huisnummer 8 beter kan uitrijden indien aan de overkant 

een parkeerverbod wordt aangebracht;  
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

11 NOVEMBERSTRAAT - 4235 
==================== 
Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

11 NOVEMBERSTRAAT - 4235 
====================  

Art.1. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Oostkant, over de volledige afstand. 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3. 

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

1. Westkant, 3 meter aan weerszijden van het huis met adres Leopold II laan 88 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van gele onderbroken strepen op de rand 
van de weg. 
 

 

 

5. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Westendestraat. 

 
 Toelichting Overwegende de herinrichting van de Zeelaan tussen het rond punt met de Jaak Van 

Buggenhoutlaan en de Albert Bliecklaan en tussen het kruispunt met de Jorisstraat;  
 
Overwegende de wenselijkheid om parkeerplaatsen met de mogelijkheid van kortparkeren te 
voorzien in de zijstraten van de Zeelaan; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

WESTENDESTRAAT – 2375  (wijz. GR 20.11.07 – GR 18.02.08 – GR 22.02.10 – GR 
16.08.10 – GR 19.08.13 – GR 22.04.14 – GR 19.01.15 – GR 22.06.15) 
============================================== 

Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

WESTENDESTRAAT – 2375  (wijz. GR 20.11.07 – GR 18.02.08 – GR 22.02.10 – GR 
16.08.10 – GR 19.08.13 – GR 22.04.14 – GR 19.01.15 – GR 22.06.15) 
============================================== 

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

1. Beide zijden vanaf de Zeelaan tot de Duinbergenstraat. 

Art. 2. opgeheven 

Art.3.    opgeheven 

Art. 4. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig 
art.70.2.1.3° van het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer: 

1. Vier plaatsen tegenover van het postgebouw. 
2. Eerste parkeerplaats voorbij KP met Rouzeestraat, richting Gezelleplein. 

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

Art. 5. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van 
het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer, met 
uitzondering van fietsen en bromfietsen klasse A: 

1. Verboden richting vanaf de Duinbergenstraat naar het G.Gezelleplein. 

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

Art. 6. Parkeerplaatsen voorbehouden aan houders gemeentelijke parkeerkaart, 
overeenkomstig MB 09.01.2007: 

1. Ter hoogte van het huis nr.11 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord 
parkeerkaart. 

Art. 7. Parkeerplaatsen, beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.70.2.1.3° van 
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer: 

1. Vier plaatsen ter hoogte van het postgebouw. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord “ max. 
30 min “ 

Art. 8. Parkeerplaatsen voorbehouden voor elektrische voertuigen, 
overeenkomstig art.70.2.1.3° van het algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer: 

1. Zuidkant, 2 plaatsen thv huis nr.12.. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met aangepast bord 
“opladen elektrische voertuigen”. 

Art. 9. Parkeerplaatsen, voorbehouden voor fietsen overeenkomstig art. 70.2.1.3°.f 
van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer 

 1. Aan de Noordzijde tegen het kruispunt met de Zeelaan 

De maatregel wordt ter kennis gebracht door de inrichting van een fietsstandplaats met de 
borden E9a en onderbord M1.  

Art. 10 Parkeren beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.27.1 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: (GR 10.02.1998) 
overeenkomstig art.70.2.1.3° van het algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer: 

1. Twee parkeerplaatsen tussen de M.Blieckstraat en de Zeelaan, zuidkant 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel met vermelding E9a en parkeerschijf, 
onderbord 30 minuten, onderbord ‘van maandag t.e.m.zondag’ en Xc (30m). 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord E9a, onderbord ’30 
minuten’, onderbord ‘van maandag t.e.m. zondag’ en Xc (12m) en de markering ‘SHOP & 
GO’. 

 

 

6. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Bliecklaan (Albert). 

 
 Toelichting Overwegende de herinrichting van de Zeelaan tussen het rond punt met de Jaak Van 

Buggenhoutlaan en de Albert Bliecklaan en tussen het kruispunt met de Jorisstraat;  
 
Overwegende de wenselijkheid om parkeerplaatsen met de mogelijkheid van kortparkeren te 
voorzien;  
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

BLIECKLAAN (Albert) – 2630 (GR 12.01.09 – GR 03.08.09 – GR 16.08.10 – GR 22.06.15) 
==================== 

Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

BLIECKLAAN (Albert) – 2630 (GR 12.01.09 – GR 03.08.09 – GR 16.08.10 – GR 22.06.15) 

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

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 Zeelaan. 
2. Ter hoogte uitgang Vrije School. 
3. Aan het kruispunt met Koninklijke Baan 
4. Aan de rotonde “De Poort” 

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

Art. 2 Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 

1.  Op het rondpunt "De Poort" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de 
aansluitende wegen (Albert Bliecklaan/Jaak Van Buggenhoutlaan/Zeelaan en 
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Lejeunelaan). 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op 
het RP met D5. 

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

1. ter hoogte huis nr.25 
2. ter hoogte huis nr.41 
3. ter hoogte huis nr.57 

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

Art. 4 Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. beide zijden, vanaf RP Poort, tot Koninklijke Baan.. 

Art. 5 Wegen met voorrang, overeenkomstig art.67.3 van het Algemeen Re-
glement op de Politie van het Wegverkeer:  

1.  Over de volledige afstand, tussen de RP “De Poort” en de Koninklijke Baan (N34) 

De maatregel wordt ter kennis gebracht op de voorrangsweg met bord B15 en op de onder-
geschikte weg B5 of B1. 

Art. 6 Fietspaden, overeenkomstig art.2.7 van het Algemeen Reglement op de 
Politie van het Wegverkeer: 

1.  Op beide zijden, over de volledige afstand. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden D7 - D9 of wegmarkeringen 
overeenkomstig art.74 Alg.Regl.op Pol.vh Wegverkeer. 

Art. 7 Parkeerplaats voorbehouden voor schoolbus, overeenkomstig art.70.2.1.3° 
van het algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1.  15 m ter hoogte van de vrije school “De Ark”.. 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9d met onderbord 
"Schoolbus". 

Art. 8 opgeheven 

Art. 9 opgeheven 

Art.10  opgeheven 

 1. Zuidkant, ter hoogte huizen 2/4, over een afstand van 30m. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1. 

Art. 11  Parkeren beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.27.1 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: (GR 10.02.1998) 
overeenkomstig art.70.2.1.3° van het algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer: 

1. Vier parkeerplaatsen, vanaf de rotonde ‘De Poort’, zuidkant. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel met vermelding E9a en parkeerschijf, 
onderbord 30 minuten, onderbord ‘van maandag t.e.m.zondag’ en Xc (12m). 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord E9a, onderbord ’30 
minuten’, onderbord ‘van maandag t.e.m. zondag’ en Xc (24m) en de markering ‘SHOP & 
GO’. 
 

 

 

7. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Zeelaan. 

 
 Toelichting Overwegende de herinrichting van de Zeelaan tussen het rond punt met de Jaak Van 

Buggenhoutlaan en de Albert Bliecklaan en tussen het kruispunt met de Jorisstraat;  
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: Het aanvullend politiereglement op het verkeer, betrekking hebbend op gemeentewegen,  
 
ZEELAAN - 1005 - 2005 (GR 13.01.1998 - 11.06.01 – GR 18.02.08 - GR 12.01.09 – GR 
17.05.10 – GR 16.08.10 – GR 16.08.2011 – GR 20.12.2012 – GR 21.01.13- GR 15.04.13 – 
GR 18.08.14) 
================================================== 
 
Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 
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ZEELAAN - 1005 - 2005 (GR 13.01.1998 - 11.06.01 – GR 18.02.08 - GR 12.01.09 – GR 
17.05.10 – GR 16.08.10 – GR 16.08.2011 – GR 20.12.2012 – GR 21.01.13- GR 15.04.13 – 
GR 18.08.14) 
======================================================
==== 
 
Art. 1 .  Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 

1. opgeheven 
2. Beide zijdenOostkant, tussen Jorisstraat en Rotonde “De Poort” 
3. Westkant tussen de rotonde “De Poort” en de Coosemanslaan 
4. Oostkant tussen de Kunstweg en de Pylyserlaan 
5. Westkant, tussen de Abdijstraat en de Helvetiastraat 
6. Oostkant, tussen Westendestraat en de Koninklijke Baan  

 
Art. 2 .  opgeheven 
 
Art. 3 .  Parkeren beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.27.1 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het wegverkeer: 
 

1. Op beide zijden tussen de Helvetiastraat en de Houtsaegerlaan 
2. Op beide zijden tussen de Houtsaegerlaan en de Louise Hegerplein 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het Zonebord met vermelding E9a en 

parkeerschijf. 
 
Art. 4.  Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het 

Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 

1. Westkant, vanaf de H. Deweertlaan tot de Abdijstraat 
2. Oostkant, vanaf de toegangsweg van het sportpark tot de Pylyserlaan 
3. Westkant, vanaf de Westendestraat de rotonde ‘De Poort’ tot de Koninklijke Baan 

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

1. Westkant, thv huis nr 67 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht door arcering en de inrichting van een 
fietsstandplaats.  
 
 
Art. 5.  Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig 

art.70.2.1.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het 
Wegverkeer: 

 
1. één plaats ter hoogte van het huis nr.30. 
2. één plaats tussen de rotonde “ De Poort “ en de Coosemanslaan 
3 opgeheven 
4. één plaats thv huis nr 89 
 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord 
"pictogram minder validen". 
 
Art. 6. Parkeerplaatsen voorbehouden aan ziekenwagens, overeenkomstig 

art.70.2.1.3° van het Algemeen Reglement op de Politie van het 
Wegverkeer: 

 
1. één plaats tussen de rotonde “ De Poort “ en de Coosemanslaan 
 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord 
ziekenwagen. 
 
Art. 7. Wegen met voorrang,overeenkomstig art.67.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 

1. Tussen de rotonde “ De Poort " en het kruispunt gevormd met de Houtsaegerlaan en 
Robert Vandammestraat. 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht op de voorrangsweg met bord B9 en de 

ondergeschikte weg met bord B1. 
 
Art. 8. Fietspaden, met verbod bromfietsen klasse B, overeenkomstig art.2.7 van 

het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
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1. Dubbel richtingsfietspad, oostkant van de rijbaan, vanaf de toegangsweg van het 
gemeentelijk sportpark tot de rotonde “ De Poort “. 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden D7 - D9 of wegmarkeringen 
overeenkomstig art.74 Alg.Regl.op Pol.vh Wegverkeer en op de ondergeschikte wegen met 
B1- M10 
 
Art. 9. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het 

Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 

1. Noordkant van kruispunt gevormd met Louise Hegerplein. 
2. Noord- en zuidkant van het kruispunt met de Houtsaegerlaan en Robert 

Vandammestraat. 
3. Beide zijden oud-gemeentehuis. 
4. Zuidkant van kruispunt gevormd met de Helvetiastraat. 
5. Noordkant van kruispunt gevormd met de Abdijstraat. 
6. Noordkant van kruispunt met Middenlaan. 
7. Noordkant van kruispunt gevormd met Borleestraat. 
8. Noordkant van kruispunt gevormd met Japans Paviljoenlaan 
9. Tussen de H. Deweert- en de Coosemanslaan 
10. Noord- en zuidkant van de rotonde “ De Poort “ 
11. ZuidNoordkant van kruispunt  gevormd met de Zonder Zorgstraat. 
12. ZuidNoordkant van kruispunt gevormd met de Boulognestraat. 
13. ZuidNoordkant van kruispunt gevormd met de Westendestraat. 
14. Zuidkant van kruispunt gevormd met de Koninklijke Baan. 

