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VERKLARENDE NOTA GEMEENTERAAD 27 JUNI 2016 

 

OPENBARE ZITTING 

1. Mededelingen. 
 
 

2. Hulpverleningszone Westhoek - gemeentelijke bijdrage - goedkeuring wijziging toelage 2016. 
 
 Toelichting De begroting 2016 van de hulpverleningszone Westhoek  werd goedgekeurd door de 

gemeenteraad op 19 oktober 2015. Hierin werd beslist dat de toelage van de gemeente 
Koksijde aan de HVZ Westhoek voor 2016 € 1.356.525,00 euro bedraagt. 
Ingevolge de opmaak van de jaarrekening 2015 door de HVZ Westhoek werd een overschot 
vastgesteld, waarvan een bedrag van 600.000 euro terugvloeit naar de deelnemende 
gemeenten. Hiervan is 92.994,79 euro ten goede van de gemeente Koksijde. Dit wordt 
verrekend als vermindering op de toelage 2016. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 : De bijdrage 2016 van gemeente Koksijde aan de hulpverleningszone Westhoek wordt 
aangepast. Op de goedgekeurde toelage 2016 wordt  vermindering met 92.994,79 
euro toegepast. De toelage 2016 bedraagt 1.263.530,21 euro. 

 
 

3. Kennisname OCMW dienstjaarrekening 2015. 
 
 Toelichting De OCMW-dienstjaarrekening 2015 werd in zitting van 21 april 2016 door de raad 

voor maatschappelijk welzijn vastgesteld 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Kennis wordt genomen van de jaarrekening 2015 van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk  Welzijn. 

 
 

4. Gemeenterekening 2015 - goedkeuring. 
 
 Toelichting zie documenten, schema’s en toelichtingen bij de jaarrekening 2015 in bijlage. 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1:  De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2015 goed. 
 

 
 

5. Goedkeuring meerjarenplan 2014-2019 - wijziging nr. 3. 
 
 Toelichting Zie document meerjarenplan 2014-2019 wijziging nr. 3 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Art.1:  Het meerjarenplan 2014-2019 wijziging nr. 3 wordt goedgekeurd 

 

6. Goedkeuring van de budgetwijziging 2016 nr.1. 
 
 Toelichting Zie document budgetwijziging 2016 nr. 1 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Art.1:  De budgetwijziging nr. 1 van 2016 wordt goedgekeurd. 
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7. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren, plaatsen en 
onderhouden schuilhuisjes in ruil voor publiciteit - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 
 Toelichting De huidige overeenkomst met JC Decaux werd door de dienstverlener / leverancier zelf 

stopgezet per 31 december 2016. De gemeente Koksijde wenst in de toekomst echter op 
identieke wijze verder te werken. Via de onderhandelingsprocedure met bekendmaking wordt 
in eerste instantie gezocht naar potentiële kandidaten voor deze opdrahct waarmee in een 
tweede fase onderhandeld kan worden inzake de concrete uitvoering van de opdracht. 

De publicatie zal volgende tekst omvatten: 
Het maken van publiciteit in ruil voor vermoedelijk 26 bushokjes. 
Eventueel aan te vullen met publiborden (één kant voor gemeente Koksijde en één kant voor 
publiciteit).  
Periode van 10 kalenderjaren, ingaand op 01 januari 2017. 

De financiële impact is beperkt aangezien doel van dit bestek is een aanbieder te zoeken die 
in ruil voor het aanbrengen van publiciteit de schuilhuisjes levert, plaatst en onderhoud 
gedurende de looptijd van de overeenkomst. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan de selectievereisten zoals opgenomen in de 
publicatie en aan de raming voor de opdracht “Leveren, plaatsen en onderhouden 
schuilhuisjes in ruil voor publiciteit”, opgesteld door het Dienst Technisch Bureau. De 
raming bedraagt € 826,45 excl. btw of € 1.000,00 incl. btw. 

Art. 2:  Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
met bekendmaking. 

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

Art. 4:  Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Technische Dienst, de 
Financiële Dienst en de heer financieel beheerder. 

 
 

8. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Albert I 
laan. 

 
 Toelichting Overwegende het project van de aanleg van veilige fietspaden van de Albert I laan tussen de 

Barkenstraat en de Dewittelaan; 
 
Overwegende dat de strook ‘laden en lossen’ aan de noordkant t.h.v. huisnummer 57 constant 
van toepassing dient te zijn;  
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1. Het aanvullend politiereglement op het verkeer, betrekking hebbend op gewestwegen,  
 
Art.14. ALBERT I LAAN / N34 (GR.12.09.95 - MB.09.11.95 - GR 07.07.98 - MB 28.09.98 - GR 
02.09.01 - GR 26.11.2001 – GR 11.04.05 – GR 14.11.05 – GR 18.02.08 – GR 23.06.08 – GR 
12.01.09 – GR 16.03.09 – GR 19.04.10 – 16.08.10- 25.06.12 – 15.04.13 – GR 20.01.14 – GR 
22.04.14 – GR 18.08.14 – GR 22.06.15 – GR 23.11.15) 
=============================================== 
 
Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 
 
Art.14. ALBERT I LAAN / N34 (GR.12.09.95 - MB.09.11.95 - GR 07.07.98 - MB 28.09.98 - GR 
02.09.01 - GR 26.11.2001 – GR 11.04.05 – GR 14.11.05 – GR 18.02.08 – GR 23.06.08 – GR 
12.01.09 – GR 16.03.09 – GR 19.04.10 – 16.08.10- 25.06.12 – 15.04.13 – GR 20.01.14 – GR 
22.04.14 – GR 18.08.14 – GR 22.06.15 – GR 23.11.15) 
=============================================== 

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

a) Tussen de kruispunten met het Ijslandplein en DewittelaanAstridlaan, op beide zijden 
van de rijbaan. 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door witte markeringen. 

