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VERKLARENDE NOTA GEMEENTERAAD 24 OKTOBER 2016 

 

OPENBARE ZITTING 

1. Mededelingen. 
 
 
 

2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - herinrichting van het 
Europaplein te Koksijde (Oostduinkerke) - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 
 Toelichting Het Europaplein is momenteel een grote publieke open ruimte dicht bij zee dat aan drie 

zijden omringd wordt door appartementsgebouwen. Onder het plein bevinden er zich 
ondergrondse garages. De huidige inrichting is eentonig met één grote geasfalteerde vlakte 
waar accenten, afscheidingen en verschillend materiaalgebruik ontbreken. Een verfraaiing 
waarbij het plein in de omgeving geïntegreerd wordt moet het plein en zijn omgeving terug 
aantrekkelijk maken. 
De huidige toestand van de ondergrondse garages, toebehorend aan de eigenaars, en de 
bovengrondse parking, eigendom van de gemeente, zorgen voor een noodzakelijke 
samenwerking tussen beide partijen om het geheel te vernieuwen. De vereniging van mede-
eigenaars wenst de waterproblematiek in de kelder op te lossen door de dichting van de 
ondergrondse garages te vernieuwen. Voor de gemeente is dit het ideale moment om dit 
gedeelte van het plein opnieuw aan te leggen. Bij de opmaak van het ontwerp werd 
de directe omgeving mee opgenomen in de vernieuwing om zo de zone als 1 samenhangend 
geheel te behandelen. 
Het conceptontwerp is gebaseerd op twee pijlers: 
1. Het doortrekken van de zeedijk tot aan het plein en langs het appartementsgebouw 
parallel aan de duinen; 
2. Heraanleg van de parkingverharding met afsluitingen en afgebakende in- en uitrit. 
 
Het lastenboek, de raming en de plannen werden opgemaakt door Studiebureau Cnockaert 
NV. Wijze van gunnen: open aanbesteding. 
De nodige kredieten zijn / worden voorzien op de budgetten van 2016-2017-2018. 
De raming bedraagt € 1.669.467,93 excl. btw of € 1.982.159,64 incl. btw waarvan € 
536.954,69 excl. btw of € 649.715,17 incl. btw ten laste van de Mede-eigenaars 
Europaparking. 
 
Het totale budget voorzien in het meerjarenplan voor het Europaplein bedraagt 1.110.000,00 
€ verspreid over 2016, 2017 en 2018. Dit budget is onvoldoende voor de vooropgestelde 
raming. Indien de gemeenteraad akkoord gaat, zal extra budget moeten worden voorzien.  
jaarbudgetrekening : 2016/2017/2018/ACT-79/0200-01/2240007/BESTUUR/CBS/IE-7 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht 
“Herinrichting van het Europaplein te Koksijde (Oostduinkerke)”, opgesteld door 
de ontwerper, Bureau Cnockaert NV, Hoogweg 40 te 8940 Wervik. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De 
raming bedraagt € 1.669.467,93 excl. btw of € 1.982.159,94 incl. btw. Een deel 
van de kostprijs van perceel 2 (Europaparking) wordt betaald door Mede-
eigenaars Europaparking, en dat dit deel wordt geraamd op € 536.954,69 excl. 
btw of € 649.715,17 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. 
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3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - renovatie platte daken 
gemeentelijke basisschool Oostduinkerke - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 
 Toelichting De platte daken van de gemeentelijke basisschool Oostduinkerke zijn dringend aan renovatie 

toe. In bijlage enkele foto's om de situatie duidelijk te maken. De roofing is niet meer 
waterdicht, er zijn heel wat waterinsijpelingen vast te stellen waardoor ook de onderliggende 
dakisolatie is beschadigd. De leeftijd van de huidige roofing bedraagt al +/- 25 jaar. 

De raming voor dit gehele project bedraagt € 192.779,02 incl. 6% btw. 
De nodige kredieten hiertoe werden voorzien op het investeringsbudget 2016. 
Wijze van gunnen: open aanbesteding. Lastenboek opgemaakt in eigen regie. 
Het voorziene budget op onderstaande jaarbudgetrekening is voldoende.  
jaarbudgetrekening : 2016/ACT-458/0119-50/2210007/BESTUUR/CBS/IE-7 
Beschikbaar krediet : 193.000,00 € 
Gereserveerd krediet :  192.779,02 € 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016-135 en de raming voor de 
opdracht “Renovatie platte daken Gemeentelijke Basisschool Oostduinkerke”, 
opgesteld door het Dienst Technisch Bureau. De lastvoorwaarden worden vastgesteld 
zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 181.867,00 excl. btw of € 
192.779,02 incl. 6% 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. 

 
 

4. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - het conform maken van 
verschillende liften van de gemeente Koksijde - 2de prijsvraag - goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze. 

 
 Toelichting Volgens het koninklijk besluit van 10 december 2012 moeten liften afhankelijk van de leeftijd 

tegen een bepaalde datum gemoderniseerd worden. Dit voor de veiligheid van de personen 
die de lift gebruiken. Hiervoor werden strenge tijdsschema’s opgesteld. Wij zijn hier al een 
tijdje actief mee bezig, onder meer door het opstellen risicoanalyses waaruit we duidelijk 
kunnen afleiden wat moet gewijzigd worden. Nu moeten de volgende stappen uitgevoerd 
worden, namelijk uitvoering. 
 
De raming van de gehele opdracht bedraagt € 115.000,00 incl. btw. 
De nodige kredieten zijn voorzien op het budget 2016 en worden bij voorzien op het budget 
2017. 
Wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
Lastenboek opgemaakt in eigen regie. 
Een eerste prijsvraag werd stopgezet daar de raming en de limiet van de gebruikte wijze van 
gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) werd overschreden. 
 
Er werd in het meerjarenplan in totaal 90.000,00 € voorzien (verspreid over 2016 & 2017). 
de raming van de gehele opdracht ligt dus boven het in het meerjarenplan voorziene budget.  
jaarbudgetrekening : 2016/ACT-529/0119-50/2210007/BESTUUR/CBS/IE-7 & 2017/ACT-
529/0119-50/2210007/BESTUUR/CBS/IE-7 
Beschikbaar krediet : 90.000,00 € (2016:51.000,00 € & 2017: 39.000,00 €) 
Gereserveerd krediet :  90.000,00 € 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016-134 en de raming voor de 
opdracht “Het conform maken van verschillende liften van de gemeente Koksijde - 
2de prijsvraag”, opgesteld door het Dienst Technisch Bureau. De lastvoorwaarden 
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 95.041,32 
excl. btw of € 115.000,00 incl. 21% 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. 

 
 

5. Hervaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Henri 
Christiaenlaan. 

 
 Toelichting Overwegende de wens om parkeerplaatsen bestemd voor kortparkeren in te richten; 

 
 Voorstel van  

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

gemeentewegen,  
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CHRISTIAENLAAN (H.) – 3020 (GR 16.08.10) 

========================== 
Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

CHRISTIAENLAAN (H.) – 3020 (GR 16.08.10) 

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

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

1. Gedeelte ten westen van de Strandlaan, op beide zijden tussen de 
Strandlaan en de Koninklijke Baan. 

Art. 2. Opgeheven 

Art. 3. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Op beide zijden van het kruispunt met de Strandlaan. 

