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gemeente 
Koksijde 

BEKNOPT VERSLAG 
GEMEENTERAAD 

maandag 22 augustus 2016 

 
Aanwezig: L. DELTOMBE, voorzitter 
 M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester; 
 S. ANSEEUW, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, A. SERPIETERS, L. VAN HOVE en R. GANTOIS, schepenen 
 G. DELIE, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid 
 J. LOONES, G. DECORTE, H. VOLLON, P. CASSELMAN, F. DEVOS, A. CAVYN, C. CASTELEIN, C. BAKEROOT, I. 

VANCAYSEELE, B. DALLE, E. VAN HERCK, H. GHYSELEN, G. VERHAEGHE, R. MOUTON, I. VANDEKEERE, P. 
HILLEWAERE, A. HANCKE, G. VANDENBROUCKE, J.-M. DEWULF, raadsleden 

 J. STEKELORUM, gemeentesecretaris 
 
 
De zitting vangt aan om 19u11 
 
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: schepen Anseeuw, de raadsleden Decorte, Vollon, Castelein, Bakeroot en 
Vandekeere 
 
niet aanwezig bij de aanvang van de zitting: raadslid Dalle en Cavyn 
 
 
OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 27 juni 2016 
Er zijn geen opmerkingen op de notulen, de raad keurt de notulen bijgevolg goed. 

 
Raadslid Dalle vervoegt de zitting tijdens de bespreking van navolgend punt 
 

1. Mededelingen. 
De burgemeester meldt dat de gemeente zich mateloos ergert aan het onderhoud van het groen langs de fietspaden en 
voetpaden langsheen de gewestwegen; het antwoord die de gemeente kreeg op een vraag aan het Vlaamse Gewest tot 
dringend onderhoud kan helemaal niet bevredigen, omdat de veiligheid van de fietsers en de ruiters in het gedrang 
komt; er zou te weinig geld zijn bij de Vlaamse overheid, waardoor men een maaibeurt heeft overgeslagen; bovendien 
worden onze wegen door Wegen en Verkeer nu beheert vanuit Oostende in plaats van Diksmuide; hij wil duidelijk stellen 
dat het niet de gemeente is die terzake in gebreke is gebleven; 

De burgemeester deelt ook nog mee dat wat het dossier over de communicatieantenne op de residentie “21” in 
Oostduinkerke betreft, dit dossier nooit officieel door het schepencollege werd behandeld omdat het ingediende dossier 
werd ingetrokken en dat de beslissingsbevoegdheid bovendien bij de Vlaamse Overheid zal liggen; er bestaat dus 
momenteel geen dossier meer; de burgemeester zegt ook dat wanneer er een minste risico zou zijn voor de 
volksgezondheid, de gemeente een negatief advies zal geven; 

Raadslid Van Herck is blij dat er protest zal worden aangetekend tegen de manier van werken van de Vlaamse Overheid 
wat betreft het onderhoud van de beplanting langs de fietspaden; hij heeft ook vastgesteld dat de werken tot nu 
bijzonder slordig zijn uitgevoerd, waarbij zelfs de belijning en signalisatie werd beschadigd; hij vraagt dat er nog eens 
zou aangedrongen worden dat de Vlaamse Overheid haar verantwoordelijkheid zou nemen; 

Raadslid Loones onderschrijft namens zijn fractie de bezwaren in verband met onderhoud van de fietspaden; hij heeft 
ook vastgesteld dat de hagen in de Leopold III-laan niet naar behoren worden onderhouden; hij heeft de indruk dat de 
wegen die geen gewestelijke functie meer vervullen, meer en meer zullen afgestoten worden naar de gemeenten; wat de 
antenne op de residentie “21” betreft heeft hij heel wat bekommernissen van burgers ontvangen; hij ziet ook diverse 
mogelijke bezwaren: volksgezondheid, visuele hinder; hij stelt ook vast dat de eigenaars voor de helft positief zijn, maar 
de andere helft negatief, nl. zij die geen geld krijgen; hij ziet er ook een mogelijkheid in dat de gemeente een belasting 
zou heffen en vraagt ook dat er een openbaar onderzoek zou worden gehouden ingeval er een officiële aanvraag zou 
komen 