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

a) Vanaf de aansluiting met de Koninklijke Baan (N34) tot het centrum van 
Oostduinkerke. 

b) Vanaf de Dewittelaan het centrum van Oostduinkerke, tot de aansluiting met de 
Spreeuwenberg (N34) en de grens met Nieuwpoort. 

3. opgeheven 

4. Beperking max.snelheid, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de 
Politie van het Wegverkeer: 
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a) Beperkt tot max. 70Km/h vanaf de aansluiting met de Koninklijke Baan (N34) tot 
voor het kruispunt met de Eglantierstraat, voor beide richtingen.  

b) OpgehevenBeperkt tot max. 90Km/h vanaf einde bebouwde kom Oostduinkerke (km 
paal 57.030) tot kmp.56.3, voor beide richtingen. 

c) Tussen einde bebouwde kom Oostduinkerke en begin bebouwde kom ‘Groendijk’ 
Tussen kmp.57.030 en kmp.57.630 - 70 Km/u.(M.B.16.07.1993), voor beide 
richtingen 

d) Zuidkant, tussen kmp 56.3 ( bocht thv Elisabethinstituut) tot aansluiting met 
Spreeuwenberg – 70 km/h 

e) Noordkant, tussen kmp 55.4 (grens Nieuwpoort, kruispunt Kinderlaan N355) en kmp 
56.3 – 70 km/h. 

 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verbodsborden C43 en C45 of 
waar nodig C43 (50km) met onderbord "herhaling". 
 
5. Fietspaden, overeenkomstig art. 2.7 van het Algemeen  Reglement op de 

Politie van het Wegverkeer: 
 

a) Op de zuidkant, vanaf de aansluiting met de Koninklijke Baan (N34) tot het 
Ijslandplein. 

b) Op de zuidkant, vanaf de Astridlaan tot de aansluiting met de Spreeuwenberg (N34). 
c) Op de noordkant vanaf de aansluiting met de Koninklijke Baan (N34), tot het 

Ijslandplein. 
d) Op de Noordkant, vanaf de Mariastraat tot de grens met Nieuwpoort. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van twee evenwijdige witte onderbroken 
strepen zoals bedoeld in art. 74 of bij middel van gebodsbord D7 zoals bedoeld in art. 69.3. 

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

a) Ter hoogte van de Doornpannestraat. 
b) Ter hoogte van de Trumelet Faberstraat. 
c) Op oost- en westzijde van het kruispunt met Leopold II laan (N330). 
d) Ter hoogte van de Annastraat. 
e) Ter hoogte van de Astridlaan. 
f) Ter hoogte van de Felix Timmermanslaan. 
g) Ter hoogte van de Duinparklaan. 
h) Ter hoogte van home de Cottagelaan. 
i) Ter hoogte van de Noordzeedreef/Paardevissersweg. 
j) Ter hoogte van de Kinderlaan (N355).  
k) Ter hoogte van de tramhalte (GR 07.07.98) 
l) Ter hoogte van natuurgebied Ter Yde 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door witte banden evenwijdig met de as van de 
rijbaan. 

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

a) onderbroken streep: 
1° Zowel voor de noordelijke als de zuidelijke rijbaan, vanaf de aansluiting met de 

Koninklijke Baan (N34) tot het Ijslandplein. 
2° Opgeheven 

De zuidelijke rijbaan, vanaf de Astridlaan tot de aansluiting met de 
Spreeuwenberg 

3° Opgeheven 
De noordelijke rijbaan, vanaf de Astridlaan tot de grens met Nieuwpoort. 

b) Opgeheven 
Doorlopende streep: 
1° zuidkant, vanaf 100m voor het kruispunt met de F Timmermanslaan tot 100m 

voor het kruispunt met de Duinparklaan, waar een links afslaande strook is 
ingericht. 

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

a) Over de volledige afstand, voor beide richtingen. 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht op de hoofdweg bij middel van bord B9 en op de 
ondergeschikte wegen bij middel van bord B1.  
Het bord B5 wordt echter geplaatst op de volgende ondergeschikte wegen : Duinparklaan en 
Kinderlaan (N355). 

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

a) Noordkant, ter hoogte van het huis nr.99. 
b) Noordkant, drie plaatsen ter hoogte van het Ijslandplein. 
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c) Noordkant, drie plaatsen na het kruispunt met de Leopold II laan thv huis nr 57 
 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van bord E9a, aangevuld met onderbord 
waarop pictogram "minder-valide" is afgebeeld. 
 
10. Opgeheven 
 
11. Inhaalverbod, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de 

Politie van het Wegverkeer: 
 

a) 100m voor het kruispunt met de G.Scottlaan.(M.B.23.02.1994) 
b) 100m voor het kruispunt met de Relaislaan.(M.B.23.02.1994) 
c) 100m voor het kruispunt met de Weg der Hoop/Edgard 

Tytgatstraat.(M.B.23.02.1994) 
d) 100m voor het kruispunt met de Zandzeggestraat/Eglantierstraat.(M.B.23.02.1994) 
e) geschrapt. 
f) geschrapt 100m voor het kruispunt met de Duinparklaan.(M.B.23.02.1994) 
g) geschrapt 100m voor het kruispunt met de Cottagelaan.(M.B.23.02.1994) 
h) geschrapt 100m voor het kruispunt met de De Wittelaan.(M.B.23.02.1994)  

 
Voor wat betreft de punten a) tot en met d) h), is de linker rijstrook voorbehouden voor het 
linksafslaand verkeer. 
 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verbodsbord C35 en C37, F13, 
evenals door witte voorsorteringspijlen volgens art.77.1 van het Algemeen Reglement op de 
Politie van het Wegverkeer. 
 