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

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

1. Noordkant, twee eerste parkeerplaatsen vanaf de Strandlaan. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord 
“pictogram minder valide” en Xc 10m. 

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

1. ter hoogte van het huis nr.23 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord 
parkeerkaart 
Art. 6. Parkeren beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het algemeen 

reglement op de politie van het wegverkeer: 

1. Twee parkeerplaatsen, zuidkant, ter hoogte van het huisnummer 16 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord E9a, het onderbord 
’30 minuten’ en het onderbord Xc (met vermelding van de afstand). 

 
 

6. Hervaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Maurice Blieckstraat. 

 
 Toelichting Overwegende de wens om reglementair parkeren toe te laten aan de westkant gelegen 

tussen het kruispunt met de Koninklijke Baan N34 en het huisnummer 1; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

BLIECKSTRAAT (Maurice) – 2820 (wijz. GR 20.11.07) 

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

Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

BLIECKSTRAAT (Maurice) – 2820 (wijz. GR 20.11.07) 

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

Art. 1. Parkeerverbod, overeenkomstig art.75.1.2° van het Algemeen Reglement op de 
Politie van het Wegverkeer: 

1. OpgehevenBeide zijden, over de volledige afstand. 
2. Oostzijde, over de gehele afstand; 
3. Westzijde, vanaf huisnummer 1 t.e.m. het kruispunt met de 

Westendestraat; 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord ZE1. 

Art. 2. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Aan het kruispunt met de Koninklijke Baan. 

De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 
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7. Hervaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Acht-
Septemberstraat. 

 
 Toelichting Overwegende de noodzakelijkheid tot het aanleggen van een parkeerplaats voor mindervaliden 

in de acht-septemberstraat gelegen achter het huisnummer 22; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

ACHT-SEPTEMBERSTRAAT – 4515  

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

Art. 1. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° 
van het  Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Oostkant, één plaats ter hoogte van uitrit van huisnummer 22 

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

 
 

8. Hervaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Jaakpad. 

 
 Toelichting Overwegende de wens om parkeerplaatsen bestemd voor kortparkeren in te richten; 

Overwegende dat het parkeerverbod gelegen aan de zuidkant tegenaan de Strandlaan wordt 
opgeheven omwille van de parkeerplaatsen voor kortparkeren; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

JAAKPAD – 3080 (GR 19.04.2010) 

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

Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

JAAKPAD – 3080 (GR 19.04.2010) 

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

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

1. Noordkant, over de volledige afstand. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3, Xa en Xb. 
Art. 2. Opgeheven  

Parkeerverbod, overeenkomstig art.65.5.1° van het Algemeen Reglement op de Politie 
van het Wegverkeer: 

1. Zuidkant, tegenaan de Strandlaan, 12m. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel de zoneborden E1 + Xc (12m) 
Art. 3. Parkeren beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het algemeen 

reglement op de politie van het wegverkeer: 

1. Drie parkeerplaatsen, zuidkant, tegenaan de Strandlaan 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord E9a, het onderbord 
’30 minuten’ en het onderbord Xc (met vermelding van de afstand). 

 
 

9. Hervaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Kursaallaan. 

 
 Toelichting Overwegende de noodzakelijkheid tot het aanleggen van een zebrapad in de Kursaallaan ter 

hoogte van het kruispunt met de Vlaanderenstraat ; 
Overwegende dat de afgebakende parkeerplaatsen tussen de Koninklijke Baan en het 
Zavelplein zich aan de zuidkant bevinden; 
Overwegende dat er een stilstaan- en parkeerverbod geldt aan de zuidkant tussen de 
Koninklijke Baan en het Zavelplein en dit nog niet werd opgenomen in het aanvullend 
politiereglement; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Het aanvullend politiereglement op het verkeer, betrekking hebbend op 
gemeentewegen,  
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KURSAALLAAN – 2800  (GR 23.05.16) 

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

Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

KURSAALLAAN – 2800  (GR 23.05.16) 

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

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 zijdenZuidkant, 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. Zuidkant, 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 Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

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

2. Noordkant, vanaf het kruispunt met de Koninklijke Baan tot het kruispunt 
met het Zavelplein. 

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. 

Art. 8. Wekelijkse vrijdagmarkt,  

a. 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. 9. Stilstaan en parkeerverbod, wegens wekelijkse marktdag, overeenkomstig 

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

1. Wekelijkse vrijdagmarkt,  

a. 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.. 

Art. 10. Parkeren beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer: 
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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’. 

Art. 11. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Aan de zuidkant van het kruispunt met de Vlaanderenstraat. 

De maatregel wordt nodig ter kennis gebracht bij middel van witte banden, evenwijdig met 
de as van de rijbaan. 

 
 

10. Hervaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Oostendelaan. 

 
 Toelichting Overwegende de wens om parkeerplaatsen bestemd voor kortparkeren in te richten; 

 
 Voorstel van  

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

gemeentewegen,  

OOSTENDELAAN – 3065 (GR 15.11.10) 

================ 
Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

OOSTENDELAAN – 3065 (GR 15.11.10) 

================ 
Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Zuidkant, vanaf de Koninklijke Baan tot de Sloepenlaan. 
2. Noordkant, vanaf het George Grardplein tot huis nr.9. 

Art. 2. opgeheven  

Art. 3. 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 ter hoogte huis nr.9. 
2. Noordkant, twee plaatsen ter hoogte Scheepsjongenstraat. 
3. Noordkant, één plaats ter hoogte huis nr.27. 
4. Noordkant, één plaats ter hoogte van de Q.Metsysstraat 

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

Art. 4. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 

1. Op het rondpunt “ Koninginnelaan (Koninginnelaan/ Oostendelaan en 
Sloepenlaan)” heeft het rondgaandverkeer voorrang op dit van de 
aansluitende wegen (Koninginnelaan/ Oostendelaan en Sloepenlaan) 

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

Art. 5. Parkeren beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer: 

1. Twee parkeerplaatsen, zuidkant, ter hoogte van Koninklijke Baan 
huisnummer 322 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord E9a, het onderbord 
’30 minuten’ en het onderbord Xc (met vermelding van de afstand). 

 
 

11. Hervaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Strandlaan. 

 
 Toelichting Overwegende de wens om parkeerplaatsen bestemd voor kortparkeren in te richten; 

 
 Voorstel van  

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

gemeentewegen,  
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STRANDLAAN - 1180 – 3480 (19.01-15) 

========================================== 
Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

STRANDLAAN - 1180 – 3480 (19.01-15) 

========================================== 
Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Beide zijden, vanaf de Smeyerslaan tot de Zeedijk. 

Art. 2. opgeheven 

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

1. Oostzijde, twee plaatsen ter hoogte van de kerk. 
2. Oostzijde, thv huis nr.260 
3. Oostzijde, thv huis nr. 242 
4. westzijde, thv huis nr 181 

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

Art. 4. opgeheven. 

Art. 5. Eénrichtingsverkeer 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 het Zeedijk naar het Jaakpad. 