15. Noordkant van het kruispunt gevormd met de Kursaallaan. 
 

 
De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 
 
Art.10.  Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 
 

1.  Op het rondpunt "De Poort" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de 
aansluitende wegen (Zeelaan/Albert Bliecklaan/Jaak Van Buggenhoutlaan en 
Lejeunelaan) 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op de 
rotonde met D5. 
 
Art.11.  opgeheven 
 
Art.12. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
A. 
1. Ter hoogte van het huis nr.71. 
2. Beide zijden, tussen Jorisstraat en Westendestraat 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1 – Xc (6m) en/o Zoneborden 
ZE1 en ZE1’. 
 

B. met beperking in tijd : 
1.  ter hoogte van de huizen nr 59/61, tussen 07.00 en 12.00 uur 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1 met onderborden “ van 07.00 
tot 12.00 uur en – Xc (10m) 
 
Art.13. Oversteekplaatsen voor fietsers en tweewielige bromfietsen, 

overeenkomstig art.76.4 van het Algemeen Reglement op de Politie van 
het Wegverkeer: 

 
1. ter hoogte van de toegangsweg tot het gemeentelijk sportpark. 
2. ter hoogte Helvetiastraat 
3. ter hoogte van de Middenlaan 
4. ter hoogte van de Borléestraat 
5. ter hoogte van de Japans Paviljoenlaan 
6. ter hoogte van de H. Deweertlaan 
7. tegenaan de rotonde “ De Poort “ 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord F50 en waar nodig met A25. 
 

Art. 14. Verkeer verboden in beide richtingen, bij occasionele evenementen, 
overeenkomstig art.86.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van 
het Wegverkeer: 
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1. beide richtingen, vanaf de Westendestraat tot de Jorisstraat 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord C3 met veranderlijke 
aanduiding en het onderbord "uitgezonderd hulpdiensten". 
 
Art. 15 Parkeerplaatsen voorbehouden aan houders gemeentelijke parkeerkaart, 

overeenkomstig MB 09.01.2007: 
 

1. Eén plaats ter hoogte huis nr.87. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord 
parkeerkaart. 
 
Art. 16. Verkeer verboden in beide richtingen, bij wekelijkse marktdag,  

overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van 
het Wegverkeer. 

 
A. Wekelijkse vrijdagmarkt,  
 

1. Vanaf rotonde “De Poort” tot het kruispunt met de Koninklijke Baan 
 
- iedere vrijdag van 05.00 uur tot 15.00 uur   

  
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van  wegneembare of toevouwbare 
verkeersborden C3  
 

Art. 17. Stilstaan en parkeerverbod, wegens wekelijkse marktdag, overeenkomstig 
art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het 
Wegverkeer: 

 
A. Wekelijkse vrijdagmarkt 
 

1. Langs beide zijden, vanaf rotonde “De Poort” tot het kruispunt met de Koninklijke 
Baan 
 
- iedere vrijdag van 00.00 uur tot 15.00 uur 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3 en Xa met onderbord “op 
vrijdag van 00.00 tot 15.00 uur. 
 
Art. 18. Eénrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van 

het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer, met 
uitzondering van fietsers : 

 
1. Verboden richting vanaf het kruispunt met de Koninklijke Baan tot het kruispunt met de 
Westendestraat rotonde ‘De Poort’. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M2 en 
F19 met onderbord M4. 
 
Art. 19.  Parkeren beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het 

algemeen reglement op de politie van het wegverkeer: 
 
1. Drie parkeerplaatsen t.h.v. huisnummer 294 (oostkant); 
2. Twee parkeerplaatsen t.h.v. huisnummer 258 (oostkant); 
3. Drie parkeerplaatsen t.h.v. huisnummer 244 (oostkant); 
4. Drie parkeerplaatsen t.h.v. huisnummer 216 (oostkant); 
5. Drie parkeerplaatsen t.h.v. huisnummer 186 (oostkant); 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord E9a, onderbord ’30 
minuten’, onderbord ‘van maandag t.e.m. zondag’ en Xc (met vermelding van afstand) en de 
markering ‘SHOP & GO’. 
 

 

 

8. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Boulognestraat. 

 
 Toelichting Overwegende de herinrichting van de Zeelaan tussen het rond punt met de Jaak Van 

Buggenhoutlaan en de Albert Bliecklaan en tussen het kruispunt met de Jorisstraat;  

Overwegende de wenselijkheid om parkeerplaatsen met de mogelijkheid van kortparkeren te 
voorzien in de zijstraten van de Zeelaan; 
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 Voorstel van  

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

BOULOGNESTRAAT – 2805  (GR 17.05.10 – GR 16.08.10 – GR 21.01.13 – GR 22.06.15) 
=================== 

Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

BOULOGNESTRAAT – 2805  (GR 17.05.10 – GR 16.08.10 – GR 21.01.13 – GR 22.06.15) 
=================== 

Art. 1. opgeheven 

Art. 2.    opgeheven 

Art. 3. Verkeer verboden in beide richtingen, bij wekelijkse marktdag,  
overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het 
Wegverkeer. 

A. Wekelijkse vrijdagmarkt,  

1. Vanaf het kruispunt met de Zeelaan tot het kruispunt met de Ropsweg 

- iedere vrijdag van 05.00 uur tot 15.00 uur 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van  wegneembare of toevouwbare 
verkeersborden C3  

Art. 4. Stilstaan en parkeerverbod, wegens wekelijkse marktdag, overeenkomstig 
art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het 
Wegverkeer: 

A. Wekelijkse vrijdagmarkt,  

1. Langs beide zijden, vanaf kruispunt met de Zeelaan tot het kruispunt met de Ropsweg 

- iedere vrijdag van 00.00 uur tot 15.00 uur 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3 en Xa met onderbord “op 
vrijdag van 00.00 tot 15.00 uur.. 

Art. 5 Parkeren beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.27.1 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: (GR 10.02.1998) 

overeenkomstig art.70.2.1.3° van het algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer: 

1. Twee parkeerplaatsen, vanaf het kruispunt met de Zeelaan, noordkant. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel met vermelding E9a en parkeerschijf, 
onderbord 30 minuten, onderbord ‘van maandag t.e.m.zondag’ en Xc (12m). 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord E9a, onderbord ’30 
minuten’, onderbord ‘van maandag t.e.m. zondag’ en Xc (12m) en de markering ‘SHOP & 
GO’. 
 
 

 

 

9. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Zeepannelaan. 

 
 Toelichting Overwegende dat de doorgang in de Zeepannelaan voor doorgaand verkeer met in het bijzonder 

hulp- en gemeentediensten niet gevrijwaard wordt indien aan beide zijden auto’s geparkeerd 
staan; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: Het aanvullend politiereglement op het verkeer, betrekking hebbend op gemeentewegen,  
 
ZEEPANNELAAN – 3120 (GR 18.08.2014) 

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

Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

ZEEPANNELAAN – 3120 (GR 18.08.2014) 
==================== 
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 Strandlaan. 

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

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

1. Zuidkant, vanaf de Strandlaan tot de Myriamweg 
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De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1 – 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. Één plaats t.h.v. Zeepannelaan nr. 10 

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

Art. 4. Stilstaan- en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen 
Reglement op dePolitie van het Wegverkeer: 

1. Zuidkant, vanaf de Myriamweg tot de Koninklijke Baan 

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

 

 

10. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Jorisstraat. 

 
 Toelichting Overwegende de herinrichting van de Jorisstraat en de Rouzéstraat; 

 
Overwegende de herinrichting van de Zeelaan tussen het rond punt met de Jaak Van 
Buggenhoutlaan en de Albert Bliecklaan en tussen het kruispunt met de Jorisstraat;  
 
Overwegende de wenselijkheid om parkeerplaatsen met de mogelijkheid van kortparkeren te 
voorzien in de zijstraten van de Zeelaan; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1. Het aanvullend politiereglement op het verkeer, betrekking hebbend op gemeentewegen,  
 
JORISSTRAAT – 2370    (GR 17.05.10 – GR 16.08.10) 
============== 
 
Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 
 
JORISSTRAAT – 2370    (GR 17.05.10 – GR 16.08.10) 
============== 

Art. 1. opgeheven 

Art. 2.   opgeheven 

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

1. Zuidkant , vanaf kruispunt met de Rouzéstraat tot kruispunt met de Mariastraat. 

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. 3.  opgeheven 

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

1. Noordkant, 12.00 meter vanaf de Zeelaan. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1. 

Art. 4. Verkeer verboden in beide richtingen, bij wekelijkse marktdag,  

overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het 
Wegverkeer. 

A. Wekelijkse vrijdagmarkt,  

1. Vanaf het kruispunt met de Zeelaan tot het kruispunt met de Rouzeestraat 

- iedere vrijdag vanaf 01 januari tot en met 31 december van 05.00 uur tot 15.00 uur 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van  wegneembare of toevouwbare 
verkeersborden C3  

Art. 5. Stilstaan en parkeerverbod, wegens wekelijkse marktdag, overeenkomstig 
art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het 
Wegverkeer: 

A. Wekelijkse vrijdagmarkt,  

1. Langs beide zijden, vanaf kruispunt met de Zeelaan tot het kruispunt met de 
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Rouzeestraat  

- iedere vrijdag vanaf 01 januari tot en met 31 december van 00.00 uur tot 15.00 uur 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3 en Xa met onderbord “op 
vrijdag van 00.00 tot 15.00 uur. 

Art. 6.  Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig 
art.70.2.1.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het 
Wegverkeer: 

1. Twee plaatsen, noordkant voor het kruispunt met de Rouzéstraat  
2. Één plaats, noordkant na het kruispunt met de Rouzéstraat 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord 
"pictogram minder validen" en Xc (12m (1) en 6m (2)). 

Art. 7   Parkeerplaatsen, beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.70.2.1.3° van 
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer: 
1. Twee parkeerplaatsen noordkant na het kruispunt met de Zeelaan; 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord E9a, onderbord ’30 
minuten’, onderbord ‘van maandag t.e.m. zondag’ en Xc (12m) en de markering ‘SHOP & 
GO’. 

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 : 

1. Verboden richting vanaf de Mariastraat tot de Zeelaan. 

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

Art. 9. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het 
Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Zuidkant begrepen tussen het kruispunt met de Rouzéstraat en het kruispunt met de 

Mariastraat. 

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

 

 

11. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Zonder 
Zorgstraat. 

 
 Toelichting Overwegende de herinrichting van de Zeelaan tussen het rond punt met de Jaak Van 

Buggenhoutlaan en de Albert Bliecklaan en tussen het kruispunt met de Jorisstraat;  
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

ZONDER ZORGSTRAAT – 2220  (GR 17.05.10 – 16.08.10 – GR 21.01.13 – GR 22.06.15) 
====================== 

Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

ZONDER ZORGSTRAAT – 2220  (GR 17.05.10 – 16.08.10 – GR 21.01.13 – GR 22.06.15) 
====================== 

Art. 1. opgeheven 

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

1. Zuidkant, 12.00 m vanaf de hoek met de Zeelaan. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1. 

Art. 3. Verkeer verboden in beide richtingen, bij wekelijkse marktdag,  
overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het 
Wegverkeer. 

A. Wekelijkse vrijdagmarkt,  

1. langs beide zijden, vanaf kruispunt met de Zeelaan tot het kruispunt met de 
Hertstraat 

- iedere vrijdag van 05.00 uur tot 15.00 uur  

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van  wegneembare of toevouwbare 
verkeersborden C3  

Art. 4. Stilstaan en parkeerverbod, bij wekelijkse marktdag, overeenkomstig 
art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het 
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Wegverkeer: 

A. Wekelijkse vrijdagmarkt 

1. Langs beide zijden, vanaf kruispunt met de Zeelaan tot het kruispunt met de 
Hertstraat  

- iedere vrijdag van 00.00 uur tot 15.00 uur 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3 en Xa met onderbord “op 
vrijdag van 00.00 tot 15.00 uur.. 