12.  opgeheven (samengevoegd bij art 18) 
 
13.  Kruispunten, alwaar het verkeer geregeld wordt bij middel van driekleurige 

lichtinstallaties overeenkomstig art. 61 van het Koninklijke Besluit dd 
01.012.1975, en ingericht volgens de laatst geldende versie van het V- plan: 

 
a)  Albert I laan (N34) / Leopold II laan (N330) / Astridplein (gemeenteweg) 
b)  Albert I laan (N34) / Paardevissersweg (gemeenteweg) / Noordzeedreef 

(gemeenteweg) 
c)  Albert I laan (N34) / Kinderlaan (N355) 
d) Albert I laan (N34) / G.Scottlaan (gemeenteweg) / Doornpannestraat (gemeenteweg) 

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

Verbod rechts af te slaan voor het verkeer rijdende in de richting van Koksijde naar 
Oostduinkerke op volgende kruispunten 

a)  3° straat van het pleintje gelegen voor het hotel “Peniche” 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de verkeersborden C31b – volgens 
art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer. 

15. opgeheven 

16. Verkeer verboden in beide richtingen, uitgezonderd fietsen, bromfietsen 
klasse A en plaatselijk verkeer,overeenkomstig art.86.3 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

a) wijk Groendyk, op de oude rijbaan, gelegen links van de oude trambedding tussen het 
KP Dewittelaan en het KP Noordzeedreef/Paardevissersweg. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het C3 en M3 met onderbord " 
uitgezonderd plaatselijk verkeer". 

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

a) ter hoogte huis nr 43 
b) ter hoogte huis nr 116 120 

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

18. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer: 

a)  Zuidkant, tegenaan het kruispunt met de Leopold II laan, over een afstand van 30m 
b)  Noordkant, voorbij het kruispunt met de Leopold II laan, thv huisnr 57 
c)  Zuidkant, ter hoogte van het huis nr 64, over een afstand van 30m,  
d)  opgeheven 

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

19. Stilstaan en Parkeren verboden, overeenkomstig art.70.2.1.1 (E1) van het 
Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

a) op de noordkant, begrepen tussen het kruispunt met de Weg der Hoop en het 
kruispunt met de Zandzeggelaan. 
 

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

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

 
 Toelichting Overwegende dat de inrichting van het plein het toelaat in beide richtingen te rijden en het veilig 

is om het Astridplein te verlaten via de Albert I laan;  
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: Het aanvullend politiereglement op het verkeer, betrekking hebbend op gemeentewegen,  
 
ASTRIDPLEIN – 4020   (aanv GR 15.04.1997 – wijz. GR. 02.07.07 - GR 19.05.08 – 
16.08.10 – 16.04.12) 
===============  

Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

ASTRIDPLEIN – 4020   (aanv GR 15.04.1997 – wijz. GR. 02.07.07 - GR 19.05.08 – 
16.08.10 – 16.04.12) 

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

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

1. Alle parkeerplaatsen op het plein. 

Art. 2.  Parkeren beperkt in tijdsduur, ingevolge wekelijkse marktdag, 
overeenkomstig art.27.1 van het Algemeen Reglement op de Politie van het 
wegverkeer: 

1. Op volledige parking. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord 
“uitgezonderd iedere dinsdag vanaf 01 april tot 31 oktober,  van 05.00 tot 15.00 uur. 

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 op het plein 

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

Art. 4. Maximum gewicht, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement 
op de Politie van het Wegverkeer: 

a) 15.0 Ton 
1. op het volledige plein. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht met het bord C21 

Art. 5. Opgeheven 

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

1. Het verlaten van het Astridplein via de Albert I laan is verboden. 

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

Art. 6. Verkeer verboden in beide richtingen, uitgezonderd fietsen, openbare 
diensten en vergunninghouders, overeenkomstig art.68.3 van het 
Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer. 

Over de volledige afstand : 

1° Telkenjare : 
 a) Vanaf 01 juni te 10.00 uur tot en met 30 september te 19.00 uur. 
   
 b) Vanaf  10.00 uur de vrijdag voorafgaand aan de volgende schoolvakanties : 
  - Kerst- en Nieuwjaarsvakantie 
  - Krokusvakantie 
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  - Paasvakantie 
  - Herfstvakantie 
     tot laatste dag van dit verlof te 19.00 uur.. 
 c) Buiten de periodes vernoemd in a) en b), de dag voor de aanvang van ieder 

verlengd weekend vanaf 10.00 uur tot de laatste dag 19.00 uur. 
 d) Buiten de periodes vernoemd in a), b) en c)  vanaf de vrijdag 10.00 uur tot zondag 

19.00 uur. 
 e) buiten de periodes vernoemd in a, b, c en d ingevolge wekelijkse marktdag,  vanaf 

01 april tot 31 oktober, iedere dinsdag van 05.00 uur tot 15.00 uur. 
 
2° Dit verbod geldt niet voor: 
 a) Voor bestuurders van voertuigen van openbare diensten, hulp- en veiligheids-

diensten en voertuigen gebruikt door de diensten van het Ministerie van Vlaamse 
Gemeenschap. 

 b) vergunninghouders, vergunning afgeleverd door het Gemeentebestuur.. 
 c) fietsers en seizoentrapfietsen. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van  wegneembare verkeersborden C3 
met onderbord “uitgezonderd openbare diensten - vergunninghouders” en rijwielen. 
De verkeersborden zullen aangebracht worden aan de toegang tot het Astridplein. 