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

Art. 6. Wegen met voorrang,overeenkomstig art.67.3 van het Algemeen Reglement op de 
Politie van het Wegverkeer: 

1. Voorrang vanaf het "rondpunt Zeepanne" tot de Hotellaan. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht op de voorrangsweg met bord B9 en de 
ondergeschikte weg met bord B1. 

Art. 7. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Aan het kruispunt met de Willem Elsschotlaan. 
2. Aan het kruispunt met de Duinenkranslaan. 
3. Aan het kruispunt met de Jan Van Looylaan. 
4. Aan het kruispunt met de Tennislaan. 
5. Aan de noord- en zuidkant van het  kruispunt met de Albert Nazylaan. 
6. Aan het kruispunt met de Zeepannelaan. 
7. Aan de noord- en zuidkant van het kruispunt met de Koninklijke Baan. 
8. Aan het kruispunt met de Goffinlaan. 

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

Art. 8. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 

1. Op het rondpunt "Zeepanne" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit 
van de aansluitende wegen (Robert Vandammestraat/Ten Bogaerdelaan en 
de Leopold III laan). 

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

Art. 9. Fietspaden, overeenkomstig art.2.7 van het Algemeen Reglement op de Politie van 
het Wegverkeer: 

1. Op beide zijden vanaf het RP Zeepanne tot de St. Hermesstraat. 

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. 10. Rijbaan verdeeld in rijstroken, overeenkomstig art.72.2 en 72.3 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. onderbroken streep: 

a.Vanaf het RP Zeepanne tot de St. Hermesstraat 
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2. doorlopende streep: 

b. Aansluitend op de onderbroken streep, tot de middenberm. 

Art. 11. Denkbeeldige rand van de rijbaan, overeenkomstig art.75.1.1.° van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Op beide zijden, vanaf het RP Zeepanne, tot de aansluiting met het voetpad 
thv St. Hermesstraat. 

Art. 12. Parkeerplaatsen voorbehouden aan houder gemeentelijke parkeerkaart, 
overeenkomstig MB 09.01.2007: 

1. ter hoogte van het huis nr.222 
2. ter hoogte van het huis nr 275 

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

Art. 13. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de 
Politie van het Wegverkeer: 

1. Oostkant, vanaf de Koninginnelaan tot de Duinenkranslaan 
2. Westkant, vanaf de Wallecanlaan tot huis nr 163 
3. Oostkant, tegenover het Jaakpad 
4. Oostkant vanaf huis nr 132 tot 138 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1 – Xa en Xb of Xc 

Art. 14. Periodiek parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

Telkenjare van 01 juli tot en met 31 augustus is er parkeerverbod : 

1. Beide zijden van het Jaakpad tot de Zeedijk. 
 
 

12. Hervaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Jacob 
Jordaensstraat. 

 
 Toelichting Overwegende de wens om parkeerplaatsen bestemd voor kortparkeren in te richten; 

 
 Voorstel van  

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

gemeentewegen,  

JORDAENSSTRAAT (Jacob) – 2825 (GR 16.08.10) 

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

Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

JORDAENSSTRAAT (Jacob) – 2825 (GR 16.08.10) 

========================== 
Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Op beide zijden, vanaf de Koninklijke Baan tot 15.00 meter voor de Zeedijk. 

Art. 2. Opgeheven 

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

1. Op beide zijden, 15.00 meter vanaf de Zeedijk. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1. 
Art. 4. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° 

van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Op de westkant, de twee laatste plaatsen tegenaan de Koninklijke Baan. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord 
"pictogram minder validen". 
Art. 5. Parkeren beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het algemeen 

reglement op de politie van het wegverkeer: 

1. Twee parkeerplaatsen, oostkant, tegenaan het kruispunt met de Koninklijke 
Baan 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord E9a en het 
onderbord ’30 minuten’. 
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13. Hervaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
parkings sportstadion. 

 
 Toelichting Overwegende de noodzakelijkheid tot het aanleggen van een parkeerplaats voorbehouden voor 

een voertuig voor het Rode Kruis; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

PARKINGS SPORTSTADION : (Houtsaegerlaan en toegang Zeelaan). (GR 15.04.13) 

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

Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

PARKINGS SPORTSTADION : (Houtsaegerlaan en toegang Zeelaan (GR 15.04.13) 

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

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

1. Volledig plein ten noorden Houtsaegerlaan ( N396) 
2. Volledig plein voor de sporthal 
3. Volledig plein aanleunend aan het zwembad "Hoge Blekker" en 

voetbalterrein 
4. Noordkant toegangsweg thv tenniscomplex. 

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

1. Vier plaatsen op plein voor het zwembad "Hoge Blekker" 
2. Vier plaatsen op plein ten noorden Houtsaegerlaan (N396) 
3. Twee plaatsen op plein voor de sporthal. 

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

Art. 3. Verkeer verboden in beide richtingen, met uitzondering voor dienstvoertuigen Politie 
en aangelanden, overeenkomstig art.86.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van 
het Wegverkeer: 

1. Parking gelegen achter het politiecommissariaat 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord C3, met onderbord 
"uitgezonderd Politie en aangelanden". 

Art. 4. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de 
Politie van het Wegverkeer: 

1. Zone van 20.00 m voor de toegang van het zwembadcomplex 
2. Beide kanten van de westelijk gelegen uitrit van de parking op de 

noordkant van de Houtsaegerlaan. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van teken E1. 

Art. 5. Parkeerplaats voorbehouden aan autobussen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het 
Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Op het plein ten noorden Houtsaegerlaan, 2 parkeerplaatsen. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het teken E9d  

Art. 6. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het 
Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer, 

1. Het oprijden van de parking (kant Houtsaegerlaan) is verboden via de 
westelijke oprit. Het uitrijden ervan is verboden via de middelste en de 
oostelijke uitrit. 

2. Het oprijden van de parking (kant zwembad) is verboden via de oostelijk 
gelegen uitrit. Het uitrijden is verboden via de westelijk gelegen inrit. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1  en F19 

Art. 7. Verkeer verboden in beide richtingen, met uitzondering voor hulpdiensten en 
fietsers, overeenkomstig art.86.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het 
Wegverkeer: 

1. Het doodlopend gedeelte achteraan het zwembadcomplex, leidend naar de 
EHBO lokalen van het zwembad. 
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De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord C3, M3 en onderbord 
"uitgezonderd hulpdiensten". 

Art. 8. Parkeerplaatsen voorbehouden aan Politievoertuigen, overeenkomstig art.70.2.1.3° 
van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Eén plaats ter hoogte van de ingang van het voetbalstadion 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord  
dienstvoertuigen "Politie". 

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

1.  Zuidkant toegangsweg vanaf Zeelaan tot het kruispunt naar de sporthal 

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

Art. 10. Parkeerplaatsen voorbehouden aan voertuigen voor het Rode Kruis, overeenkomstig 
art.70.2.1.3° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Eén plaats ter hoogte van de antennemast op de parking gelegen achter het 
politiecommissariaat 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord  
dienstvoertuigen “Rode Kruis”.  