Art. 5. Parkeren beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.27.1 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: (GR 10.02.1998) 
overeenkomstig art.70.2.1.3° van het algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer: 

1. Twee parkeerplaatsen, vanaf het kruispunt met de Zeelaan, zuidkant. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel met vermelding E9a en parkeerschijf, 
onderbord 30 minuten, onderbord ‘van maandag t.e.m.zondag’ en Xc (12m). 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord E9a, onderbord ’30 
minuten’, onderbord ‘van maandag t.e.m. zondag’ en Xc (12m) en de markering ‘SHOP & 
GO’. 
 
 

 

 

12. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Kursaallaan. 

 
 Toelichting Overwegende de herinrichting van de Zeelaan tussen het rond punt met de Jaak Van 

Buggenhoutlaan en de Albert Bliecklaan en tussen het kruispunt met de Jorisstraat;  

Overwegende het wenselijk is om een grote laad- en loszone te hebben in de Kursaallaan ter 
hoogte van het huisnummer 4;  

Overwegende de wenselijkheid om parkeerplaatsen met de mogelijkheid van kortparkeren te 
voorzien in de zijstraten van de Zeelaan; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

KURSAALLAAN – 2800  (GR 18.02.08 – GR 17.05.10 – GR 16.08.10 – GR 21.01.13 – GR 
22.06.15) 
======================================================== 

Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

KURSAALLAAN – 2800  (GR 18.02.08 – GR 17.05.10 – GR 16.08.10 – GR 21.01.13 – GR 
22.06.15) 
======================================================== 

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

1. Beide zijden, vanaf de Zeelaan tot het kruispunt met de Vlaanderenstraat/ 
Boulognestraat 

2. Beide zijden, vanaf de Koninklijke Baan tot het Zavelplein 

Art. 2. opgeheven 

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

1. Opgeheven 

2. Noordkant, vanaf de Koninklijke Baan tot het kruispunt met de Vlaanderenstraat/ 
Boulognestraat; 

3. Noordkant over een afstand van 18 meter ter hoogte van huisnummer 4; 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1, Xa en Xb (2), Xc (18m) 
(3) 

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

1. ZuidNoordkant, twee plaatsen ter hoogte huizen nr.7/9. 

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

Art. 5. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het 
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Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Zuidkant, vanaf het kruispunt met de Koninklijke Baan tot het kruispunt met de 
Vlaanderenstraat/ Boulognestraat. 

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

Art. 6. Parkeerplaatsen voorbehouden aan houder gemeentelijke parkeerkaart, 
overeenkomstig MB 09.01.2007: 

1. ter hoogte van het huis nr.13 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord 
parkeerkaart 

Art. 7. Verkeer verboden in beide richtingen, bij wekelijkse marktdag,  
overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van 
het Wegverkeer. 

A. Wekelijkse vrijdagmarkt,  

1. Vanaf het kruispunt met de Zeelaan tot het kruispunt met de 
Vlaanderenstraat/Boulognestraat 

- iedere vrijdag van 05.00 uur tot 15.00 uur  

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van wegneembare of toevouwbare 
verkeersborden C3  

Art. 8. Stilstaan en parkeerverbod, wegens wekelijkse marktdag, overeenkomstig 
art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het 
Wegverkeer: 

A. Wekelijkse vrijdagmarkt,  

1. Langs beide zijden, vanaf kruispunt met de Zeelaan tot het kruispunt met de 
Vlaanderenstraat/Boulognestraat  

- iedere vrijdag van 00.00 uur tot 15.00 uur 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3 en Xa met onderbord “op 

vrijdag van 00.00 tot 15.00 uur.. 
 

 

 

13. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Lalouxlaan. 

 
 Toelichting Overwegende de herinrichting van de Zeelaan tussen het rond punt met de Jaak Van 

Buggenhoutlaan en de Albert Bliecklaan en tussen het kruispunt met de Jorisstraat;  

Overwegende de herinrichting van de Lalouxlaan tussen het kruispunt met de Zeelaan en tussen 
het kruispunt met de Bosquetiastraat; 

Overwegende de wenselijkheid om parkeerplaatsen met de mogelijkheid van kortparkeren te 
voorzien in de zijstraten van de Zeelaan; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

LALOUXLAAN – 2755 (GR 18.02.08 – GR 19.05.08 – GR 17.05.10 – GR 16.08.10 – GR 
14.11.11 – GR 21.01.13) 
=============== 

Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

LALOUXLAAN – 2755 (GR 18.02.08 – GR 19.05.08 – GR 17.05.10 – GR 16.08.10 – GR 
14.11.11 – GR 21.01.13) 
=============== 

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

1. Beide zijden, vanaf de Zeelaan tot Bosquetiastraat. 

Art. 2. opgeheven 

Art. 3. opgeheven 

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

1. Noordkant, 12.00 meter vanaf de Zeelaan. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1. 
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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. Zuidkant, twee plaatsen tegenaan de Zeelaan. 
2. westkant, thv de woningen 41/43 
3. oostkant, thv de woning nr.20 

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

Art. 5. Parkeerplaatsen voorbehouden aan houder gemeentelijke parkeerkaart, 
overeenkomstig MB 09.01.2007: 

1. ter hoogte van het huis nr.17 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord 
parkeerkaart 

Art. 6. Verkeer verboden in beide richtingen, bij wekelijkse marktdag,  
overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het 
Wegverkeer. 

A. Wekelijkse vrijdagmarkt :  

1. langs beide zijden, vanaf kruispunt met de Zeelaan tot het kruispunt met de 
Bosquetiastraat 

- iedere vrijdag van 05.00 uur tot 15.00 uur  

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van  wegneembare of toevouwbare 
verkeersborden C3  

Art. 7. Stilstaan en parkeerverbod, bij wekelijkse marktdag, overeenkomstig 
art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het 
Wegverkeer: 

A. Wekelijkse vrijdagmarkt : 

1. Langs beide zijden, vanaf kruispunt met de Zeelaan tot het kruispunt met de 
Bosquetiastraat  

- iedere vrijdag van 00.00 uur tot 15.00 uur 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3 en Xa met onderbord “op 
vrijdag van 00.00 tot 15.00 uur.. 

Art. 8 Parkeren beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.27.1 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: (GR 10.02.1998) 
overeenkomstig art.70.2.1.3° van het algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer: 

1. Twee parkeerplaatsen, vanaf het kruispunt met de Zeelaan, noordkant. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel met vermelding E9a en parkeerschijf, 
onderbord 30 minuten, onderbord ‘van maandag t.e.m.zondag’ en Xc (12m). 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord E9a, onderbord ’30 
minuten’, onderbord ‘van maandag t.e.m. zondag’ en Xc (12m) en de markering ‘SHOP & 
GO’. 
 

 

 

14. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Pierre 
Sorellaan. 

 
 Toelichting Overwegende de herinrichting van de Zeelaan tussen het rond punt met de Jaak Van 

Buggenhoutlaan en de Albert Bliecklaan en tussen het kruispunt met de Jorisstraat;  
 
Overwegende de wenselijkheid om parkeerplaatsen met de mogelijkheid van kortparkeren te 
voorzien in de zijstraten van de Zeelaan; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1. Het aanvullend politiereglement op het verkeer, betrekking hebbend op gemeentewegen,  
 
SORELLAAN (Pierre) - 2230  (GR 23.06.08 – GR 16.03.09 – GR 17.05.10 – GR 16.08.10 – 
GR 21.01.13 – GR 20.01.14 – GR 22.06.15) 
======================== 

Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

SORELLAAN (Pierre) - 2230  (GR 23.06.08 – GR 16.03.09 – GR 17.05.10 – GR 16.08.10 – 
GR 21.01.13 – GR 20.01.14 – GR 22.06.15) 
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======================== 

Art. 1. opgeheven 

Art. 2.   opgeheven 

Art. 3. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 

1. Op het rondpunt "Rivella" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de 
aansluitende wegen (P.Sorellaan/Bauwenslaan/Gulden Vlieslaan en Zouavenlaan). 

De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het 
Rp met D5. 

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

1. Zuidkant ter hoogte van het huis nr.30. 
2. Noordkant, ter hoogte van huis nr 5. 
3. thv het huis nr.50 
4. thv het huis nr 57 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord 
"pictogram minder validen". 

Art. 5. Opgeheven 

Art. 6 opgeheven 

Art. 7. Verkeer verboden in beide richtingen, bij wekelijkse marktdag,  
overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het 
Wegverkeer. 

A. Wekelijkse vrijdagmarkt,  

1. Vanaf het kruispunt met de Zeelaan tot het kruispunt met de Rouzeestraat 

- iedere vrijdag van 05.00 uur tot 15.00 uur  

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van  wegneembare of toevouwbare 

verkeersborden C3  

Art. 8. Stilstaan en parkeerverbod, wegens wekelijkse marktdag, overeenkomstig 
art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het 
Wegverkeer: 

A. Wekelijkse vrijdagmarkt,  

1. Langs beide zijden, vanaf kruispunt met de Zeelaan tot het kruispunt met de 
Rouzeestraat  

- iedere vrijdag van 00.00 uur tot 15.00 uur 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3 en Xa met onderbord “op 
vrijdag van 00.00 tot 15.00 uur.. 

Art. 9 Parkeren beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.27.1 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: (GR 10.02.1998) 
overeenkomstig art.70.2.1.3° van het algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer: 

1. Drie parkeerplaatsen vanaf de Zeelaan, zuidkant 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel met vermelding E9a en parkeerschijf, 
onderbord 30 minuten, onderbord ‘van maandag t.e.m.zondag’ en Xc (12m).  
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord E9a, onderbord ’30 
minuten’, onderbord ‘van maandag t.e.m. zondag’ en Xc (18m) en de markering ‘SHOP & 
GO’. 
 
 

 

 

15. Hervaststelling retributie op het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd – periode 2016-2019. 
 
 Toelichting Tariefverhoging van 25 euro per dag naar 30  euro per dag (gelijkschakeling met tarief I ikv 

betalend parkeren) 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Artikel 1 :  
De retributie “blauwe zone” is van toepassing in zones met beperkte parkeertijd (blauwe 
zones) en op de openbare weg met blauwe zonereglementering zoals bepaald in artikel 27.1 
en 27.2 van de Wegcode en zoals vastgelegd in de aanvullende reglementen op de politie van 
het wegverkeer. 
 



verklarende nota gemeenteraad 23|05|2016 pagina 15/29 

 
Artikel 2 : 
Het gebruik van een parkeerplaats is gratis voor de wettelijk bepaalde maximale duur 
voorzien voor parkeren in blauwe zone met parkeerschijf, op voorwaarde dat de bestuurder 
de richtlijnen inzake het gebruik van de parkeerschijf naleeft, zoals bepaald in artikel 27.1 
van de Wegcode. 
 
Artikel 3: 
§ 1 De retributie “blauwe zone” is verschuldigd van zodra de gratis parkeerduur is 
overschreden of wanneer de bestuurder de richtlijnen inzake het gebruik van de parkeerschijf 
niet heeft nageleefd. 
 
§ 2 Deze retributie bedraagt 30,00 euro en laat toe om gedurende maximum tien 
opeenvolgende uren te parkeren in de zone met beperkte parkeertijd of op de openbare weg 
met een blauwe zonereglementering. Deze retributie is niet overdraagbaar naar de volgende 
dag. 
 
§ 3 De retributie “blauwe zone” wordt betaald binnen de vijf dagen na ontvangst van het 
parkeerbiljet. Dit parkeerbiljet wordt onder de ruitenwisser van het betroffen geparkeerde 
voertuig aangebracht door de door het gemeentebestuur aangestelde vaststeller op het 
ogenblik dat deze vaststelt dat deze retributie verschuldigd is. De betaling gebeurt volgens de 
op het parkeerbiljet opgenomen richtlijnen. 
 