 
 

10. Goedkeuring overname gewestweg N330 Leopold II laan tussen kmp. 5,728 - kmp. 7,713 namens het 
Vlaamse Gewest. 

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

Gewestweg N330– Leopold II- Laan tussen kmp. 5,728 – kmp. 7,713, over te dragen aan de 
gemeente. Deze weg heeft enkel nog een lokale functie en kadert niet meer in het 
Structuurplan Vlaanderen. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring tot overname van Gewestweg N330– Leopold II Laan tussen kmp. 
5,728 – kmp. 7,713 zoals aangegeven op het situatieplan met nummer  1M3D8J G 
120165 00 opgemaakt door Maarten Lombaert d.d. 31 maart 2016 namens het 
Agentschap Wegen en Verkeer (Vlaamse Gewest).  

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

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

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

11. Goedkeuring aankoop onroerend goed Dorpsstraat 9 jegens Supeene-Tyberghien. 
 
 Toelichting In zitting van het college van burgemeester en schepenen werd landmeter expert Johan 

Vandewalle aangesteld voor de waardebepaling van het onroerend goed Dorpsstraat 9 
Oostduinkerke, ten kadaster gekend onder Koksijde 4de afdeling, sectie D, nummer 0103P, 
eigendom van Supeene Roland en Tyberghien Anna. Dit onroerend goed ligt naast de 
Dorpsstraat 15 en 17 waarvan de gemeente reeds eigenaar is.  
Het college van burgemeester en schepenen ging akkoord tot aankoop van het onroerend 
goed voor de vraagprijs van 1.100.000 euro. Notaris Maes werd aangesteld voor de opmaak 
van een verkoop- aankoopbelofte en voor het verlijden van de akte. Een optie werd 
ondertekend onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring tot aankoop door de 
gemeenteraad. Het budget tot aankoop werd voorzien in de budgetwijzing gemeenteraad juni 
voor aankoop in 2017. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art 1:  Goedkeuring tot aankoop van het onroerend goed Dorpsstraat 9 Oostduinkerke, ten 
kadaster gekend onder Koksijde 4de afdeling, sectie D, perceelnummer103P 
eigendom van Supeene Roland en Tyberghien Anna. 

Art 2:  De aankoop van het onroerend goed wordt goedgekeurd voor een bedrag van 
1.100.000 euro.  

Art 3:  De secretaris en de burgemeester worden belast met de ondertekening van de akte. 
 
 

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

 
 Toelichting In zitting van de gemeenteraad van 18 april 2016 werd goedkeuring gegeven tot de kosteloze 

afstand van grond (1.559,5 m²) op het voormalige munitiedepot aan de Polder en 
Noordwatering i.k.v. de verbreding van de Parlementsgracht. De afdeling vastgoedtransacties 
van de Vlaamse Overheid stelde de ontwerpakte op. De voorwaarden tot kosteloze afstand 
dienen door de gemeenteraad te worden goedgekeurd. 
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 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1:  Goedkeuring akte tot kosteloze afstand van de grond gelegen voormalige 

munitiedepot ten kadaster gekend onder Koksijde 6de afdeling, sectie A deel van nr. 
101E en deel van nummer 104F, met een oppervlakte van 1.559,5 m² 
overeenkomstig het opmetingsplan van landmeter-expert Leen Geusens met 
referentienummer 38027/10032.  

Art. 2:  De Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid wordt namens de 
gemeente gemachtigd om de authentieke akte te verlijden en de gemeente te 
vertegenwoordigen bij de ondertekening van de authentieke akte. 

Art. 3:  Het voorgelegde ontwerp van akte wordt goedgekeurd en maakt deel uit van de 
gemeenteraadsbeslissing. 

 
 

13. Goedkeuring kosteloze overdracht van 32,5m² grond op de hoek van de Guldenzandstraat en de Sint 
Andréstraat. 

 
 Toelichting Op de hoek van de Guldenzandstraat en de Sint Andréstraat is er een oude verkaveling die 

gedeeltelijk is vervallen voor wat betreft de niet-bebouwde loten.  Huidig dossier betreft een 
verkavelingswijziging voor de drie loten op de hoek van de guldenzandstraat en de Sint 
Andréstraat, die momenteel één kadastraal perceel vormen, gekend als Koksijde 4de Afdeling 
sectie E nr 44.  Deze niet-bebouwde loten van de oorspronkelijke verkaveling zijn op het 
terrein ingericht als de tuin van het bebouwde lot (Sint Andréstraat 8, waarvoor de 
verkaveling wel nog van toepassing is).  De eigenaar van dit perceel wil nu een 
verkavelingswijziging waarbij twee loten worden voorzien: één onbebouwd (hoekperceel) en 
één met de bestaande woning.  
 