 
 

14. Hervaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Schoolomgeving zone 30. 

 
 Toelichting Overwegende de dat er sinds 1 juli 2016 geen schoolomgeving meer is ter hoogte van ‘Home 

Mathilde Schroyens’ Veurnelaan nr. 61 en er dus geen snelheidsbeperking van 30 km/h meer 
nodig is ; 
Overwegende dat er in Wulpen geen school meer is; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

 

SCHOOLOMGEVINGEN ZONE 30 (GR 30.06.05) 

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

Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

SCHOOLOMGEVINGEN ZONE 30 (GR 30.06.05) 

================================================= 
 
Art. 1. Schoolomgeving ‘De Ark’, gelegen Helvetiastraat nr. 28 

1. De max.toegelaten snelheid tijdens de aankomst- en vertrekuren van de 
schoolkinderen is beperkt tot max.30 km/h.  
De zone wordt op volgende plaatsen afgebakend: 

a. KP Hostenstraat/ R Vandammestraat 

b. KP Helvetiastraat/ Zeelaan 

c. Aansluitend op de zone “ schoolomgeving “Gemeentelijke 
basisschool Koksijde”. 

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

2. Begin zone wordt aangeduid met de verkeersborden F4a met veranderlijke 
aanduiding en einde zone met F4b met vaste aanduiding en waar nodig C43 
(50 km/h) + onderbord “herhaling”. 

Art. 2. Schoolomgeving ‘De Ark’, gelegen A. Bliecklaan nr. 20 

1. De max.toegelaten snelheid tijdens de aankomst- en vertrekuren van de 
schoolkinderen is beperkt tot max.30 km/h.: 

a. KP met de P.Benoitstraat/Kruisdistelstraat 
b. KP met de Vlaanderenstraat 

2. Begin zone wordt aangeduid met de verkeersborden F4a met veranderlijke 
aanduiding en einde zone met F4b met vaste aanduiding en waar nodig C43 
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(50 km/h) + onderbord “herhaling”. 

Art. 3. Schoolomgeving “ Gemeentelijke basisschool Koksijde “ gelegen Abdijstraat nr.101 

1. De max.toegelaten snelheid tijdens de aankomst- en vertrekuren van de 
schoolkinderen is beperkt tot max.30 km/h.:Noordkant, vanaf de 
Koninklijke Baan tot het kruispunt met de Vlaanderenstraat/ 
Boulognestraat; 

a. aansluitend op de zone “schoolomgeving “De Ark “ Helvetiastraat 
b. KP met de Hostenstraat 

2. Begin zone wordt aangeduid met de verkeersborden F4a met veranderlijke 
aanduiding en einde zone met F4b met vaste aanduiding en waar nodig C43 
(50 km/h) + onderbord “herhaling”. 

Art. 4. Opgeheven 
Schoolomgeving “ Gemeentelijke basisschool Oostduinkerke, afd.Wulpen 
gelegen Dorpsplaats 24 

1. De max.toegelaten snelheid permanent beperkt tot max.30 km/h. De zone 
wordt op volgende plaatsen afgebakend: 

a. 75 m langs weerszijden toegangspoort 

2. Begin zone wordt aangeduid met de verkeersborden F4a en einde zone met 
F4b met vaste aanduiding en waar nodig C43 (50 km/h) + onderbord 
“herhaling” 

Art. 5. Schoolomgeving “ Gemengde Vrije basisschool “ Vrijheidstraat 8: 

1. De max.toegelaten snelheid tijdens de aankomst- en vertrekuren van de 
schoolkinderen beperkt tot max.30 km/h. De zone wordt op volgende 
plaatsen afgebakend: 

a. KP Schepenstraat 
b. 75 m langs weerszijden toegangspoort 
c. Schoolstraat, aansluitend op zone 30 schoolomgeving 

Gemeentelijke basisschool Oostduinkerke, Dorpsstraat (N396)  

2. Begin zone wordt aangeduid met de verkeersborden F4a met veranderlijke 
aanduiding en einde zone met F4b met vaste aanduiding en waar nodig C43 
(50 km/h) + onderbord “herhaling”. 

Art. 6. De  schoolomgeving “ Leefschool De Letterzee” “ gelegen A Fastenaekelslaan nr.24, 

1. De max.toegelaten snelheid permanent beperkt tot max.30 km/h. 

KP met de J.Paviljoenstraat 
KP met de Albertinelaan/Borleestraat 
KP met de Gevaertlaan 

2. Begin zone wordt aangeduid met de verkeersborden F4a en einde zone met 
F4b met vaste aanduiding en waar nodig C43 (50 km/h) + onderbord 
“herhaling” 

Art. 7. De  schoolomgeving “ Medisch Pedagogisch Instituut van de gemeenschap, 
Westhoek” “ gelegen Pylyserlaan nr.132, 

1. De max.toegelaten snelheid permanent beperkt tot max.30 km/h. 

a. 75 m langs weerszijden toegangspoort 
b. KP met de Koksijdesteenweg (N396) 

2. Begin zone wordt aangeduid met de verkeersborden F4a en einde zone met 
F4b met vaste aanduiding en waar nodig C43 (50 km/h) + onderbord 
“herhaling” 

Art. 8. Opgeheven  
De  schoolomgeving “ Home Mathilde Schroyens” “ gelegen Veurnelaan nr.61, 

1. De max.toegelaten snelheid permanent beperkt tot max.30 km/h. 

a. 75 m langs weerszijden toegangspoort 
b. KP met de Berglaan 
c. KP met de Dageraadstraat 

2. Begin zone wordt aangeduid met de verkeersborden F4a en einde zone met 
F4b met vaste aanduiding en waar nodig C43 (50 km/h) + onderbord 
“herhaling” 

Art. 9. De  schoolomgeving Private school “ Le Petit Lorraine” “ gelegen Noordzeedreef nr.1,  
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1. De max.toegelaten snelheid permanent beperkt tot max.30 km/h. 

a. 75 m beide zijden toegangspoort 

2. Begin zone wordt aangeduid met de verkeersborden F4a en einde zone met 
F4b met vaste aanduiding en waar nodig C43 (50 km/h) + onderbord 
“herhaling” 

 
 

15. Hervaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Leopold 
II laan. 

 
 Toelichting Overwegende de wens om parkeerplaatsen bestemd voor kortparkeren in te richten; 

 
 Voorstel van  

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

gewestwegen,  

ART. 1. LEOPOLD II LAAN / N 330 (GR 21.12.2015) 

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

Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

ART. 1. LEOPOLD II LAAN / N 330 (GR 21.12.2015) 

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

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

1. Westkant, vanaf de Albert I laan (N34) tot ter hoogte huis nr.165. 
2. Oostkant, vanaf de Albert I laan (N34) tot de Victor Demeyerelaan. 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door witte markeringen. 