De burgemeester rondt af dat dit dossier ten gronde nooit is behandeld in het schepencollege en stelt dat ook het college 
van plan was een openbaar onderzoek te houden 

 
2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - renovatie “Estaminet 

Peerdevisscher" - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze 
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - het conform maken van 
verschillende liften - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 



 beknopt verslag gemeenteraad 22/08/2016  2 

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

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

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

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

6. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Langeleedstraat. 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

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

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

8. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Koninklijke 
Prinslaan. 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

9. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Koninklijke 
baan. 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

10. Goedkeuring retributiereglement infrastructuur gemeente Koksijde. 
Gehoord dhr. voorzitter die meldt dat het hier niet om een goedkeuring gaat zoals de agenda vermeld, maar om een 
kennisname, gezien de raad eerder de bevoegdheid tot vaststelling van de tarieven voor infrastructuur delegeerde naar 
het schepencollege 

Gehoord dhr. burgemeester die meldt dat de diverse reglementen door de diensten met dit reglement aldus gebundeld 
worden in één reglement, onder andere als gevolg van de vaststellingen die door de externe audit zijn gedaan 

Þ Kennisname met unanimiteit 

11. Kennisname financiële kwartaalrapportage - tweede kwartaal 2016. 
Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

12. Meedelen besluit van de gouverneur betreffende de definitieve goedkeuring van de jaarrekening 2016 van de 
gemeente Koksijde. 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

13. Goedkeuren rekening 2015 en begroting 2016 van vzw JOC de PIT. 
Gehoord schepen Van Hove die verwijst naar het verslag van de externe bedrijfsrevisor 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

14. Goedkeuren jaarrekening en jaarverslag 2015 van het AGB Koksijde. 
Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de goedkeuring door de raad van bestuur en het nazicht door de 
bedrijfsrevisor 

Gehoord raadslid Dewulf die stelt dat zijn fractie zich zal onthouden omwille van het door het gemeentebestuur en AGB 
gevoerde parkeerbeleid dat er enkel op gericht is zoveel mogelijk inkomsten te genereren 

Þ Goedgekeurd met 16 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, D. Geersens, D. Dawyndt, A. Serpieters, L. 
Van Hove, R. Gantois, J. Loones, P. Casselman, F. Devos, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. 
Hancke, G. Vandenbroucke, B. Dalle) en 4 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. 
Dewulf) 

Raadslid Cavyn vervoegt de zitting 
 
15. Goedkeuren ondertekenen charter "Sterk Fietsbeleid" van Fietsberaad Vlaanderen. 

Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar het gemeentelijke mobiliteitsbeleid en de gevraagde uitgangspunten en 
engagementen en vermeldt dat de mobiliteitsambtenaar met een doorlichting van het fietsbeleid bezig is 

Gehoord raadslid Van Herck die aandacht vraagt voor het snoeien van de laaghangende takken van de bomen langs de 
Robert Vandammestraat, zeker in het licht van het begin van het schooljaar; hij vraagt meteen ook aandacht voor 
kwalitatieve voetpaden, o.a. in de Van Buggenhoutlaan 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

16. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Koksijde en OCMW Koksijde, gemeente en 
OCMW De Panne en stad en OCMW Nieuwpoort m.b.t. de aanstelling van een informatieveiligheidsconsulent. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 
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17. Definitieve aanvaarding nieuwe straatnaam Generaal Hély d'Oisselstraat. 
Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar het openbaar onderzoek, de ingediende bezwaren en dan ook voorstelt om 
de naamswijziging te beperkten tot één straatgedeelte 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

18. Gemeentelijke Holding NV - Aanduiden kandidaat-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene 
vergadering. 