De beoordeling van de verkavelingsaanvraag op zich behoort toe aan het college van 
burgemeester en schepenen.  Evenwel is er in het BPA de Kerk (goedgekeurd bij ministerieel 
besluit op 30/11/1989) op de hoek van de straten een beperkte zone voorzien die bestemd is 
als voor wegen en daarbijhorende ruimten.  Huidig plan voor verkavelingswijziging geeft 
hieraan uitvoering en voorziet in de kosteloze afstand van deze zone (ongeveer 32.5m²).  
Hiermee wordt de hoek iets ruimer wat de verkeersveiligheid en zichtbaarheid alleen maar 
ten goede zal komen. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: Akkoord te gaan met de kosteloze overname van een terrein van 32.5m², onderdeel 
van huidig perceel Koksijde 4de Afdeling sectie E nr 44, zoals weergegeven op het 
opmetingsplan van landmeter Kris Vandewoude van 15/12/2015, in geel aangeduid 
en dit in het kader van de aanvraag tot verkavelingswijziging door Tilleman-Stroo 
Danny, Roelstraat 21 te 8670 Koksijde 

Art. 2:   De kosteloze afstand van dit terrein ten voordele van het gemeentebestuur wordt als 
voorwaarde in de eventuele verkavelingsvergunning opgenomen 

 
 

14. Definitieve vaststelling GRUP Zeedijk. 
 
 Toelichting Op vandaag geldt voor een groot deel van de Zeedijk van Koksijde-bad het BPA Zeedijk.  Dit 

BPA dateert van 1991.  Op vandaag worden we geconfronteerd met een BPA dat deels 
achterhaald is en dat door zijn hoge detailleringsgraad (zowel in zonering als in voorschriften) 
aanleiding geeft tot talrijke afwijkingsaanvragen.  Bovendien vormt de begrenzing van het 
BPA geen continu geheel daar er een bouwblok vantussen is gehaald, en valt ook richting 
Ster der Zee een deel van de bebouwing buiten het plangebied.  Met de herziening van dit 
BPA Zeedijk wil het gemeentebestuur aan deze punten tegemoet komen.  Enerzijds wordt één 
aaneengesloten plangebied voorzien met alle (dijk-)bebouwing tussen Ster der Zee en het 
Elisabethplein.  Anderzijds wordt globaal gezien de oorspronkelijke visie van het BPA 
grotendeels behouden met dien verstande dat de zonering minder gefragmenteerd wordt 
ingekleurd en de voorschriften ook worden geactualiseerd. 
In 2013 werd dit ontwerp-GRUP al voorlopig vastgesteld en onderworpen aan een openbaar 
onderzoek.  Toen zijn een aantal bezwaren gerezen die een gedeeltelijke herwerking van het 
ontwerp vereisten.  Vandaar dat de procedure gedeeltelijk is hernomen. 
Het tweede openbaar onderzoek gaf aanleiding tot twee adviezen en 3 bezwaarschriften.  
Deze zijn beoordeeld door de gecoro op 25 mei 2016 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: Het GRUP Zeedijk wordt definitief vastgesteld met de aanpassingen zoals 
voorgesteld in het advies van de gecoro; 

Art. 2: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gemeentelijke 
rekendienst en technische dienst, aan de Deputatie van de provincie West-
Vlaanderen, aan de Vlaamse Regering en aan de planologisch ambtenaar van 
Ruimtelijke Ordening. 

 
 

15. Goedkeuring tracé van wegenis sociaal woonproject Kerkwijk-Dorpsplaats Wulpen, IJzer en Zee en 
bijhorende verbintenis. 
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 Toelichting Langs de Dorpsplaats is door het OCMW en het gemeentebestuur een stuk grond ter 

beschikking gesteld aan IJzer en Zee in functie van het bouwen van een verkaveling met 
sociale koopwoningen. Tevens is een spie tussen de grond van het OCMW en de openbare 
weg ter beschikking gesteld door dhr. Wim Godderis, Dorpsplaats 20.  Het is dus de bedoeling 
dat Woonmaatschappij IJzer en Zee deze grond zal ontwikkelen in functie van sociale 
woningen.  Ook een deel van gemeentegrond en een privatieve spie worden in het project 
opgenomen.  Daarbij wordt het gedeelte dat zal worden bebouwd privatief (koppelwoningen 
binnen een ovaal), het gedeelte waarop de wegenis en openbare groenruimte wordt ingericht 
blijft eigendom van de gemeente.  Om het terrein degelijk te ontsluiten wordt een verbinding 
gemaakt tussen de Kerkwijk en de Dorpsplaats langsheen het voormalig schoolgebouw en 
twee woningen zodat deze ook meteen een volwaardige ontsluiting krijgen.  De ontsluiting 
van de woningen binnen het project gebeurt via wandelwegen waar de auto enkel in kan in 
functie van laden en lossen.   
Aan het verkavelingsdossier is een technisch dossier voor de wegenis toegevoegd. Daarbij 
werd een plan met kostenverdeling tussen IJzer en Zee enerzijds en het gemeentebestuur 
anderzijds gevoegd.  Het tracé van de wegenis moet worden goedgekeurd door de 
gemeenteraad. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: Akkoord te gaan met het tracé van de wegenis en inrichting van de publieke ruimte 
zoals weergegeven op plan opgemaakt op 14 maart 2016 door LAND 
landschapsarchitecten, en bijhorend bestek/raming opgemaakt in samenwekring met 
Witteveen+Bos op 15 december 2014 mits het respecteren van onderstaande 
voorwaarden: 

- DWA aansluitingen te voorzien met diameter 150/160 in plaats dan 125 
- langsparkeerplaatsen moeten minstens de volgende afmetingen hebben: 6m lang, 

2m breed met margestrook van 0.5m 
- de verharde zone ter hoogte van loten 9 en 10 zal signalisatie moeten geplaatst 

worden om het gebruik als parkeerruimte tegen te gaan 
- de containerzone langs de Dorpsplaats wordt geschrapt 
- vanuit de voorziene padenstructuur moet een bijkomend pad worden voorzien ten 

behoeve van toegang tot het kerkhof ter hoogte van de opening in de bestaande 
kerkmuur 

- beperkte wijzigingen in inrichting van publieke ruimte kunnen worden doorgevoerd 
in uitvoering en ingegeven door de adviezen/bezwaren uit de 
verkavelingsprocedure 

Art. 2:  De verbintenis tussen het gemeentebestuur en Woonmaatschappij IJzer en Zee, 
zoals opgemaakt op 25 mei 2016 wordt goedgekeurd. 