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

1. Langs beide zijden van de rijbaan, vanaf de Victor Demeyerelaan tot de 
Albert I laan (N34) 

Art. 3. opgeheven 

Art. 4. opgeheven 

Art. 5. Fietspaden, overeenkomstig art. 2.7 van het Algemeen Reglement op de Politie van 
het Wegverkeer: 

1. Op beide zijden vanaf de Piet Verhaertstraat tot de Victor Demeyerelaan; 
2. Op beide zijden vanaf de Victor Demeyerelaan tot de Meiklokjesweg; 
3. Op beide zijden vanaf de Meiklokjesweg tot de Albert I laan (N34); 

De maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van: 
- twee evenwijdige witte onderbroken strepen zoals voorzien in art. 74 (b) 
- de borden D7 (a en c) 
 
Art. 6. Oversteekplaatsen voetgangers, overeenkomstig art. 76.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Ter hoogte van het kruispunt met Albert I laan (N34). 
2. Ter hoogte van de Jacquetlaan. 
3. Ter hoogte van de Astridlaan. 
4. Ter hoogte van de Egelantierlaan. 
5. Ter hoogte van de Lehoucklaan. 
6. Ter hoogte van de Yvonnelaan. 
7. Tussen de Witte Burg en de Duinparklaan. 
8. Ter hoogte van de noordelijke en zuidelijk inrit parking  St.Niklaaskerk . 
9. Ter hoogte van de Guldenzandstraat 
10. Ter hoogte van de Vrijheidstraat 
11. Tussen de A. Boudrystraat en de Pastoor Schmitzstraat.  
12. Ter hoogte beide aansluitingen met de Dorpstraat (N396). 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door witte banden evenwijdig met de as van de 
rijbaan. 
 
Art. 7. Rijbaan verdeeld in rijstroken, overeenkomstig art. 72.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. onderbroken streep: 
b. Rijbaan, over de volledige lengte, begrepen tussen de kruispunten 

met de Albert I laan (N34) en de Dorpstraat (N396). 
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Art. 8. Voorrang op ondergeschikte wegen,overeenkomstig art.67.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: (wijz.MB.07.03.1997) 

1. Over de volledige lengte, vanaf de Albert I laan (N34), tot de Dorpstraat 
(N396) 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht op de hoofdweg bij middel van bord B9  en op de 
ondergeschikte wegen bij middel van bord B1. 
 
Art. 9. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het algemeen reglement op de 

politie van het wegverkeer: 

1. Westkant, thv huisnr 235 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden E1, onderbord ‘7u – 11u’, 
bord Xc 12m voor. 
 
Art. 10. Eenrichtingsverkeer, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de 

Politie van het Wegverkeer: 

1. Het verkeer voor iedere bestuurder is verboden op het westelijk gelegen 
gedeelte van het Ankerpleintje, tussen de Dorpstraat en de aansluiting met 
het oostelijk gedeelte.  

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verbodsbord C1 en 
aanwijzingsbord F19. 
 
Art. 11. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder-validen,overeenkomstig art.70.2.1.3°c, 

van het algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Één parkeerplaats ter hoogte van het postgebouw, huis nr. 75. 
2. Eén parkeerplaats ter hoogte van het huis nr.39a 
3. Eén parkeerplaats ter hoogte van het huis nr.268. 
4. Eén parkeerplaats ter hoogte van het huis nr.53 
5. Eén parkeerplaats ter hoogte van huis nr.220 
6. Eén parkeerplaats ter hoogte van huis nr.42 
7. Eén parkeerplaats ter hoogte van huis nr.142A 
8. Eén parkeerplaats ter hoogte van huis nr. 174 
9. Eén parkeerplaats ter hoogte van huis nr. 168 
10. Eén parkeerplaats ter hoogte van huis nr. 221 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van bord E9a, aangevuld met onderbord 
waarop pictogram "minder- valide" is afgebeeld. 
 
Art. 12. Parkeren beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.27.1 van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: (GR 10.02.1998) 

1. Op beide zijden van de Leopold II laan tussen de Dorpstraat en de 
Guldenzandstraat. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het zonebord met vermelding E9a en 
parkeerschijf. 
 
Art. 13. Parkeerplaatsen voorbehouden aan houders van de gemeentelijke parkeerkaart, 

overeenkomstig MB 09.01.2007 

1. Ter hoogte van het huis nr 170 
2. ter hoogte van het huis nr 224 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord 
“parkeerkaart” 
 
Art. 14. Parkeren beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het algemeen 

reglement op de politie van het wegverkeer: 

1. Twee parkeerplaatsen t.h.v. huisnummer 278; 
2. Twee parkeerplaatsen t.h.v. huisnummer 251; 
3. Twee parkeerplaatsen t.h.v. huisnummer 225; 
4. Twee parkeerplaatsen t.h.v. huisnummer 250; 
5. Twee parkeerplaatsen t.h.v. huisnummer 213; 
6. Twee parkeerplaatsen t.h.v. huisnummer 252; 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord E9a, onderbord ’30 
minuten’ en Xc (met vermelding van afstand). 

 
 

16. Hervaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Albert I 
laan. 

 
 Toelichting Overwegende de wens om parkeerplaatsen bestemd voor kortparkeren in te richten; 
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Overwegende dat het parkeerverbod ter hoogte van huisnummer 57 wordt opgeheven omwille 
van de parkeerplaatsen voor kortparkeren; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

Art.14. ALBERT I LAAN / N34 (GR 27.06.16) 

=============================================== 
Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

Art.14. ALBERT I LAAN / N34 (GR 27.06.16) 

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

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

1. Tussen de kruispunten met het Ijslandplein en Dewittelaan, op beide zijden 
van de rijbaan. 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door witte markeringen. 

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

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

2. Vanaf de Dewittelaan, tot de aansluiting met de Spreeuwenberg (N34) en 
de grens met Nieuwpoort. 

Art. 3. Opgeheven 

Art. 4. Beperking max.snelheid, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op 
de Politie van het Wegverkeer: 

1. Beperkt tot max. 70Km/h vanaf de aansluiting met de Koninklijke Baan 
(N34) tot voor het kruispunt met de Eglantierstraat, voor beide richtingen.  

2. Opgeheven 
3. Tussen einde bebouwde kom Oostduinkerke en begin bebouwde kom 

‘Groendijk’ - 70 Km/u.(M.B.16.07.1993), voor beide richtingen 
4. Zuidkant, tussen kmp 56.3 ( bocht thv Elisabethinstituut) tot aansluiting 

met Spreeuwenberg – 70 km/h 
5. 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". 

Art. 5. Fietspaden, overeenkomstig art. 2.7 van het Algemeen Reglement op de Politie van 
het Wegverkeer: 

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

2. Op de zuidkant, vanaf de Astridlaan tot de aansluiting met de 
Spreeuwenberg (N34). 

3. Op de noordkant vanaf de aansluiting met de Koninklijke Baan (N34), tot 
het Ijslandplein. 

4. 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. 

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

1. Ter hoogte van de Doornpannestraat. 
2. Ter hoogte van de Trumelet Faberstraat. 
3. Op oost- en westzijde van het kruispunt met Leopold II laan (N330). 
4. Ter hoogte van de Annastraat. 
5. Ter hoogte van de Astridlaan. 
6. Ter hoogte van de Felix Timmermanslaan. 
7. Ter hoogte van de Duinparklaan. 
8. Ter hoogte van home de Cottagelaan. 
9. Ter hoogte van de Noordzeedreef/Paardevissersweg. 
10. Ter hoogte van de Kinderlaan (N355).  
11. Ter hoogte van de tramhalte (GR 07.07.98) 
12. Ter hoogte van natuurgebied Ter Yde 

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

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

- Zowel voor de noordelijke als de zuidelijke rijbaan, vanaf de - 
aansluiting met de Koninklijke Baan (N34) tot het Ijslandplein. 
- Opgeheven 
- Opgeheven 

2. Opgeheven 

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

1. 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). 