§ 4  De kosten voor het verzenden van aanmaningen en aangetekende zendingen vallen ten 
laste van de schuldenaar van de retributie. De kosten worden als volgt vastgesteld: 

verzending van een eerste aanmaning  geen kosten 

Verzending van een tweede aanmaning 11,00 EUR 

Verzending van een derde aangetekende aanmaning 11,00 EUR 

 
Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd en afgerond op de hogere eenheid. (bv. 11,48 
wordt dan 12,00). Het basisindexcijfer is dat van de consumptieprijzen van de maand juli 
2010. 
Bij gebreke aan minnelijke betaling, wordt het dossier overgemaakt aan een 
gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder zet de invordering minnelijk en indien nodig 
gerechtelijk verder.  
De kosten, rechten en uitschotten blootgesteld in alle fasen van de invordering worden 
berekend overeenkomstig het koninklijk besluit van 30 november 1976 dat het tarief vastlegt 
van de akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van 
sommige toelagen  
Alle invorderingskosten zijn integraal verschuldigd door de in gebreke blijvende schuldenaar 
van de retributie. 
 

Artikel 4: 
De retributie is verschuldigd door de gebruiker van het voertuig. Indien de gebruiker niet 
gekend is, is de retributie verschuldigd door de titularis van de nummerplaat van het 
voertuig.  
 
Artikel 5:  
De beslissing van de gemeenteraad van 22 april 2014 houdende hervaststelling van het              
retributiereglement op het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd - periode 2014-           
2019 - wordt opgeheven met ingang van 24 mei 2016. 
 

 

 

16. Hervaststelling retributie op het betalend parkeren – periode 2016-2019. 

 
 Toelichting Invoeren van een bijkomend tarief voor de shop&go plaatsen : 0,00 EUR indien 30 

minuten gebruik gemaakt wordt van de shop&go parkeerplaats of retributie van 
30,00 EUR indien de tijdslimiet overschreden wordt. 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1 :  Er wordt vanaf 24.05.2016 en eindigend op 31.12.2019 een retributie geheven 

op het parkeren van een motorvoertuig op de plaatsen waar, krachtens het 
Gemeentelijk Aanvullend Politiereglement op het verkeer – gemeentewegen – 
Afbakening zone “Betalend parkeren”, de beperking van de parkeertijd is 
gereglementeerd en waar het gebruik van parkeerautomaten is verplicht.  

De controle op het beheer van het betalend parkeren en de inning van 
parkeerretributies in Koksijde gebeurt door de concessiehouder, die belast is met 
de vaststelling en de inning van de parkeerretributies.  

In de zone Betalend Parkeren, zoals vastgelegd in het Gemeentelijk Aanvullend 
Politiereglement op het verkeer – gemeentewegen – Afbakening zone “Betalend 
parkeren”, worden het tarief en de gebruiksmodaliteiten van het betalend 
parkeren bepaald door dit reglement.  
Op de parkeerautomaat worden vermeld: de zone, het toepasselijk tarief, de 
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betaalwijze en de gebruiksvoorwaarden. 

De straten waar betalend parkeren van toepassing is, worden onderverdeeld in 
zones volgens de modaliteiten van dit reglement. De onderverdeling in zones 
wordt als volgt vastgelegd: 

Zone I , ook rode zone 
genoemd, gedurende alle 
weekends, feestdagen, vlaamse 
vakantieperiodes en alle 
weekdagen tussen 1 juni tot en 
met 30 september. 

In volgende straten en op volgende pleinen 

 Strandlaan vanaf de Zeedijk tot het middelpunt van 
het kruispunt Goffinlaan/Julien Dillenslaan ; 
H.Christiaenlaan vanaf het kruispunt met de 
Koninklijke Baan tot het middelpunt van het 
kruispunt met de Strandlaan ; 
George Grardplein ; 
Oostendelaan vanaf het middelpunt van het 
kruispunt met de Koninklijke Baan tot aan het 

huisnummer 9. 
Zeelaan vanaf het middelpunt van het kruispunt met 
de Koninklijke Baan tot het middelpunt van het 
kruispunt met de Albert Blieclklaan/Lejeunelaan; 
Koninklijke Baan vanaf het middelpunt van het 
kruispunt met de Kursaallaan tot het middelpunt van 
het kruispunt met de Heiststraat/Duinbergenstraat ; 
Westendestraat vanaf het middelpunt van het 
kruispunt met de Zeelaan tot het middelpunt van het 
kruispunt met de Mariastraat ; 
Guido Gezelleplein ; 
Kursaallaan vanaf het middelpunt van het kruispunt 
met de Zeelaan tot het middelpunt van het kruispunt 
met de Vlaanderenstraat ; 
Boulognestraat vanaf het middelpunt van het 
kruispunt met de Zeelaan tot het middelpunt van het 
kruispunt met de Kursaallaan ; 
Lalouxlaan vanaf het middelpunt van het kruispunt 
met de Zeelaan tot het middelpunt van het kruispunt 
met de Bosquetiastraat ; 
Zonder Zorgstraat vanaf het middelpunt van het 
kruispunt met de Zeelaan tot het middelpunt van het 
kruispunt met de Hertstraat ; 
Albert I-laan vanaf het middelpunt van het kruispunt 
met de het Ijslandplein tot het middelpunt van het 
kruispunt met het Europaplein ; 
Trumelet Faberstraat ; 
Annastraat ; 
Barkenstraat ; 
Leopold II-laan vanaf het middelpunt van het 
kruispunt met de Albert I-laan tot het middelpunt 
van het kruispunt met Jacquetlaan ; 
Fabiolaplein ;  
Wepionstraat. 

Zone II, ook groene zone 
genoemd, gedurende alle 
weekends, feestdagen, vlaamse 
vakantieperiodes en alle 

weekdagen tussen 1 juni tot en 
met 30 september. 

In volgende straten en op volgende pleinen 

 Oostendelaan vanaf het huisnummer 9 tot het 
middelpunt van het kruispunt met de 
Vandeveldelaan; 
Strandlaan vanaf het middelpunt van het kruispunt 
met de Goffinlaan/Julien Dillenslaan tot het 
middelpunt van het kruispunt met de 
Koninginnelaan/Albert Nazylaan; 
H.Christiaenlaan vanaf het middelpunt van het 
kruispunt met de Strandlaan tot aan het middelpunt 
van het kruispunt met de Kerkepanneweg; 
Zwaluwenstraat; 
Meesjesweg; 
Jacob Jordaensstraat ; 
Mariastraat ; 
Westendestraat vanaf het middelpunt van het 
kruispunt met de Mariastraat tot het middelpunt van 
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het kruispunt met de Duinbergenstraat ; 
Jorisstraat ; 
Rouzestraat ; 
Pierre Sorellaan vanaf het middelpunt van het 
kruispunt met de Duinbergenstraat tot het Bad 
Schallerbachplein ; 
Vlaanderenstraat vanaf het middelpunt van het 
kruispunt met de Kursaallaan tot het middelpunt van 
het kruispunt met de Bosquetiastraat ; 
Bosquetiastraat vanaf het middelpunt van het 
kruispunt met de Vlaanderenstraat tot het 
middelpunt van het kruispunt met de Lalouxlaan ; 
Albert Bliecklaan vanaf het middelpunt van het 
kruispunt met de Zeelaan  tot het middelpunt van 
het kruispunt met de Kruisdistelstraat; 
Lejeunelaan vanaf het middelpunt van het kruispunt 
met de Zeelaan tot het middelpunt van het kruispunt 
met de Bronstraat ; 
Jaak Van Buggenhoutlaan vanaf het middelpunt van 
het kruispunt met de Zeelaan tot het middelpunt van 
het kruispunt met de Coosemanslaan/Hyacintenlaan 
; 
Zeelaan vanaf het middelpunt van het kruispunt met 
de Albert Bliecklaan/Jaak Van 
Buggenhoutlaan/Lejeunelaan tot het middelpunt van 
het kruispunt met de H.Deweertlaan; 

Coosemanslaan; 
H.Deweertlaan; 
Biedenkopflaan ; 
Astridlaan vanaf het middelpunt van het kruispunt 
met de Biedenkopflaan tot het middelpunt van het 
kruispunt met de Albert I-laan ; 
Leopold II-laan vanaf het middelpunt van het 
kruispunt met de Jacquetlaan tot het middelpunt van 
het kruispunt met de Rozenlaan; 
 

Zone III ook paarse zone 
genoemd, gedurende alle 
weekends, feestdagen, vlaamse 
vakantieperiodes en alle 
weekdagen tussen 1 juni tot en 
met 30 september. 

In volgende straten en op volgende pleinen 

 H.Christiaenlaan vanaf het middelpunt van het 
kruispunt met de de Kerkepanneweg tot aan het 
middelpunt van het kruispunt met de Koninklijke 
Baan; 
Goffinlaan vanaf het middelpunt van het kruispunt 
met de de H.Christiaenlaan tot aan het middelpunt 
van het kruispunt met de Koninklijke Baan;  
Smeyerslaan vanaf het middelpunt van het kruispunt 
met de de H.Christiaenlaan tot aan het middelpunt 
van het kruispunt met de Wulpstraat;  
Koninginnelaan vanaf het middelpunt van het 
kruispunt van Koninklijke Baan tot het middelpunt 
van het kruispunt met de Strandlaan; 
Kerkepanneweg vanaf het middelpunt van het 
kruispunt met de H.Christiaenlaan tot het middelpunt 
van het kruispunt met de Strandlaan; 
Goffinlaan vanaf het middelpunt van het kruispunt 
met de H.Christiaenlaan tot het middelpunt van het 
kruispunt met de Strandlaan; 
Smeyerslaan vanaf het middelpunt van het kruispunt 
met de H.Christiaenlaan tot het middelpunt van het 
kruispunt met de Strandlaan; 

Dwarsstraat vanaf het middelpunt van het kruispunt 
met de Smeyerslaan tot het middelpunt van het 
kruispunt met de Koninginnelaan; 
R. Allemeeschlaan ; 
Herman Teirlincklaan ; 
Dumontlaan ; 
Pieterlaan ; 

A. A. Vanhouttelaan ; 
Genovevapad ; 
Lijsterpad ; 
Lucionplein ;  
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Jaakpad ; 
Jaakvoetpad ; 
J. Ryckewaertlaan ; 
Lijsterpad ; 
Oostendelaan vanaf het middelpunt van het 
kruispunt met de Vandeveldelaan tot het middelpunt 
van het kruispunt met de Sloepenlaan ; 
Vandeveldelaan ; 
Wulpstraat ; 
Klaprozenstraat ; 
Jacobuskruidstraat ; 
Scheepsjongenstraat ; 
Quinten Metsysstraat ; 
Sloepenlaan ; 
Prof.Blanchardlaan vanaf de Zeedijk tot het 
middelpunt van het kruispunt met de Koninklijke 
Baan ; 
Vandeveldelaan ; 
Jacquelinestraat ; 
Rozenweg ; 
H.Christiaenlaan ten noorden van het middelpunt 
van het kruispunt met de Koninklijke Baan ; 
Parnassiuskruidstraat ; 
Koninginnelaan ten noorden van het middelpunt van 
de kruispunten met de Koninklijke Baan ; 
Grasplantenstraat ; 