 
 

16. Goedkeuring erfpachtovereenkomst voor de oprichting van het nieuw politiehuis in de Ter Duinenlaan met 
PZ Westkust. 

 
 Toelichting De Politiezone Westkust wenst zijn nieuw politiehuis te bouwen in Koksijde. Een perceel 

grond in de Ter Duinenlaan eigendom van de gemeente Koksijde is hiertoe geschikt. Het 
voorstel is om hiervoor een erfpachtovereenkomst af te sluiten voor een periode van 99 jaar. 
In zitting van de gemeenteraad van 18 november 2013 werd reeds een toelating gegeven 
aan de Politiezone Westkust, zodoende de vergunning kon worden aangevraagd. 
Na besprekingen werd door het college van burgemeester en schepenen notaris De Baets 
aangesteld voor de opmaak van een erfpachtovereenkomst. Het college van burgemeester en 
schepenen ging reeds principieel akkoord met de voorwaarden opgenomen in de 
erfpachtovereenkomst. De politiezone Westkust zal jaarlijks een canon van 30.900 euro 
betalen. Voor het vastleggen van het canon werd een schatting uitgevoerd. De gemeente 
mocht de ontwerpakte van notaris De Baets - De Kock ontvangen. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1.   De erfpachtovereenkomst met Politiezone Westkust, overeenkomstig het 
opmetingsplan van landmeter-expert Leen Geusens van 2 mei 2016 wordt 
goedgekeurd.  

 
 

17. Goedkeuring gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van de 
beveiliging tegen inbraak. 

 
 Toelichting Sinds 1995 kunnen burgers een beroep doen op een gemeentelijke premie voor de 

beveiliging van hun woning tegen inbraak. 
Gezien het hoog aantal inbraken in woningen en het succes van deze technopreventieve 
maatregel is het belangrijk deze maatregel ten gunste van de burger te bestendigen. 
Wij stellen voor om het reglement te verlengen tot 31 december 2019. 
Een deel van deze uitgave kwam in het verleden steeds in aanmerking voor terugbetaling via 
de subsidies van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan. Het huidig plan loopt nog tot 
eind 2017. 
 
Voorstel om een kleine wijziging aan te brengen aan artikel 9 § 1. De termijn van 3 maanden 
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om een aanvraag in te dienen is relatief kort en zorgt soms voor problemen. Daarom wort 
voorgesteld om die te verlengen naar 6 maanden. 
 

 Voorstel van  
beslissing In het kader van het preventiebeleid tegen inbraken in woningen volgend reglement 

betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van beveiligingswerken aan te 
nemen. 

Art. 1   Binnen de perken van de beschikbare budgetten en voor een periode van 1 juli 2016 
tot 31 december 2019  kan het College van Burgemeester en Schepenen een premie 
toekennen voor de installatie van technopreventieve maatregelen ter beveiliging van 
woningen gelegen op het grondgebied van de gemeente. 

Art. 2   §1 Met een premie wordt in dit reglement bedoeld een terugbetaling van een 
percentage, met een maximumbedrag, van de gemaakte kosten van aankoop en installatie 
van technopreventieve middelen voor de beveiliging van woningen tegen inbraak. 

§2 Met woning wordt in dit reglement bedoeld het huis of appartement bedoeld voor 
private huisvesting, waar geen handelsactiviteiten worden uitgeoefend, gelegen op het 
grondgebied van de gemeente. 

Art. 3   Het doel van de toekenning van de premie is de woningen gelegen op het 
grondgebied van de gemeente daadwerkelijk en grondig te beveiligen om inbraak te 
voorkomen. 

Art. 4   De premie wordt prioritair toegekend aan: 

1. Personen die tijdens het van kracht zijn van dit reglement het slachtoffer werden van 
inbraak of een poging tot inbraak waarvan een proces-verbaal werd opgemaakt. 

2. Personen die op het ogenblik van de aanvraag van de premie 60 jaar of ouder zijn. 

3. Personen die huurder of eigenaar zijn van een woning met een kadastraal inkomen dat het 
bedrag van € 745 (niet geïndexeerd) niet overtreft. 

Art. 5   De premie bedraagt 25% van de aankoop en/of installatiekosten met een maximum 
van € 250 per woning. 

Art. 6   §1 De genomen maatregelen moeten bijdragen tot de beveiliging van de 
gehele woning en moeten het risico op inbraak voor de hele woning verkleinen. Dit houdt in 
dat alle toegangen (deuren, ramen, keldergaten,…) tot de woning in dezelfde mate moeten 
worden beveiligd. 

§2 De maatregelen die wel in aanmerking komen moeten gericht zijn op de verbetering 
van de organisatorische en de fysische beveiliging van een woning. 

§3 De premie wordt niet toegekend voor de installatie van elektronische 
alarmsystemen. 

Art. 7   De premie wordt aangevraagd voor een bepaalde woning door de bewoner van het 
huis die er zijn domicilie heeft of door de eigenaar van het huis die elders in deze of een 
andere gemeente zijn domicilie heeft. Er kan slechts eenmaal per woning een premie worden 
toegekend. Worden twee aanvragen onafhankelijk van elkaar ingediend, dan zal alleen de 
eerste ingediende aanvraag in overweging worden genomen. 