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

1. Noordkant, ter hoogte van het huis nr.99. 
2. Noordkant, drie plaatsen ter hoogte van het Ijslandplein. 
3. 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. 

Art. 10. Opgeheven 

Art. 11. Inhaalverbod, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie 
van het Wegverkeer: 

1. 100m voor het kruispunt met de G.Scottlaan.(M.B.23.02.1994) 
2. 100m voor het kruispunt met de Relaislaan.(M.B.23.02.1994) 
3. 100m voor het kruispunt met de Weg der Hoop/Edgard 

Tytgatstraat.(M.B.23.02.1994) 
4. 100m voor het kruispunt met de Zandzeggestraat/Eglantier-

straat.(M.B.23.02.1994) 
5. geschrapt. 
6. geschrapt  
7. geschrapt 
8. geschrapt  

Voor wat betreft de punten a) tot en met d), 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. 

Art. 12. opgeheven (samengevoegd bij art 18) 

Art. 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: 

1. Albert I laan (N34) / Leopold II laan (N330) / Astridplein (gemeenteweg) 
2. Albert I laan (N34) / Paardevissersweg (gemeenteweg) / Noordzeedreef 

(gemeenteweg) 
3. Albert I laan (N34) / Kinderlaan (N355) 
4. Albert I laan (N34) / G.Scottlaan (gemeenteweg) / Doornpannestraat 

(gemeenteweg) 

Art. 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 

1. 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. 

Art. 15. opgeheven 

Art. 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: 

1. wijk Groendyk, op de oude rijbaan, gelegen links van de oude trambedding 
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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". 

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

1. ter hoogte huis nr 43 
2. ter hoogte huis nr 116 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord 
“parkeerkaart” 
 
Art. 18. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het algemeen reglement op de 

politie van het wegverkeer: 

1. Zuidkant, tegenaan het kruispunt met de Leopold II laan, over een afstand 
van 30m 

2. Opgeheven Noordkant, voorbij het kruispunt met de Leopold II laan, thv 
huisnr 57 

3. Zuidkant, ter hoogte van het huis nr 64, over een afstand van 30m,  
4. opgeheven 

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

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

1. 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. 

Art. 20. Parkeren beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer: 

1. Twee parkeerplaatsen t.h.v. huisnummer 99; 
2. Twee parkeerplaatsen t.h.v. huisnummer 87; 
3. Twee parkeerplaatsen t.h.v. huisnummer 68; 
4. Drie parkeerplaatsen t.h.v. huisnr 57; 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord E9a, onderbord ’30 
minuten’ en Xc (met vermelding van afstand). 

 
 

17. Hervaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - 
Koninklijke baan. 

 
 Toelichting Overwegende de wens om parkeerplaatsen bestemd voor kortparkeren in te richten; 

Overwegende dat het parkeerverbod t.h.v. huisnummer 150/152 wordt opgeheven omwille van 
de parkeerplaatsen voor kortparkeren; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

Art.13. KONINKLIJKE BAAN / N34 (GR 22.08.16) 
================================================= 
Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

Art.13. KONINKLIJKE BAAN / N34 (GR 22.08.16) 

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

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

1. zuidkant, tussen het kruispunt met de Kursaallaan en Zeelaan 
2. zuidkant, in de ventweg tussen het kruispunt met het G Gezelleplein en de 

Duinbergenstraat 
3. zuidkant tussen de Zouavenlaan en de P Sorellaan 
4. noordkant tussen het kruispunt met de Rousseaulaan en de Zeelaan 
5. noordkant, tussen het kruispunt met de J Jordaenstraat en 

Middelkerkestraat 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door witte markeringen. 
 
Art. 2. Denkbeeldige rand van de rijbaan, overeenkomstig art. 75.2 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Op de noord- en zuidkant,  tussen de grens met De Panne en het kruispunt 
met de  Strandlaan 
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2. Op de noord- en zuidkant,  tussen het kruispunt met de Strandlaan en het 
kruispunt met de M Blieckstraat/ J Jordaenstraat 

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

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door witte doorlopende strepen 
Art. 3. Beperking max snelheid, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op 

de Politie van het Wegverkeer: 

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

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

van het Wegverkeer: 

1. Op beide zijden vanaf het kruispunt met de Pannelaan  tot het kruispunt 
met de A. Vanhouttelaan (2) 

2. Op beide zijden vanaf het kruispunt met de A. Vanhouttelaan tot en met het 
kruispunt met de Meesjesweg (3) 

3. Op beide zijden vanaf het kruispunt met de Meesjesweg tot het kruispunt 
gevormd met de Maurice Blieckstraat/ Jacob Jordaensstraat (2) 

4. Op beide zijden vanaf het kruispunt gevormd met de 
Lejeunelaan/Rousseaulaan tot het kruispunt met de Schoonverblijfstraat (2) 

5. Op beide zijden vanaf het kruispunt met de Schoonverblijfstraat tot de 
aansluiting met de Albert I laan (N34) (3) 

6. Dubbelrichtingsfietspad vanaf de grens met De Panne tot het kruispunt met 
de Pannelaan (2) 

De maatregel wordt ter kennis gebracht, naargelang plaatstoestand, bij middel de borden D7 
(1), D9 (2) of van twee evenwijdige witte onderbroken strepen (3). 
 
Art. 5. Oversteekplaatsen voetgangers, overeenkomstig art. 76.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. ter hoogte van het kruispunt met de Pannelaan / Terlincklaan. 
2. ter hoogte van het kruispunt met de Vanhouttelaan / Christiaenlaan. 
3. ter hoogte van het kruispunt met de Strandlaan, beide kanten 
4. ter hoogte van de tramhalte ,  “St.Idesbald”, thv KP Oostendelaan / 

Meesjeslaan 
5. ter hoogte van het kruispunt met de Koninginnelaan. 
6. ter hoogte van de tramhalte, “Ster der Zee”, thv KP  Koninklijke Prinslaan 

N8 / Prof.Blanchardlaan.  
7. ter hoogte van het kruispunt met de Bliecklaan / Koninginnelaan. 
8. ter hoogte van het kruispunt met de Kursaallaan. 
9. ter hoogte van de tramhalte ,  “Koksijde Bad” thv KP Blieckstraat / J 

Jordaenstraat.  
10. ter hoogte van het kruispunt met de Blieckstraat / J Jordaenstraat  
11. ter hoogte van het kruispunt met de Zeelaan , beide kanten van het KP 
12. ter hoogte van de tramhalte, “G.Gezelleplein”, thv G.Gezelleplein 
13. ter hoogte van het kruispunt met de Heiststraat / Duinbergenstraat 
14. ter hoogte van het kruispunt met de Zouavenlaan / Zouavenplein 
15. ter hoogte van de tramhalte, “Lejeunelaan”  thv KP Lejeunelaan / 

Rousseaulaan 
16. ter hoogte van het kruispunt met de Dorlodotlaan 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door witte banden evenwijdig met de as van de 
rijbaan. 
 
