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GOEDKEUREN VAN WIJZIGING AAN HET ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT VAN DE GEMEENTE 
KOKSIJDE

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 12 december 2018 tot hervaststelling van het algemeen 
politiereglement van de gemeente Koksijde; 

Overwegende het verzoek vanuit de horecasector om hun terrassen in een zekere loungestijl te kunnen plaatsen met 
eventueel een kleine bar en wat achtergrondmuziek, teneinde meer sfeer te kunnen creëren;

Overwegende het positieve advies van het college van burgemeester en schepenen van 4 maart 2019;

Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting;

Gehoord raadslid Loones die het goed vindt dat ondernemers meer ruimte krijgen maar uitbreiding vraagt van het 
reglement in die zin dat er overleg zou gebeuren met de horeca en waarbij hij ook voorstelt om het uit te breiden naar 
niet zandterrassen;

Gehoord raadslid Wolter Hofmans die stelt dat haar fractie niet tegen is, maar meent dat er geen juiste beslissing kan 
worden genomen en voorstelt om de wijziging nog eerst in een commissie te bespreken omdat de huidige formulering 
te onvolledig is en discussie kan ontlokken; schepen Anseeuw meldt dat er geregeld overleg wordt gepleegd; raadslid 
Wolter Hofmans vervolgt met een technische en inhoudelijke discussie over de tekst;

Gehoord raadslid Van Herck die vraagt om de zaak nog eens te bekijken aan de hand van stukken die zullen 
toegevoegd worden;

Gehoord raadslid Hancke die stelt dat er geen overleg is geweest met de horecafederatie;

BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Art. 1: Artikel 7 van Afdeling 2. Horecaterrassen, koopwaar en kustrijwieltuigen van Hoofdstuk 6. Privatief gebruik van 
het openbaar domein/domein met openbaar karakter van titel I Openbaar domein wordt als volgt gewijzigd:

"Artikel 7. Inrichting van het terras

§1. Binnen de vergunde oppervlakte van het terras mogen in functie van een horecazaak enkel volgende zaken 
geplaatst worden: tafels, stoelen, parasols, opbergboxen voor zetelkussens, bloembakken, servieskasten, eigen 
vuilnisbakken en terrasverwarmers. De inname blijft beperkt tot de reglementaire omtrek (contouren). Buiten deze 
omtrek mag niets worden geplaatst met uitzondering van eventuele publiciteitsdragers en bloembakken.

Zandterrassen kunnen een kleinschalige constructie voorzien van maximum 25m² en 3m hoog voor de inrichting van 
een bar/ verkoopraam.

§2. Voor het terrasmeubilair dient per terras voor 1 uniforme stijl gekozen te worden, zonder reclame (het college van 
burgemeester en schepenen kan mits voorafgaandelijke schriftelijke aanvraag subtiele reclame toelaten). De kleuren 
moeten ter goedkeuring voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen.

§3. Er mogen geen leidingen aangelegd worden naar de tegelterrassen.

Zandterrassen kunnen leidingen voorzien voor nutsvoorzieningen, op die wijze dat ze volledig zijn weggewerkt en 
geen gevaar vormen voor de gebruikers van zowel terras als aanpalend openbaar domein. Deze leidingen dienen 
verwijderd te worden buiten het terrasseizoen. De kosten voor aansluiting, aanleg en verbruik zijn ten laste van de 
uitbater van het zandterras. Op eerste verzoek dienen de noodzakelijke keuringsattesten voorgelegd te kunnen 
worden aan het gemeentebestuur.

§4. De plaatsing van geluidsinstallaties is niet toegelaten bij tegelterrassen.

Zandterrassen kunnen een geluidsinstallatie voorzien van 12u tot 19u, voor achtergrondmuziek. De uitbater zorgt voor 
de nodige vergunningen (SABAM,…). De geluidsinstallatie mag zich uitsluitend bevinden in of aan de bar/verkoopram 
en moet(en) van die aard zijn dat de emissie uitsluitend gericht is naar de standplaats en niet naar de zeedijk.

§5. Indien gewenst, mag een extra vloer worden geplaatst. Deze mag enkel bestaan uit een houtstructuur of een 
gelijkwaardig kwalitatief materiaal en mag niet vastgemaakt worden aan het voetpad of de wandeldijk. Deze vloer 
moet op elk ogenblik wegneembaar zijn. Ter hoogte van afsluiters van openbare nutsvoorzieningen en hydranten 
dienen afzonderlijke tegels ingewerkt te worden in de vloer teneinde onmiddellijk toegang te kunnen krijgen tot deze 
afsluiters en hydranten.

Indien een vloer wordt geplaatst in de terrassen waardoor een niveauverschil wordt gecreëerd van 2cm of meer, dan 
moet dit verschil overbrugd worden met een hellend vlak binnen de oppervlakte van de terras.
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