E.Vanlangenhovestraat ; 
Orchideestraat ; 
Charleroistraat ; 
David Tenierslaan ; 
Gouden Boomstraat ; 
Steekspelstraat ; 
Zavelplein ; 
Burgondiestraat ; 
Delwartlaan ; 
H. Consciencestraat ; 
Zeewierplein; 
Prins Albertplein ; 
St-Idesbaldusstraat ; 
Middelkerkestraat ; 
Bremraapweg ; 
Viooltjesperk ; 
Kunstenaarsstraat ; 
Albert Bliecklaan vanaf het middelpunt van het 
kruispunt met de Koninklijke Baan tot het 
middelpunt van het kruispunt met de 
Kruisdistelstraat ; 
Lejeunelaan vanaf het middelpunt van het kruispunt 
met de Bronstraat tot het middelpunt van het 
kruispunt met de Koninklijke Baan ; 
Kursaallaan vanaf Zeedijk tot het middelpunt van het 
kruispunt met de Vlaanderenstraat ; 
Lalouxlaan vanaf het middelpunt van het kruispunt 
met de Bosquetiastraat tot het middelpunt van het 
kruispunt met de Koninklijke Baan ; 
Schoonjachtstraat ; 
Avondschemeringspad ; 
Onagrastraat ; 
Struikenstraat ; 
P. Benoitstraat ; 
Veronicaweg ; 
Zonnekruidstraat ; 
Vlaanderenstraat vanaf het middelpunt van het 
kruispunt met de Bosquetiastraat tot het middelpunt 
van het kruispunt met de Albert Bliecklaan ; 
Duinbergenstraat ; 
Sperwerstraat ; 
Gulden Vlieslaan vanaf het middelpunt van het 
kruispunt met het Bad Schallerbachplein tot het 
middelpunt van het kruispunt met de Lejeunelaan ; 
Bauwenslaan ; 

Schoonzichtstraat ; 
Condéstraat ; 
Bronstraat ; 
Zonder Zorgstraat vanaf het middelpunt van het 
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kruispunt met de Hertstraat tot het middelpunt van 
het kruispunt met de Bauwenslaan/Bronstraat ; 
Familiestraat ; 
Condéstraat ; 
Pierre Sorellaan vanaf het middelpunt van het 
kruispunt met het Bad Schallerbachplein tot het 
middelpunt van het kruispunt met de Koninklijke 
Baan ; 
Zouavenlaan ; 
Sperwerstraat ; 
Heiststraat ; 
Van Haelenstraat ; 
Zouavenplein ; 
Gaston Lejeunestraat ; 
Leopoldine Lejeunestraat ; 
Fafchampstraat ; 
Ebbestraat ; 
Joststraat ; 
Vredestraat ; 
Elisabethplein ; 
Rolandstraat ; 
Gaillystraat ; 
Bettystraat ; 
Rousseaulaan ; 
Uilenspiegelstraat ; 
Dorlodotlaan ten noorden van het middelpunt van 

het kruispunt met de Koninklijke Baan ; 
Maurice Maeterlinckstraat ; 
Goede Aardelaan ; 
Karel Woestelaan ; 
Debusscherestraat ; 
G.Scottlaan ; 
Narcissenlaan ; 
Zeeraketstraat ; 
Pirschlaan ; 
Strandjutterslaan ; 
Zeemansdreef ; 
Baron Empainlaan ; 
Mooi Verblijflaan ; 
Dijkweg ; 
Weg Der Hoop ; 
Vreugdelaan ; 
Zandzeggelaan ; 
Ijslandplein ; 
Europaplein ; 
Astridlaan vanaf het middelpunt van het kruispunt 
met de Biedenkopflaan tot het middelpunt van het 
kruispunt met de Leopold II Laan; 
La Charitestraat; 
Elisabethlaan ten noorden van het middelpunt van 
het kruispunt met de Astridlaan; 
Felix Timmermanslaan ten noorden van het 
middelpunt van het kruispunt met de Clos Fleuriweg; 
Clos Fleuriweg van het middelpunt van het kruispunt 
met de Alfred Devoslaan tot aan het middelpunt van 
het kruispunt met de Zeebermlaan; 
Huldelaan ; 
Alfred Devoslaan ten noorden van het middelpunt 
van het kruispunt met de Zeebermlaan ; 
Westdiephelling van het middelpunt van het 
kruispunt met de Albert I Laan tot het middelpunt 
van het kruispunt met de Zeebermlaan; 
Broersbankhelling ; 
Westhelling ; 
Oeverbankhelling ; 
Trapegeersweg ; 
Zonneplein ; 
Blightbankhelling ; 
Oosthelling ; 
Cottagelaan ten noorden van het middelpunt van het 
kruispunt met de Zeebermlaan; 

Duinparklaan ten noorden van het middelpunt van 
het kruispunt met de Zeebermlaan; 
Karthuizerduinenweg; 
Zeebermlaan; 
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Rodenbachplein ; 
Kwinteweg ; 
Uitkijkweg ten noorden van het middelpunt van het 
kruispunt met de Zeebermlaan; 
Oostdijkweg ten noorden van het middelpunt van het 
kruispunt met de Zeebermlaan; 
Dewittelaan ; 
Zuidenwindhelling, Eugène Debognieplein; 
Doornlaan ; 
Westenwindhelling ; 
Noordenwindhelling ; 
Oostenwindhelling ; 
Zeedijk vanaf het middelpunt van het kruispunt met 
de Westenwindhelling tot het middelpunt van het 
kruispunt met de Kinderlaan; 
Kinderlaan vanaf het middelpunt van het kruispunt 
met de Zeedijk tot het middelpunt van het kruispunt 
met de Polderstraat; 
Kol.D’Haenenlaan ; 
Nachtegaalweg ; 
Kievitstraat ; 
Noordzeedreef vanaf het middelpunt van het 
kruispunt met de Albert I-laan tot het middelpunt 
van het kruispunt met de Gen. Notermanlaan ; 
Leeuwerikstraat ; 
Vinkeweg ; 

Lijsterstraat ; 
Tortelduifstraat ; 
Zilvermeeuwstraat ; 
Albert I-laan vanaf het middelpunt van het kruispunt 
met de Dewittelaan tot het middelpunt van het 
kruispunt met de Kinderlaan ; 
Spreeuwenberg. 

  

  

         

       Onder feestdagen worden bedoeld de dagen opgenomen in de wet betreffende de 

feestdagen van 04/01/1974.  

            De vlaamse schoolvakanties zijn deze  opgenomen in het besluit van de Vlaamse 

Regering van 17/04/1991. 

 

Art. 2 : De retributie is naar gelang het geval verschuldigd door: 

1. de gebruiker van het voertuig die het retributiegeld in de automaat inbrengt; 
2. de titularis van de nummerplaat van het voertuig wanneer geopteerd wordt 
voor de toepassing van in artikel 3 vermeld TARIEF 1.  Wanneer de titularis van 
de nummerplaat een rechtspersoon betreft en bewijst dat het voertuig, op het 
ogenblik van de vaststelling, op contractuele of andere basis ter beschikking 
stond van een derde-gebruiker, van wie hij de identiteit meedeelt, dan is de 
retributie verschuldigd door deze derde-gebruiker; 
3. de houder van de kaarten zoals vermeld in onderstaande artikelen 6, 7, 8, 9 
en 10.  

Art. 3 : De gebruiker van de parkeerplaats kan kiezen tussen 4 tarieven:  

a) TARIEF 1 is van toepassing als de bestuurder wenst te parkeren, zonder 
andere tijdsbeperking, gedurende maximum 10 uren op de onder artikel 1 
bedoelde plaatsen, tegen betaling van een retributie van 30,00 EUR.  

b) TARIEF 2 is van toepassing als de bestuurder wenst te parkeren voor een 
korte parkeerduur. 

Het Tarief 2 wordt rechtstreeks betaald aan de parkeerautomaat of door 
middel van de betaalparkeerkaart en bedraagt: 
 
– in zone I is het parkeren beperkt tot een maximumduur van 2 uur en het 

tarief bedraagt 0,25 euro per 15 minuten of 1,00 euro per uur; 
- in zone II is het parkeren beperkt tot maximumduur van 4 uur en het tarief 
bedraagt 0,25 euro per 15 minuten of 1,00 euro per uur; 
- in zone III bedraagt het tarief 1,00 EUR voor 1 uur of 3,00 EUR voor de 5 
eerstvolgende betalende uren of 5,00 euro voor de 10 eerstvolgende 
betalende uren volgend op de geldinworp of 20,00 EUR voor de 50 
eerstvolgende betalende uren volgend op de geldinworp of 25,00 EUR op de 
70 eerstvolgende uren volgend op de geldinworp; 
De minimuminworp in toestellen in zone I bedraagt 0,50 euro. 
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De minimuminworp in toestellen in zone II bedraagt 0,25 euro. 
De minimuminworp in toestellen in zone III bedraagt 1,00 euro. 

Betaling aan de automaat geeft recht op een onafgebroken parkeertijd 
waarvan de duur beperkt wordt volgens de modaliteiten, aangeduid op de 
toestellen onder "Tarief 2". 

C) TARIEF 3 is van toepassing als de bestuurder gratis wenst te parkeren.  

- In zones I en II : 0,00 euro voor 30 minuten kortparkeren op voorwaarde 
dat een 0-ticket, aan de automaat afgehaald, zichtbaar op het dashboard van 
het voertuig wordt geplaatst, beperkt tot de tijdsduur vermeld op het 0-ticket, 
beperkt tot één 0-ticket per halve dag per deelgemeente mits invoer van de 
nummerplaat gegevens; 

- In zone III : 0,00 euro voor 30 minuten kortparkeren op voorwaarde dat 
een 0-ticket, aan de automaat afgehaald, zichtbaar op het dashboard van het 
voertuig wordt geplaatst, beperkt tot de tijdsduur vermeld op het 0-ticket. 

D) TARIEF 4 is van toepassing  elke dag van het jaar tussen 9u00 en 19u00 
indien de bestuurder parkeert op een parkeervak voorzien van een intelligente 
sensor :  

0,00 euro voor 30 minuten kortparkeren op plaatsen aangeduid door de 
signalisatie met verkeersbord E9a, onderbord ’30 minuten’, onderbord ‘van 
maandag t.e.m. zondag’ en Xc (met vermelding van afstand) en de markering 
‘SHOP & GO’.  
Indien de 30 minuten kortparkeren overscheden wordt, is een retributie van 
30,00 EUR verschuldigd. Per kalenderdag volgend op het overschrijden van de 
30 min kortparkeren, is een retributie van 30 euro per kalenderdag 
verschuldigd. 

Art. 4 : De retributie wordt betaald: 

a)   ofwel door het inbrengen van de nodige euromuntstukken in de 
parkeerautomaat, ofwel door het inbrengen van een elektronische 
betaalkaart en de afname van de nodige euro’s of eurocenten of op de wijze 
aangeduid op de parkeerautomaat wat alternatieve betalingswijzen betreft, 
zoals o.m. gsm-parkeren. 

b)   ofwel door storting of overschrijving binnen de vijf kalenderdagen, 
overeenkomstig de richtlijnen vermeld op het bericht dat in dit geval door 
de parkeerwachter op het voertuig wordt aangebracht; 

Art. 5 : De kosten voor het verzenden van aanmaningen en aangetekende zendingen 
vallen ten laste van de schuldenaar van de retributie. De kosten worden als volgt 
vastgesteld: 

verzending van een eerste aanmaning  geen kosten 

Verzending van een tweede aanmaning 11,00 EUR 

Verzending van een derde aangetekende aanmaning 11,00 EUR 

 

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd en afgerond op de hogere eenheid. 
(bv. 11,48 wordt dan 12,00). Het basisindexcijfer is dat van de 
consumptieprijzen van de maand juli 2010. 