Art. 6. Rijbaan verdeeld in rijstroken, overeenkomstig art. 72.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
1. onderbroken streep: 

a. Vanaf de grens met De Panne tot aan het kruispunt met de 
Pannelaan / H Terlincklaan, op beide kanten 

b. Vanaf het kruispunt met de Lejeunelaan tot de aansluiting met de 
Albert I laan (N34), op beide kanten 

2. Doorlopende streep: 
a.vanaf het kruispunt met de Zeelaan, tot het kruispunt met de 

Willemstraat 
 

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

1. Over de volledige afstand, voor beide richtingen. 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht op de hoofdweg bij middel van bord B9 en op de 
ondergeschikte wegen bij middel van bord B1.  
Het bord B5 wordt echter geplaatst op de volgende ondergeschikte wegen : Albert Bliecklaan 
- Oostendelaan - Lejeunelaan -  Rousseaulaan en Zeelaan 
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Art. 8. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder-validen, overeenkomstig art.70.2.1.3°c 

van het algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Eén plaats, zuidkant, ter hoogte van het huis nr 87 
2. Eén plaats, zuidkant, ter hoogte van het huis nr 101 
3. Eén parkeerplaats, noordkant ter hoogte van het huis nr.116 
4. Eén parkeerplaats, zuidkant, ter hoogte van het huis nr.301 
5. Eén parkeerplaats, zuidkant ter hoogte van het huis nr.175 
6. één parkeerplaats, noordkant ter hoogte van huisnr. 102 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van bord E9a, aangevuld met onderbord 
waarop pictogram "minder-valide" is afgebeeld. 
 
Art. 9. Stroken voorzien voor het linksafslaand verkeer, overeenkomstig art. 77.1 van het 

Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer; 

1. Noordkant : verkeer richting Oostduinkerke naar De Panne 

a) voor kruispunt met Rousseaulaan/ Leleunelaan 
b) voor kruispunt met de Blieckstraat 
c) voor het kruispunt met de Kursaallaan 
d) voor het kruispunt met de Bliecklaan/ Koninginnelaan 
e) voor het kruispunt met de Strandlaan 
f) voor het kruispunt met de Pannelaan 

2. Zuidkant : verkeer richting De Panne naar Oostduinkerke 

a) voor het kruispunt met de Strandlaan 
b) voor het kruispunt met de Rousseaulaan/ Lejeunelaan 
c) voor het kruispunt met de Dorlodotlaan 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord F13, evenals witte 
voorsorteringspijlen zoals voorzien in art.77.1 van het Algemeen Reglement op de Politie van 
het Wegverkeer. 
 
Art. 10. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1 van het Algemeen Reglement op de 

Politie van het Wegverkeer: 

1. ter hoogte van de huizen 129/131 - 20 meter 
2. ter hoogte van de huizen 150/152 - 10 meter 
3. opgeheven 
4. ter hoogte van de huizen 109/111 - 10 meter 
5. opgeheven 
6. vanaf de Konijnenstraat – 15 meter 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden E1, Xc  + afstand. 
a) en b) worden aangevuld met onderbord ‘7u tot 11u’. 
 
Art. 11. Verbod links/rechts afslaand verkeer, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer:  

1. Alle verkeer:  

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

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

2. Uitgezonderd fietsen: 

a.zuidkant : verkeer richting De Panne naar Oostduinkerke 
Kruispunt met Zeelaan en Terlinckplein  : verbod rechts afslaan 
naar Zeelaan, met uitzondering voor fietsers  

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

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

1. Koninklijke Baan (N34) / Strandlaan (gemeenteweg) 
2. Koninklijke Baan (N34)/ Koninklijke Prinslaan (N8) / 

Prof.Blanchardlaan(gemeenteweg) 
3. Koninklijke Baan (N34) / Eugenie Terlinckplein (gemeenteweg) / Zeelaan 

(gemeenteweg) 
4. Koninklijke Baan (N34) / Rousseaulaan (gemeenteweg) / Lejeunelaan 
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(gemeenteweg) 

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

1. Zuidkant, richting De Panne naar Oostduinkerke 
Kruispunt met Koninklijke Prinslaan/ Prof Blanchardlaan, verplichte 
richting : Koninklijke Baan en Koninklijke Prinslaan. 

2. Noordkant, richting Oostduinkerke naar De Panne 
Kruispunt met de Dorlodotlaan, verplichte richting Koninklijke Baan 
en Dorlodotlaan richting Zeedijk (rechts) 

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

Art. 14. opgeheven. 

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

1. Koninklijke Baan, ter hoogte huis nr 301. 
2. Koninklijke Baan, ventweg, ter hoogte huis nr 105/107 

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

Art. 16. Parkeren beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer: 

1. Twee parkeerplaatsen t.h.v. huisnummer 102; 
2. Twee parkeerplaatsen t.h.v. huisnummer 152; 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord E9a, onderbord ’30 
minuten’ en Xc (met vermelding van afstand). 
 

 
 

18. Hervaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Ter 
Duinenlaan. 

 
 Toelichting Overwegende de noodzakelijkheid om het parkeren van vrachtwagens en mobilehomes in de Ter 

Duinenlaan tegen te gaan; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

TER DUINENLAAN – 2665  (GR 21.01.13) 

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

Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

TER DUINENLAAN – 2665  (GR 21.01.13) 

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

Art. 1. Wegen met voorrang, overeenkomstig art.67.3 van het Algemeen Reglement op de 
Politie van het Wegverkeer: 

1. Over de volledige afstand, vanaf de Koninklijke Prinslaan tot de Van 
Buggenhoutlaan. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht op de voorrangsweg met bord B9 /B11 en de 
ondergeschikte weg met bord B1. 

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

1. Zuidkant, over de volledige afstand, vanaf de Koninklijke Prinslaan tot de 
Van Buggenhoutlaan. 

2. Noordkant, vanaf de Van Buggenhoutlaan tot de noordelijke rijweg rondom 
het Kerkplein 

3. Noordkant, vanaf de Begonialaan tot het Marktplein 

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

Art. 3. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Aan het kruispunt met de Van Buggenhoutlaan 
2. Aan het kruispunt met de noordelijke rijweg van het Kerkplein 
3. Aan het kruispunt met de Koninklijke Prinslaan 
4. Aan het kruispunt met de Begonialaan/Gladiolenlaan 
5. Ter hoogte van het sociaal huis, nr.34 



verklarende nota gemeenteraad 24|10|2016 pagina 20/31 
 

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

Art. 4. Fietspaden, met verbod bromfietsen klasse B, overeenkomstig art.2.7 van het 
Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Zuidkant, dubbel richtingsfietspad, over de volledige afstand, vanaf de 
Koninklijke Prinslaan tot de Van Buggenhoutlaan. 