Art. 8   Voorafgaand aan de aankoop en de installatie van bijkomende 
beveiligingsmaatregelen is advies door de dienst veiligheid en preventie mogelijk. Dit advies 
moet verplicht gegeven worden aan eenieder die hierom verzoekt. Het advies beperkt zich tot 
aanbevelingen over de te nemen maatregelen die in aanmerking komen voor de premie. 

Art. 9   De aanvragen worden gecentraliseerd bij de dienst Veiligheid en Preventie. 

§1 De premie kan enkel aangevraagd worden voor kosten gemaakt na de 
inwerkingtreding van dit reglement. De aanvraag moet ten laatste gebeuren binnen de zes 
maanden na de aankoop en/of installatie van de bijkomende beveiliging. De aanvraag moet 
vergezeld zijn van een kopie van de aankoop- en/of installatiefactuur waarmee de kosten 
worden bewezen. 

§2 De dienst Veiligheid en Preventie voert een technische en administratieve controle 
uit. De administratieve controle omvat een controle van de bewijsstukken, d.w.z. de facturen 
op echtheid controleren en vergelijken met de originelen, nagaan of de periode van aanvraag 
werd gerespecteerd. De technische controle omvat het ter plaatse nakijken of de 
beveiligingsmaatregelen die het voorwerp zijn van de premieaanvraag daadwerkelijk zijn 
uitgevoerd en of het inbraakwerend effect betrekking heeft op de hele woning. 

§3 De dienst Veiligheid en Preventie maakt een verslag op van de controle. Het verslag 
en het advies betreffende het al dan niet toekennen van de premie wordt overgemaakt aan 
het college van burgemeester en schepenen dat beslist over de toekenning van de premie. 

§4 De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen wordt ter kennis 
gebracht aan de aanvrager van de premie. Een weigering moet gemotiveerd worden. 

Art. 10   Premies die werden uitbetaald op basis van een bedrieglijke aanvraag, zullen 
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teruggevorderd worden, ongeacht van eventuele gerechtelijke vervolging. 

Art. 11  Dit reglement treedt in werking op 01 juli 2016. 

 
 

18. Goedkeuring BNIP basis Koksijde. 
 
 Toelichting De veiligheidscel van Koksijde maakte een Bijzonder Nood- en Interventieplan voor de site 

van de basis van Koksijde, hierna BNIP basis Koksijde genoemd. De site omhelst zowel de 
kazerne (deel noord) als het vliegveld (deel zuid). 
Dit BNIP is een aanvulling op het Algemeen Nood- en Interventieplan van de gemeente 
Koksijde. 
Dit BNIP beoogt om, in geval er zich een grootschalige noodsituatie voordoet op de militaire 
basis, de nodige personen en diensten te alarmeren, de nodige middelen en mensen in te 
zetten en de hulpverlening te coördineren op een snelle en efficiënte manier. 
Het doel van dit plan is om via een multidisciplinaire aanpak de slachtoffers te redden en de 
bevolking te beschermen. Daarnaast is het BNIP een middel om de noodsituatie te bestrijden, 
de gevolgen ervan te beperken en de terugkeer naar een normale situatie te bespoedigen. 
Het BNIP legt de mogelijke risico’s, te volgen procedures, de onderlinge afspraken, de 
verantwoordelijkheden en de communicatie vast. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Het BNIP basis Koksijde wordt goedgekeurd. 

Art. 2:  Het BNIP basis Koksijde wordt bezorgd aan de bestemmelingen vermeld op de 
verspreidingslijst, zoals opgenomen in het BNIP. 

Art. 3:  Het BNIP basis Koksijde wordt doorgestuurd naar de provinciegouverneur ter 
goedkeuring. 

 
 

19. Kennisname tentoonstellingsvisie gemeente Koksijde 2017-2019. 
 
 Toelichting De opmaak van een Tentoonstellingsvisie Gemeente Koksijde 2017-2019 vloeit voort uit de 

vaststelling dat omwille van de veelheid van tentoonstellingsinitiatieven zich een afstemming 
van het tentoonstellingsaanbod binnen een globaal, gemeentelijk kader opdringt. 
 
De visienota moet gelezen worden als een eerste aanzet en bijgevolg startpunt tot een 
gedegen afstemming waar in de periode 2017-2019, vooreerst, door middel van interne 
afspraken tussen de diensten onderling en via het leggen van enkele bijzondere accenten 
gestreefd wordt naar een integraal en geïntegreerd tentoonstellingsbeleid dat, later, in een 
volgende legislatuur ten volle haar uitwerking dient te kennen. 
 
Deze aanzet tot integrale en geïntegreerde tentoonstellingsvisie wenst men in 2017-2019 te 
realiseren via de volgende accenten : 

1. Het vastleggen van duidelijk afgebakende, zowel in tijd als inhoudelijk, afgestemde 
thematentoonstellingen. 

2. Een duidelijke door de gemeente vooraf bepaalde tentoonstellingspolicy voor het 
gebruik en de invulling van haar culturele infrastructuur.  

3. De dienst Cultuur en Erfgoed als coördinator, facilitator en evaluator van het 
gemeentelijk tentoonstellingsbeleid. 

4. Een betere financiële monitoring.  
 
Op 15 juni 2016 werd de Tentoonstellingsvisie Gemeente Koksijde 2017-2019 voorgesteld 
aan de gemeenteraadscommissie Vrije Tijd. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 :  De ‘Tentoonstellingsvisie Gemeente Koksijde 2017-2019’, wordt goedgekeurd. 