Þ aangeduid met 16 ja, 4 tegen en 1 niet gestemd: schepen Loones (effectief) en P. Hillewaere (plv.) 

19. Gaselwest-Zuid - Goedkeuring van agendapunten, statutenwijziging, vaststelling mandaat en aanduiding van 
vertegenwoordigers. 

Gehoord dhr. burgemeester 

Þ Goedgekeurd met 18 ja en 3 tegen: Bakeroot (effectief) en Ghyselen (plv) 

20. TMVW - Goedkeuring statutenwijziging. 
Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

21. Gaselwest - Eandis Assets - Goedkeuring van agendapunten en vaststelling van het mandaat voor de 
algemene vergadering, 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

22. Goedkeuren wijziging transportovereenkomst met IWVA in kader van saneringsverplichting water. 
Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

23. Kostenvergoedingspercentage inning gemeentelijke saneringsbijdrage - IWVA - dienstjaar 2015 - 
goedkeuring. 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

24. Vacantverklaring statutair diensthoofd personeel & HR A1a-A2a. 
Gehoord dhr. burgemeester die voorstelt dit punt uit te stellen 

Þ uitgesteld met unanimiteit 

 
(25) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Van Herck - openluchtzwembad 
Raadslid Van Herck vraagt of het klopt of het openluchtzwembad sluit in september en vraagt of dit niet langer kan 
openblijven, en dit op vraag van heel wat inwoners. De burgemeester meldt dat het zwembad open blijft tot 9 september 
en het nadien omwille van te hoge exploitatiekosten gesloten wordt; raadslid Van Herck blijft bij zijn standpunt om 
langer open te houden, al is het maar om de lokale bevolking te laten genieten van de infrastructuur en in het licht van 
de volksgezondheid; schepen Serpieters voegt hier aan toe dat onderzoek heeft uitgewezen dat de grootste kost voor 
verwarming in de maand september ligt 

 

2. vraag van raadslid Dewulf - KVVC 
Raadslid Dewulf stelt dat de KVVC een club is met een grote aanhang en uitstraling en ook met een goede jeugdwerking; 
de pers heeft vol gestaan met negatieve berichten; de gemeente heeft ook zwaar geïnvesteerd in de infrastructuur en hij 
stelt dan ook de vraag of de gelden wel goed besteed zijn geweest, heeft de gemeente dit voldoende vooraf bekeken ? 
Hoe is het mogelijk dat zo’n club momenteel virtueel fiat is; moet de gemeente daar nu niet in optreden en zorgen dat de 
infrastructuur opnieuw effectief en efficiënt wordt gebruikt; misschien is het mogelijk om een externe kracht aan te 
trekken om het voetbal terug op de goede sporen te brengen; schepen Dawyndt antwoordt dat de vzw niet de gemeente 
is; er is destijds kunstgras aangelegd omdat een terrein met de bouw van de tennishal is weg gevallen en dat er toen 
continu moest kunnen gespeeld worden op het kunstgrasveld; de jeugdwerking Koksijde-Oostduinkerke blijft verder 
bestaan, gelet ook de subsidie die ze van de gemeente krijgen; het is niet aan de gemeente om de club terug op de rails 
te krijgen of zich met de interne keuken van de club te moeien 

 

3. vraag van raadslid Dewulf – Ten Bogaerde 
Raadslid Dewulf stelt vast het museum Ten Bogaerde formidabel mooi is en een succes kent; hij vraagt wat er met de 
stallingen vooraan zal gebeuren, zijn er daar plannen mee; de burgemeester zegt dat het de bedoeling is om in deze 
gebouwen een mini-brouwerij in te richten in samenwerking met brouwerij Huyghe, met ook een gelagzaal als 
museumcafé. Raadslid Loones is blij positieve signalen te krijgen van raadslid Dewulf over dit project 

 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 19u50 
volgende raadszitting : maandag 19 september 
 
 
Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 