Bij gebreke aan minnelijke betaling, wordt het dossier overgemaakt aan een 
gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder zet de invordering minnelijk en 
indien nodig gerechtelijk verder.  
De kosten, rechten en uitschotten blootgesteld in alle fasen van de invordering 
worden berekend overeenkomstig het koninklijk besluit van 30 november 1976 
dat het tarief vastlegt van de akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in 
burgerlijke en handelszaken en van sommige toelagen  
Alle invorderingskosten zijn integraal verschuldigd door de in gebreke blijvende 
schuldenaar van de retributie. 

Art. 6 : a) De gemeentelijke parkeerkaart: categorie inwoners en 2°residenten 

De inwoners en 2°residenten die in het bezit zijn van een gemeentelijke 
parkeerkaart uitgereikt door de gemeente Koksijde, het AGB Koksijde of haar 
aangestelde concessionaris worden vrijgesteld van de betaling van de retributie, 
volgens de modaliteiten van dit artikel. 

De inwoner ingeschreven in het bevolkingsregister in Koksijde kan een 
gemeentelijke parkeerkaart aanvragen bij het bureau van de door de gemeente 
of AGB Koksijde aangestelde firma voor het beheer van het betalend parkeren.  
De 2° resident kan op voorlegging van het recentst uitgereikte aanslagbiljet en 
betalingsbewijs  van de gemeentebelasting voor 2°verblijven van de gemeente 
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Koksijde een gemeentelijke parkeerkaart aanvragen bij het bureau van de door 
de gemeente of AGB Koksijde aangestelde firma voor het beheer van het 
betalend parkeren. 

De kostprijs van een gemeentelijke parkeerkaart voor inwoners en 2°residenten 
wordt vastgesteld op :  
1° en 2° kaart 60,00 per jaar 
3° kaart en volgende 125,00 EUR per jaar 
volgens de modaliteiten van voormeld ministerieel besluit, ongeacht de periode 
waarvoor de kaart wordt uitgereikt. De gemeentelijke parkeerkaart voor 
inwoners en 2°residenten moet aangevraagd en onmiddellijk betaald worden aan 
het bureau van de door de gemeente of AGB Koksijde aangestelde firma voor het 
beheer van het parkeren. 

 
De gemeentelijke parkeerkaart categorie inwoners en tweede residenten geeft 
geen recht op vrijstelling van betalend parkeren in de betalend parkeerzone I. 

Op een gemeentelijke parkeerkaart voor inwoners en 2°residenten kunnen 
maximaal twee nummerplaten vermeld worden. 

Indien de houder van een gemeentelijke parkeerkaart een wijziging vraagt van 
de op de gemeentelijke parkeerkaart gedrukte nummerpla(a)t(en), dan is 
hiervoor een retributie verschuldigd van 10,00 EUR administratiekosten. Deze 
administratiekosten worden niet aangerekend wanneer de kaarthouder aantoont 
dat de gevraagde wijziging van de nummerpla(a)t(en) gedrukt op de 
gemeentelijke parkeerkaart het gevolg is van een nieuwe inschrijving van een 
voertuig van de oorspronkelijke nummerplaathouder vermeld op de 
gemeentelijke parkeerkaart. 

b) De gemeentelijke parkeerkaart: categorie huurders van toeristische logies 

verhuurd via immobiliënkantoor 

De huurder van een toeristische logie, verhuurd door een immobiliënkantoor, kan 
een gemeentelijke parkeerkaart kopen die hem recht geeft om te parkeren in 
zone 2 en 3. 

De kostprijs van een gemeentelijke parkeerkaart voor huurders van toeristische 
logies verhuurd via een immobiliënkantoor wordt vastgesteld op 20,00 EUR per 
week. 

De gemeentelijke parkeerkaart voor de categorie huurders van toeristische logies 
verhuurd via immobiliënkantoor wordt verkocht per week. Een week  is een 
periode van 70 opeenvolgende betalende uren : 
-  in parkeerzone 2, tussen 1 juni en 30 september of tijdens een schoolvakantie 
die valt 
   buiten deze periode. 
-  in parkeerzone 3 : tussen 1 juli en 31 augustus of tijdens een schoolvakantie 
die valt  
   buiten deze periode. 

De gemeentelijke parkeerkaart voor huurders van toeristische logies verhuurd via 
een immobiliënkantoor wordt verstrekt aan de huurders via het 
immobiliënkantoor en afgerekend aan de concessionaris door het 
immobiliënkantoor. 

Het immobiliënkantoor vermeldt in onuitwisbare inkt op de parkeerkaart de 
startdatum en -uur en de einddatum en -uur waarvoor de kaart geldig is en de 
nummerplaat van het voertuig waarvoor het uitgeschreven is. 

Op een gemeentelijke parkeerkaart voor huurders van toeristische logies 
verhuurd via een immobiliënkantoor kan maximaal één nummerplaat vermeld 
worden. 

Het immobiliënkantoor dat een ‘gemeentelijke parkeerkaart voor de categorie 
huurders van toeristische logies verhuurd via immobiliënkantoor’ verkoopt, heeft 
recht op een commissieloon van 10% op de verkoopprijs van de gemeentelijke 
parkeerkaart. 

Art. 7 : De gemeentelijke parkeerkaart: categorie overheidsdiensten 

Er kan een gemeentelijke parkeerkaart afgeleverd worden door de door de 
gemeente of AGB Koksijde aangestelde firma voor het beheer van het parkeren 
na uitdrukkelijke goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen 
van Koksijde op gemotiveerd verzoek van: 
- gemeenteraadsleden; 
- ocmw-raadsleden; 
- personeelsleden van de gemeente en het OCMW; 
- gemeentelijke dienstvoertuigen; 
- politiedienstvoertuigen van de politiezone Westkust en dienstvoertuigen van de 
hulpverleningzone 
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   Westhoek 
- dienstvoertuigen van het Vlaams Gewest, De Lijn en FOD Financiën. 

Deze gemeentelijke parkeerkaart mag enkel gebruikt worden voor opdrachten 
uitgevoerd tijdens dienstopdrachten. Misbruik geeft aanleiding tot definitieve 
uitsluiting van de mogelijkheid nog een gemeentelijke parkeerkaart te verkrijgen. 

De gemeentelijke parkeerkaart heeft een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar en 
per kaart kunnen er maximum twee nummerplaten worden vermeld. 

De gemeentelijke parkeerkaart dient aan de vormvoorwaarden te voldoen zoals 
omschreven in het ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de 
gemeentelijke parkeerkaart. 

De bestuurder die houder is van een gemeentelijke parkeerkaart kan zijn 
voertuig gratis parkeren op de plaatsen en tijdens de perioden waar dit volgens 
het politiereglement toegestaan wordt. Dit in afwijking van artikel 3. 

Art. 8 : Gemeentelijke parkeerkaart als zorgverlener: 

Zorgverleners kunnen een parkeerkaart als zorgverlener aankopen voor 
60,00 EUR per jaar.  Mits voorlegging van de gemeentelijke parkeerkaart samen 
met de parkeerschijf kunnen ze hiermee gratis parkeren voor de duur van 240 
minuten tijdens de uitoefening van de beroepswerkzaamheden, in casu 
huisbezoeken.  Dit in afwijking van artikel 3. 

§1.  De gemeentelijke parkeerkaart wordt uitgereikt aan zorgverstrekkers. 
Onder zorgverstrekkers wordt verstaan zij die voor (dringende) medische en 
zorgverstrekkende hulp van personen aan huis moeten kunnen instaan. 
Onder hen worden gerekend de huisartsen, de thuisverpleegkundigen 
(organisatie), de kinesisten, de persoonsverzorgers en de dierenartsen. 
De parkeerkaart kan niet gebruikt worden voor poetshulp, het doen van 
boodschappen en het uitvoeren van klusjes in huis of huishoudelijke hulp. 

§ 2.  De gemeentelijke parkeerkaart geeft recht op het parkeren van voertuigen. 
Daartoe vermeldt ze de nummerplaten van de voertuigen die door de kaart 
gedekt worden, met een maximum van twee nummerplaten. 

§ 3.  De parkeerkaart dient schriftelijk bij het gemeentebestuur te worden 
aangevraagd. De aanvrager moet aantonen tot één van de in §1 beschreven 
categorieën te behoren. 

§ 4  De voorwaarden voor het verkrijgen van de gemeentelijke parkeerkaart 
voor zorgverstrekkers zijn: 
- het afleggen van een verklaring op eer dat de huisbezoeken worden 
gedaan in de gemeente en de zorgvertrekker zijn praktijk heeft in de 
gemeente; 
- het eigendomsbewijs of gebruikrecht van het voertuig kunnen aantonen 
via een kopie van de inschrijvingsbewijzen van de voertuigen waarop de 
aanvraag betrekking heeft; 
- de zorgverstrekker of organisatie die de parkeerkaart aanvraagt, is 
officieel erkend door het RIZIV. 

§ 5.  De gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers mag enkel gebruikt 
worden voor het voertuig of de voertuigen waarvan de nummerplaat erop 
aangeduid is en enkel voor de gemeente, zone of straat die op de kaart is 
aangeduid.  

Art. 9 : Werkabonnement: Bestuurders die houder zijn van een werkabonnement kunnen 
mits voorlegging van dit werkabonnement zonder verdere betaling van een 
parkeerretributie 7 dagen op 7 (ook in juli en augustus) gratis parkeren in de 
door de politieverordening toegestane zones. Een werkabonnement kost : 
1° en volgende kaart 125,00 EUR per jaar 
Dit in afwijking van artikel 3. 

Per exploitatiezetel met publieke toegang (winkeluitbating, horecauitbating,…) 
gelegen in de gemeente Koksijde kunnen werkabonnementen uitgereikt worden . 
Op een werkabonnement kan maximaal één nummerplaat vermeld worden. Het 
gebruik van een werkabonnement geeft geen recht op vrijstelling van het 
betalend parkeren in de straten gelegen in zone I. 

Indien de houder van een werkabonnement een wijziging vraagt van de op het 
werkabonnement gedrukte nummerplaat, dan is hiervoor een retributie 
verschuldigd van 10,00 EUR administratiekosten. Deze administratiekosten 
worden niet aangerekend wanneer de houder van het werkabonnement aantoont 
dat de gevraagde wijziging van de nummerplaat gedrukt op het werkabonnement 
het gevolg is van een nieuwe inschrijving van een voertuig van de 
oorspronkelijke nummerplaathouder vermeld op het werkabonnement. 

Art.10: Aannemers, leveranciers: 

Aannemers, leveranciers… kunnen mits voorlegging van een aannemerskaart en 
betalen van 5 EUR/dag parkeren in betalende zones zonder betaling van 
parkeerretributie, dit in afwijking van artikelen 3, 5, 6 en 7.  De aannemerskaart 
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is niet geldig tijdens weekends, schoolvakanties en op feestdagen.  

Voorwaarden voor het verkrijgen van een aannemerskaart: 
- een attest van de werkgever of verklaring op eer kunnen voorleggen; 
- vermelding van de tijdelijke werkzaamheden in een zone met betalend 
parkeren. 
- het eigendomsbewijs of gebruiksrecht van de wagen kunnen aantonen. 

Art.11: Het werkabonnement, de gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners en 
2°residenten of gemeentelijke parkeerkaart (als zorgverlener),  zijn één jaar 
geldig. Na afloop van deze termijn bezorgt de aanvrager of zijn rechthebbende 
het werkabonnement, de bewonerskaart of gemeentelijke parkeerkaart (als 
zorgverlener), terug aan het gemeentebestuur. Als hij de kaart wenst te 
verlengen, doet hij zijn aanvraag binnen dezelfde termijn als bij zijn 
oorspronkelijke aanvraag, met desgevallend de vermelding van de verschillen. 