 
 

20. Hervaststellen schoolreglement gemeentelijke basisschool Oostduinkerke. 
 
 Toelichting Het schoolreglement regelt de betrekkingen tussen de school en de ouders. Omwille van 

wijzigingen in de wetgeving (schoolveranderen, uitreiken getuigschrift, 
toelatingsvoorwaarden, eerste inschrijving, afwezigheden, participatieregeling, 
kostenbeheersing, engagementsverklaring, onderwijstaal, schorsing en uitsluiting, 
zittenblijven, overdracht van leerlingengegevens)  en actualiteit (hoofddoekendebat)  moet 
het schoolreglement herzien worden.  
Het aangepaste schoolreglement werd met het personeel besproken in de 
personeelsvergadering van 18 april 2016. 
De schoolraad gaf op 11 mei 2016 een positief advies over de wijzigingen van het 
schoolreglement. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art.1: Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs met inbegrip van de 
infobrochure, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2013 



verklarende nota gemeenteraad 27|06|2016 pagina 11/12 
 

wordt opgeheven. 

Art. 2: Het schoolreglement wordt goedgekeurd. 

Art. 3: Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en de infobrochure  wordt bij elke 
inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld 
(op papier of via een elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor 
akkoord. 

 
 

21. Goedkeuring aanpassing personeelsformatie. 
 
 Toelichting De gemeenteraad keurde op 15 februari 2016 een laatste wijziging goed van de 

personeelsformatie. Een wijziging aan de formatie dringt zich op om verschillende redenen. 
 
Er werd een aantal aanpassingen doorgevoerd: 

1. Creatie van 0.5 FTE ambtenaar lokale economie in contractueel verband A1a-
A2a; in het kader van het uitstippelen van een lokaal economisch beleid; 

2. Creatie van 1 FTE informatieveiligheidsconsulent in contractueel verband A1a-
A2a; in het kader van het uitstippelen van een informatieveiligheidsbeleid; dat het 
een functie betreft die intergemeentelijk wordt ingezet voor Koksijde, De Panne en 
Nieuwpoort; zowel voor de gemeente als OCMW; dat de functie voor de gemeente 
Koksijde 7.6/38 zal worden ingezet; 

3. Wijziging van functiebenaming: 
· dtp-medewerker C1-C3 wordt webmaster/grafisch ontwerper C1-C3; 

4. Creatie van 1 FTE administratief medewerker GAS in contractueel verband C1-
C3; in het kader van de administratieve opvolging van de gemeentelijke 
administratieve sancties en meer in het bijzonder de parkeerovertredingen 
(ongeveer 1500 dossiers);  

5. Creatie van 1 FTE administratief medewerker openbaar domein in 
contractueel verband C1-C3, in plaats van administratief bediende toezicht in 
contractueel verband D1-D3, omwille van een opwaardering van de functie gelet 
op het takenpakket en de verantwoordelijkheid inzake toezicht op het openbaar 
domein; 

6. Creatie van 1FTE gespecialiseerd werkman logistiek in statutair verband D4 
(als uitdovende functie te voorzien), gelet op een interne herplaatsing; 

7. Creatie van 1 FTE hoofdtechnieker schilderwerken en decoratie in 
contractueel verband C1-C3 in plaats van hoofdtechnieker schilderwerken in 
statutair verband C1-C3 (uitdovend te plaatsen functie); dat het team 
schilderwerken en het team decoratie door 1 hoofdtechnieker zal worden 
aangestuurd; 

8. Uitdovend plaatsen van 1 FTE marktleider/toezichter openbaar domein in statutair 
verband D4-D5; 

9. Wijziging van functiebenaming in kader van samenvoeging van de teams 
schilderwerken en decoratie 

· hoofdtechnieker decorateur C1-C3 wordt decorateur C1- C3 
· technieker decorateur D1-D3 wordt technieker schilderwerken en decoratie 

D1-D3 
· technieker schilderwerken D1-D3 wordt technieker schilderwerken en 

decoratie D1-D3 
10. Creatie van 0.5 FTE onthaalbediende CC Casino Koksijde in contractueel 

verband C1-C3; 
11. Creatie van 1 FTE hoofdtechnicus CC Casino Koksijde in statutair verband C4-

C5 in plaats van 1FTE hoofdtechnicus CC Casino Koksijde in statutair verband C1-
C3; omwille van een opwaardering van de functie gelet op de vereiste technische 
kennis, het takenpakket en de verantwoordelijkheid; 

12. Schrappen van 0.5 FTE administratief medewerker Toerisme in contractueel 
verband C1-C3; omwille van heraanstelling als onthaalbediende toerisme in 
contractueel verband C1-C3; 

13. Wijziging van functiebenaming: 
· evenementenmanager B1-B3 wordt evenementenmedewerker B1-B3; 
· onthaalverantwoordelijke toerisme C1-C3 wordt onthaalmedewerker C1-C3; 
· stafmedewerker marketing en promotie wordt coördinator marketing B1-

B3; 
· stafmedewerker cultuur en erfgoed A1a-A2a wordt erfgoedconsulent A1a-

A2a; 
14. de functie van coördinator productontwikkeling C4-C5 wordt niet langer als 

uitdovend voorzien; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De personeelsformatie van de gemeente Koksijde wordt hervastgesteld. 

Art. 2:  Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de dienst Personeel & HR en aan de 
dienst Financiën. 
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22. Mondelinge vragen van de raadsleden. 
 
 
 
 
Joeri Stekelorum 
gemeentesecretaris 
17 juni 2016 
 