Art.12: Het werkabonnement, de gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners en 
2°residenten of gemeentelijke parkeerkaart (als zorgverlener) lopen van 
rechtswege af bij één van de volgende gebeurtenissen: 
- het definitief stopzetten van de activiteiten die recht geven op het verkrijgen 
van de parkeerkaart; 
- de verhuizing van de houder of verplaatsing van de activiteiten buiten de 
gemeente; 
- de wijziging van de activiteiten van de houder. 

Art.13: Het werkabonnement, de gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners en 
2°residenten of gemeentelijke parkeerkaart (als zorgverlener) worden 
terugbezorgd aan het gemeentebestuur dat ze heeft uitgereikt:  
- bij het verstrijken van de geldigheidsduur op de kaart aangeduid door het 

gemeentebestuur;  

- wanneer de nummerplaat aangeduid op de gemeentelijke parkeerkaart voor 
zorgverstrekkers teruggezonden moet worden aan de Dienst Inschrijving 
Voertuigen;  

- bij overlijden van de houder; 
- wanneer de houder van de gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers 

niet meer voldoet aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 4. 

Art.14: Het werkabonnement, de gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners en 
2°residenten of gemeentelijke parkeerkaart (als zorgverlener) wordt 
teruggezonden binnen acht dagen na het feit dat de terugzending rechtvaardigt. 
Wanneer het gemeentebestuur een maatregel vaststelt die tot gevolg heeft dat 
het werkabonnement, de bewonerskaart of gemeentelijke parkeerkaart (als 
zorgverlener) ongeldig wordt, zendt de houder de kaart terug binnen acht dagen 
na de kennisgeving van de maatregel.  

Art.15: De houder van het werkabonnement, de gemeentelijke parkeerkaart categorie 
inwoners en 2°residenten of gemeentelijke parkeerkaart als zorgverlener kan een 
duplicaat verkrijgen wanneer de kaart verloren, vernietigd, beschadigd of 
onleesbaar is. De beschadigde of onleesbare kaart wordt teruggegeven bij het 
uitreiken van het duplicaat. De kostprijs van een duplicaat bedraagt 25 euro. 

Art.16: Worden vrijgesteld van de gemeentelijke retributie op het gebruik van 
parkeerautomaten : 
a) de voertuigen van minder-validen, houders van de speciale kaart uitgereikt bij 
Ministerieel Besluit van 07.05.1999, mits de speciale kaart op de binnenkant van 
de voorruit of als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het motorrijtuig 
wordt aangebracht in zone II en III. 
b) de voertuigen van minder-validen, houders van de speciale kaart uitgereikt bij 
Ministerieel Besluit van 07.05.1999, mits de speciale kaart op de binnenkant van 
de voorruit of als er geen voorruit is op het voorste gedeelte van het motorrijtuig 
wordt aangebracht samen met de parkeerschijf kunnen ze hiermee gratis 
parkeren voor de duur van 120 minuten in zone I. 
b) de gemeentelijke dienstvoertuigen en dienstvoertuigen van de politiezone 
Westkust bij de uitvoering van opdrachten. 

Art. 17:  Minder hinderkaart 

De bewoner ingeschreven in het bevolkingsregister in een straat in de gemeente 
Koksijde in een zone van betalend parkeren kan onder nader bepaalde 
voorwaarden een minder hinderkaart verkrijgen indien infrastructurele werken 
uitgevoerd worden in de straat waar zijn private parkeerplaats of garage zijn 
enige uitrit heeft.  
De minder hinderkaart geeft recht op het parkeren van 1 voertuig per bedoelde 
parkeerplaats of garage. Daartoe vermeldt ze de nummerplaat van het voertuig 
die door de kaart gedekt wordt. 

De minder hinderkaart wordt kosteloos verstrekt. 
Er is geen recht op vrijstelling in de betalende parkeerzone van de gemeente 
Koksijde in de straten gelegen in zone I. 
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De voorwaarden om een minder hinderkaart te verkrijgen zijn de volgende : 
1) Het college van Burgemeester en Schepenen bepaalt in welke straten 
bewoners in aanmerking komen om aanspraak te maken op een minder 
hinderkaart. 
2) De minder hinderkaart dient schriftelijk bij de concessiehouder te worden 
aangevraagd. 
3) Bij de aanvraag moeten volgende documenten voorgelegd worden : 
identiteitskaart, rijbewijs, inschrijvingsbewijs voertuig en eigendomsakte (indien 
de parkeerplaats of garage niet gelegen is op het domicilieadres). 
4) De minder hinderkaarten zijn altijd voorzien van een vervaldatum.  

Art.18: Het parkeerticket, parkeerschijf, de individuele parkeermeter met magneetkaart, 
werkabonnement, aannemerskaart, speciale kaart minder-validen, 
bewonerskaart of gemeentelijke parkeerkaart (als zorgverlener) moeten met de 
rectozijde door de bestuurder zichtbaar achter de voorruit van het voertuig 
worden aangebracht of als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het 
voertuig.  
Wanneer er geen parkeerticket zichtbaar aanwezig is wordt de bestuurder geacht 
zich in een toestand te bevinden als beschreven in artikel 3 (Tarief 1). 

Art.19: Overeenkomstig artikel 27.3.1. van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 
houdende algemeen politiereglement op het wegverkeer moet het voertuig de 
parkeerplaats verlaten hebben uiterlijk bij het verstrijken van de toegestane 
parkeertijd.  

Art.20: De gebruiker zal geen bezwaar kunnen indienen wanneer hij, niettegenstaande 
het vereffenen van de retributie, toch niet mag parkeren om redenen vreemd aan 
de wil van het bestuur of in geval van verplichte evacuatie van voertuigen bij 
politiebevel.  

 
Art.21: Het retributiereglement houdende retributie op het betalend parkeren 2015-

2019, vastgesteld door de gemeenteraad op 19.10.2015 wordt opgeheven met 
ingang van 24.05.2016. 

 
 

 

17. Kennisname financiële kwartaalrapportage - eerste kwartaal 2016. 
 
 Toelichting Ingevolge het gemeentedecreet rapporteert de ontvanger aan gemeenteraad en 

schepencollege (met afschrift aan de gemeentesecretaris):  
- Minstens éénmaal per jaar: een financieel rapport, omvattende ten minste een 

overzicht van de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole, 
alsook de evolutie van de budgetten. (art. 165) 

Ingevolge het gemeentedecreet rapporteert de financieel beheerder aan de gemeenteraad: 
(met afschrift aan het schepencollege en de gemeentesecretaris):  

- Minstens éénmaal per jaar: een rapport over de uitoefening van de taak van 
voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen 
verbintenissen (art. 166) 

Over het debiteurenbeheer ingevolge artikel 94 gemeentedecreet rapporteert de financieel 
beheerder. 
 

Het rapport is opgemaakt overeenkomstig de BBC-regels. 
 
In het rapport zijn  zowel de verplichtingen van artikel 165 als van 166 opgenomen. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Kennis wordt genomen van het financieel rapport van de gemeente Koksijde 
betreffende het eerste kwartaal 2016. 

 
 

 

18. Goedkeuren doorgeeflening aan kerkfabriek Sint Niklaas - aankoop tapijten St. Niklaaskerk - goedkeuring. 
 
 Toelichting Gelet op het schrijven van de kerkfabriek Sint Niklaas dd. 25 april 2016, waarbij een 

aanvraag wordt gedaan voor het bekomen van een doorgeeflening ten bedrage van € 36.000 
voor de financiering van de aankoop van tapijten voor de St Niklaaskerk; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art 1 :  De doorgeeflening van € 36.000,00 aan de kerkfabriek Sint Niklaaskerk voor de 
financiering van de aankoop van tapijten voor de St Niklaaskerk wordt 
goedgekeurd. 

Art 2 :  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt opdracht gegeven de 
leningen op te nemen bij de financiële instelling aan wie de levering van 
kredieten werd gegund, overeenkomstig de wetgeving overheidsopdrachten. 
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19. Goedkeuring jaarverslag interlokale vereniging Westhoekpersoneel (WHP). 
 
 Toelichting Volgens artikel 12 en 13 van de algemene overeenkomst Interlokale Vereniging 

Westhoekpersoneel (WHP) dient er jaarlijks een jaarverslag en jaarrekening te worden 
opgemaakt. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Goedkeuring te verlenen aan het jaarverslag en de erin vervatte jaarrekening van de 
interlokale vereniging Westhoekpersoneel 2015. 

 

 

20. Voorlopige aanvaarding Generaal Hély d' Oisselplein. 
 
 Toelichting De gemeenteraad keurde in zitting van 18 april 2016 de straatnaam Admiraal Ronarc'h-pad 

definitief goed. De burgemeester stelde in deze zitting ook voor om de"Koninklijke Plaats" een 
andere straatnaam te geven nl. Generaal Hély d'Oisselplein; 
 
Biografische gegevens van de heer (Alexis) Roger Hély d’Oissel : Hij  is een Frans 
legerofficier, geboren in Parijs op 12 januari 1859 en overleden op 27 oktober 1937. Hij is de 
zoon van Arthur Hély d’Oissel en Adèle Zoé Bérard. Hij huwt op 29 april 1884 met Charlotte 
Marie Ghislaine de Mandell. Samen krijgen ze twee dochters, Marie en Suzanne. Hij studeert 
af in Saint-Cyr, als majoor bij de jagers te paard, in 1882. In augustus 1914 wordt hij 
ingedeeld bij het 5e Franse leger onder het bevel van generaal Charles Lanrezac. 
Oorspronkelijk wordt hij ondergebracht bij apotheker Ruyssen op de Grote Markt van Veurne. 
Hij voert onder andere het bevel over het 1ste en het 4e Regiment Zoeaven. Hij installeert 
zijn hoofdkwartier in villa Zonnig Hoekje, nu Ravensteen - nu gelegen Koninklijke Plaats 7 - 
8670 Koksijde. De villa is in 1912 ontworpen door architect Camille Van Elslande. Hély 
d’Oissel is een uitstekend strateeg. Hij houdt een oorlogsdagboek bij van een honderdtal 
bladzijden met aantekeningen , teksten, foto’s, tekeningen,… Daarnaast maakt hij een 
Gulden Boek met een persoonlijke vermelding over elke militair die in zijn ogen verdienstelijk 
gesneuveld is. Later schenkt hij zijn ‘blessé book’ aan Dorothie Feilding, die 
oorlogsverpleegster is. Na de oorlog krijgt hij heel wat eretekens en wordt benoemd tot 
generaal. 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1:  Akkoord met de voorlopige aanvaarding om de straatnaam “Generaal Hély d' 

Oisselplein" toe te kennen aan de huidige Koninklijke Plaats;  

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 
cultuurbeleid en na het afronden van het openbaar onderzoek. 

 

 

21. Goedkeuren subsidiereglement Internationale Samenwerking. 
 
 Toelichting Bij de dIS kunnen 2 vormen van subsidie aangevraagd worden, nl. een werkingssubsidie voor 

verenigingen werkzaam binnen het domein Internationale Samenwerking en een subsidie 
rugzakverhaal voor jongeren die een niet-toeristische buitenlandse ervaring opdoen. Hiervoor 
bestonden tot nu toe 2 aparte subsidiereglementen. Deze waren echter verouderd en weinig 
gestructureerd, vandaar dat de noodzaak zich opdrong om een herwerkte versie op te stellen. 
Er werd geopteerd om beide reglementen te combineren in een één gezamenlijk 
subsidiereglement Internationale Samenwerking.  
 
Inhoudelijk werden geen drastische wijzigingen aangebracht. Er werd vooral gepoogd om de 
subsidie-aanvragers te betrekken binnen het ruimer geheel van Internationale Samenwerking 
(bijv.: De aanvrager engageert zich binnen de gemeentelijke werking Internationale 
Samenwerking/adviesraad Kokos en Wulloks) en om ook ergens een return te creëren voor 
de Koksijdse bevolking (bijv.: De aanvrager verbindt zich er toe om, op eigen initiatief, 
minstens éénmaal per jaar een informatieve of sensibiliseringsactiviteit te organiseren voor 
de Koksijdse bevolking). Naar de recent gelanceerde SDG’s (Sustainable Development Goals) 
wordt eveneens gerefereerd. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Het subsidiereglement Internationale Samenwerking wordt goedgekeurd. 

Art. 2:  Het subsidiereglement Internationale Samenwerking treedt in werking vanaf 1 juni 
2016 en vervangt alle voorgaande subsidiereglementen. 

 

 

22. Goedkeuring wijziging statuten van de projectvereniging Achthoek. 
 
 Toelichting De raad van bestuur van de projectvereniging Achthoek wordt gevormd door 8 

stemgerechtigde leden en 8 leden met raadgevende stem, benoemd door de deelnemende 



verklarende nota gemeenteraad 23|05|2016 pagina 27/29 

 
gemeenten (van elk één per gemeente). 
 
Sinds 1 januari 2016 is mevrouw Rita Gantois schepen van cultuur en dus ook 
stemgerechtigd lid  van de raad van bestuur van Achthoek. De functie van bestuurder in een 
projectvereniging is echter onverenigbaar met het mandaat van mevrouw Rita Gantois als 
parlementslid (art. 17 en 48 decreet IGS).  De statuten van Achthoek laten op heden ook niet 
toe dat iemand anders dan de schepen van cultuur als stemgerechtigd lid deel uitmaakt van 
de raad van bestuur (art. 6 § 2). 
 
Het decreet IGS daarentegen stipuleert dat "het mandaat van bestuurder in een 
projectvereniging kan vervuld worden door “Gemeenteraadsleden, burgemeesters of 
schepenen” (art. 16 decreet IGS).  
 
De Raad van Bestuur van Achthoek wil de statuten als volgt wijzigingen: 
- artikel 6 §2 wijzigen als volgt: §2 De stemgerechtigde leden zijn de schepenen van cultuur 
van de deelnemende gemeenten, tenzij bij onverenigbaarheid. In dat geval kan een 
gemeenteraadslid als bestuurder optreden. 
 
De gewijzigde statuten worden ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraden van de 
deelnemende gemeenten en na de goedkeuring gepubliceerd in het Staatsblad 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De statuten van de projectvereniging Achthoek worden goedgekeurd. 

 
 

 

23. Aktename wijzigingen huishoudelijk reglement van de projectvereniging Achthoek. 
 
 Toelichting De projectvereniging Achthoek bestaat sinds december 2013 uit de gemeenten: Alveringem, 

De Panne, Diksmuide, Houthulst, Lo-Reninge, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne. Achthoek 
staat in voor de gezamenlijke promotie van culturele activiteiten binnen de 
intergemeentelijke samenwerking.  

Volgende wijzigingen aan het huishoudelijk reglement worden ter akteneming voorgelegd aan 
de gemeenteraad : 

-Art.2 Voorzitter, ondervoorzitter en secretaris  
§3: Het voorzitterschap roteert jaarlijks volgens een beurtrol. Gewijzigd is hier de volgorde 
door de toevoeging van Diksmuide, Houthulst en Lo-Reninge (nu alfabetisch) m.a.w. 1° 
Alveringem, 2° De Panne, 3°Diksmuide, 4°Houthulst, 5°Koksijde, 6°Lo-Reninge, 7° 
Nieuwpoort, 8°Veurne 

-Art.6 Financieel beheer  
Gezien §1 budgetlimieten ingesteld:  
0-499€: beslissing door de coördinator 
500-2499€: beslissing in samenspraak met voorzitter en ondervoorzitter 
>2500€: beslissing door de raad van bestuur 
§2: toegevoegd : Voor interne transfers (tussen de eigen rekeningen) vanaf 500 euro 
volstaat de handtekening van de coördinator. Dit werd toegevoegd om overschrijvingen 
tussen zicht en spaarrekening te kunnen doen, ook voor grotere bedragen dan 500 euro, 
zonder overschrijvingsformulier. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art.1: Er wordt akte genomen van de wijzigingen aan het huishoudelijk reglement van de 
projectvereniging Achthoek 

 

 

24. Kennisgeving jaarverslag, jaarrekening en werkingsverslag voor het jaar 2015 van de projectvereniging 
Achthoek. 

 
 Toelichting Naar jaarlijkse gewoonte worden het jaarverslag en de jaarrekening van de projectvereniging 

Achthoek ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende 
gemeenten. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art.1: Er wordt kennis genomen van het jaarverslag, de jaarrekening en het 
werkingsverslag voor het jaar 2015 van de projectvereniging Achthoek 

 

 

25. Aanpassing subsidiereglement voor de inzet van professionele veiligheidsagenten op fuiven. 
 
 Toelichting De jeugddienst stelt voor om het subsidiereglement aan te passen.  

Het maximale subsidiebedrag voor professionele stewards bedraagt op dit moment € 500 per 
fuif. De kostprijs van een professionele steward bedraagt al vlug € 300,00. Daarom stelt de 
Jeugddienst voor het maximale bedrag per fuif op te trekken tot € 600. 
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 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1. De gemeenteraad keurt de aanpassing van het reglement goed. 

 

 

26. Goedkeuren overeenkomst met de lokale afdeling van de Vereniging voor Sterrenkunde (VVS) 'de 
Sterrenjutters Koksijde' voor het gebruik van de gemeentelijke sterrenwacht Sterrenjutter in het 
Duinenhuis. 

 
 Toelichting Met inmiddels meer dan 10.000 deelnemers per jaar groeide het Duinenhuis de voorbije jaren 

uit tot een waardevol educatief centrum voor natuur, milieu en duurzame ontwikkeling. Na de 
uitbreiding met de sterrenwacht 'Sterrenjutter', werd onder impuls van o.a. dhr. Emmanuel 
Fabel ook een lokale afdeling van de Vereniging voor Sterrenkunde (VVS) 'De Sterrenjutters 
Koksijde' in de schoot van het Duinenhuis opgericht. 'De Sterrenjuters Koksijde' hebben - net 
als Natuurpunt Westkust - het Duinenhuis als unieke uitvalsbasis en zijn er onlosmakelijk 
mee verbonden. In voorliggende overeenkomst worden de afspraken voor het gebruik van 
het Duinenhuis en de samenwerking met de gemeente voor de organisatie van activiteiten 
verankerd. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1. De gemeenteraad keurt de overeenkomst tussen de gemeente Koksijde en de lokale 
afdeling van de Vereniging voor Sterrenkunde (VVS) 'De Sterrenjutters Koksijde' 
voor het gebruik van de gemeentelijke sterrenwacht Sterrenjutter in het Duinenhuis 
goed. 

 

 

27. IWVA - vaststellen standpunt jaarvergadering. 
 
 Toelichting Op 27 mei 2016 vindt een jaarvergadering plaats met volgende agendapunten: 

1. Verslag van de Raad van Bestuur 
2. Verslag van de commissaris-revisor 
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2015 
4. Kwijting aan bestuurders en de commissaris-revisor 
5. Benoeming commissaris-revisor 
6. Benoeming bestuurder 

 
 Voorstel van  

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

punten 
 

 

28. TMVW (IC) - vaststellen standpunt algemene vergadering. 
 
 Toelichting Op 24 juni 2016 vindt een algemene vergadering plaats met volgende agenda: 

1. Toetredingen en uitbreiding van toetredingen 
2. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen 

en uitbreiding van toetredingen 
3. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2015 
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2015 
5. Verslag van het college van commissarissen 
6. Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR) 
7. Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en de commissaris-revisor (lid IBR) 
8. Benoeming van vertegenwoordigers in de Directiecomités 
9. Benoeming van bestuurders in de Raad van Bestuur 
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

 
 

 

29. IVVO - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering. 
 
 Toelichting Op 21 juni 2016 vindt een algemene vergadering plaats met volgende agenda : 

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2015 - akteneming 
2. Lezing van de jaarrekening per 31/12/2015 
3. Verslag van de commissaris - akteneming 
4. Goedkeuring van de jaarrekening 2015 
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders 
6. Verlenen van kwijting aan de commissaris en aan haar vertegenwoordigers 
7. allerlei 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: Akkoord te gaan met de voorgestelde agendapunten. 
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30. FIGGA - akkoord intekenen door FIGGA in Eandis Assets voor rekening van de gemeente Koksijde. 
 
 Toelichting FIGGA stelt de vraag aan de gemeente of zij akkoord gaat met inschrijving in EANDIS 

ASSETS via FIGGA. Er werd door EANDIS ASSETS (dat het vroegere Gaselwest en de andere 
vroeger gemengde distributienetbeheerders omvat) voorgesteld dat de 
financieringsintercommunales (waaronder FIGGA) voor rekening van hun gemeenten zouden 
intekenen voor 100.000.000 euro in EANDIS ASSETS.  

Voor FIGGA betekent dit 18.231.100 euro. Daarvan is 721.894,38 euro voor rekening van de 

gemeente Koksijde. 

 

FIGGA zou deze onderschrijving financieren met het uitgeven van een obligatielening (op 

basis van notoriëteit) op 10 jaar. De dividenden die deze deelneming oplevert zou moeten 

volstaan om de intresten te financieren en het kapitaal te hersamenstellen. Een klein dividend 

zou aan de gemeente toekomen. 

 

FIGGA heeft momenteel geen schulden en de gemeente staat voor niets borg. 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1 : Akkoord te gaan met de intekening door FIGGA en financiering door FIGGA met een 

uit te geven obligatielening voor een bedrag van 721.894,38 euro. 
 

 

31. FIGGA - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering. 
 
 Toelichting Op 17 juni 2016 vindt een algemene vergadering plaats met volgende agenda: 

10. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
11. Jaarrekening 2015 
12. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
13. Kennisgeving resultaten bevraging deelnemers over Eandis Assets – bekrachtiging 

participatie 
14. Kwijting van de bestuurders en de commissaris 
15. Statutaire benoemingen en mededelingen 
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

 

 

32. Goedkeuren schoolreglement deeltijds kunstonderwijs WAK. 
 
 Toelichting Het schoolreglement werd aangepast conform de richtlijnen en voorstellen van OVSG. 

Inhoudelijk zijn er geen grote wijzigingen. De administratieve gegevens werden 
geactualiseerd. 
Het actuele schoolreglement vervangt het reglement dat werd goedgekeurd door de 
gemeenteraad van Koksijde op 20 december 2012. 
 
Volgende aanpassingen/wijzigingen werden opgenomen: 
-Hoofdstuk 3, Organisatie van de lessen: De openingsuren van de academie en het 
secretariaat werden aangepast 
De academie is gesloten op zondag en maandag. 
-Hoofdstuk 4, Inschrijving en financiële bijdrage: Het reglement 'Kunstkans' werd 
opgenomen. 
-Hoofdstuk 6, Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften: Voor die leerlingen kan de 
academie een individueel curriculum ontwikkelen. 
-Hoofdstuk 16, Gedragsregels: Het dragen van hoofddeksels is tijdens de duur van de lessen 
verboden. 
-retributiereglement: De prijzen van verbruiksgoederen voor volwassen cursisten werd 
geactualiseerd. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1  Het schoolreglement deeltijds kunstonderwijs WAK wordt goedgekeurd. 

Art. 2  Het schoolreglement deeltijds kunstonderwijs wordt bij de eerste inschrijving van 
een leerling in de academie, en nadien bij elke wijziging, voor akkoord overhandigd 
aan de leerling of zijn ouders. 

 

 

 

33. Mondelinge vragen van de raadsleden. 
 
 