2. Noordkant, over de volledige afstand, vanaf de Van Buggenhoutlaan tot de 
Koninklijke Prinslaan 

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 voor 
het dubbel richtingsfietspad B1 +  M10 

Art. 5. Parkeerplaatsen, voorbehouden aan personenauto’s, overeenkomstig art. 70.2.1.3° 
van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Noordkant, vanaf de noordelijke rijweg van het Kerkplein tot de 
Begonialaan; 

2. Noordkant, vanaf het Marktplein tot de Koninklijke Prinslaan; 

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

19. Vaststellen retributiereglement voor de inzameling van GFT aan huis. 
 
 Toelichting Het bestaande netwerk van rolcontainers voor de inzameling van GFT aan huis wordt midden 

2017 uitgerust met een registratiechip waardoor de aangeboden hoeveelheid GFT per 
container kan worden gewogen en geregistreerd. Dit maakt een tarifering op maat van de 
gebruiker mogelijk (weinig aanbieden is weinig betalen, meer aanbieden is meer betalen) en 
biedt mogelijkheden om op termijn een gedifferentieerde tarifering tussen gft en 
huishoudelijk restafval te kunnen toepassen. Als overgangsmaatregel is het noodzakelijk en 
billijk om intussen het huidige vaste jaartarief voor de huur van een gft-container bij te 
sturen naar een halfjaarlijks tarief. Het gaat om een administratieve aanpassing van het 
bestaande reglement, inhoudelijk zijn er geen wijzigingen.  
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: Er wordt voor een termijn met ingang van 1 januari 2017 en eindigend op 1 juli 2017 
een retributie geheven op het aanbieden van groente-, fruit- en tuinafval via 
containers voor de inzameling aan huis. 

Art. 2: De retributie is verschuldigd door de aanvrager en gebruiker van een gft-container 
en bedraagt: 

Voor een container van 140 liter: 11 euro 
Voor een container van 240 liter: 14 euro 
Voor een container van 360 liter: 21 euro 
Vergoeding in geval van verlies: 62 euro 

Art. 3:  §1. De aanvrager sluit hiervoor een contract af via de dienst Milieu & Duurzame 
Ontwikkeling en blijft verantwoordelijk voor alle aangegane verplichtingen (o.a. met 
betrekking tot het reinigen). 

 §2. Bij het niet betalen van de huurprijs op de vervaldag, wordt de container niet 
meer geledigd en zal de container binnen gehaald worden zonder voorafgaande 
verwittiging. 

 §3. Het beëindigen of wijzigen (verhuis, aanpassing volume, …) van het contract 
dient steeds schriftelijk te gebeuren aan de dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling, 
Zeelaan 303 te Koksijde.  

 §4. Bij teruggave of terugname van een niet-gereinigde container wordt een 
retributie aangerekend van 20 euro voor het reinigen van de container. Deze wordt 
via een kostennota aangerekend, die op eerste verzoek moet worden betaald.  

Art. 4: Invorderingsprocedure en kosten bij schuldvordering door de financiële dienst van de 
gemeente Koksijde 

§1. De schuldvorderingen zijn te betalen op dertig kalenderdagen volgend op de 
verzending ervan.  

§ 2 Maningen zijn te voldoen op zeven kalenderdagen volgend op de verzending ervan. 

§ 3 De gebruiker van de dienst waarvoor de retributie wordt geheven, die niet akkoord 
gaat met de toegestuurde schuldvordering beschikt over een termijn van vijftien 
kalenderdagen, volgend op de datum van verzending van de schuldvordering, om 
zijn niet-akkoord met de toegestuurde schuldvordering schriftelijk en gemotiveerd in 
te dienen bij het college van burgemeester en schepenen, dat erover beslist rekening 
houdend met dit reglement. 

Indien de gebruiker van de dienst waarvoor de retributie wordt geheven, geen 
beroep instelt bij het schepencollege, dan wordt de schuldvordering als onbetwist en 
opeisbaar beschouwd in de zin van artikel 94 tweede lid van het gemeentedecreet.  
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§ 4  Indien de retributie niet tijdig betaald wordt overeenkomstig art.9§1, worden 
volgende kosten aangerekend voor het verzenden van aanmaningen en 
aangetekende zendingen die ten laste van de schuldenaar van de retributie vallen. 
De kosten worden als volgt vastgesteld: 

verzending van een niet aangetekende aanmaning  geen kosten 

verzending van een aangetekende aanmaning 6,00 EUR 

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd en afgerond op de hogere eenheid. (bv. 
12,48 wordt dan 13,00). Het basisindexcijfer is dat van de consumptieprijzen van de 
maand juli 2016 volgens de volgende formule: 

(bedrag kosten §4) x index der consumptieprijzen juli retributiejaar / index der 
consumptieprijzen juli 2016  

Bij gebreke aan minnelijke betaling, wordt een dwangbevel overeenkomstig artikel 
94 van het Gemeentedecreet opgemaakt door de financieel beheerder van de 
gemeente Koksijde. Het dossier wordt 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. 5:   De gemeenteraadsbeslissing van 17 november 2008 wordt met betrekking tot de 
vaststelling van de retributie voor de inzameling van groente- fruit- en tuinafval (gft) 
aan huis opgeheven met ingang van 1 januari 2017.  

Art. 6:  Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de heer gouverneur, de heer 
financieel beheerder van de gemeene Koksijde, de dienst Milieu & Duurzame 
Ontwikkeling, de OVAM en het intergemeentelijk samenwerkingsverband IVVO. 

 
 

20. Vaststellen retributiereglement milieupark. 
 
 Toelichting De Vlaamse overheid zet volop in op afvalpreventie, hergebruik en materialenkringlopen om 

zo te evolueren naar een meer circulaire economie waarin nog weinig grondstoffen verloren 
gaan. De gemeenten - die het Vlaamse afvalbeleid elke dag weer in de praktijk vertalen - 
worden daarom verplicht om een ‘gedifferentieerde tarifering’ (diftar) toe te passen in het 
lokale afvalbeleid.  
 
De redenering achter dit diftar-systeem is eenvoudig: materialen die gestort of verbrand 
worden, zijn we kwijt. Nieuwe producten worden dan met nieuwe grondstoffen gemaakt. In 
een tijd waarin materialen en energie schaars worden, kunnen we dat niet maken. Het 
afleveren van dergelijk materiaal moet dus duurder gemaakt worden dan het afleveren van 
materialen die nog gerecycleerd kunnen worden. Wie goed sorteert, betaalt op deze manier 
minder dan zij die minder nauwgezet omspringen met afval.  
  
De gemeenteraad verankerde het opzet om een gedifferentieerde tarifering uit te werken 
eerder in actieplan AP-1202 van het meerjarenplan 2014-2019. Acties ACT-145 en vooral 
ACT-205 concretiseren dit actieplan en voorzien de reorganisatie en optimalisatie van het 
milieupark met een identiteitscontrole en gedifferentieerde tarifering. 
 
De IVVO werd nauw betrokken bij de voorbereiding van het project (o.a. investering met 
subsidie van OVAM) en motiveert de gemeenten-vennoten binnen hun werkingsgebied om de 
komende maanden een uniform reglement vast te stellen. Met voorliggend reglement neemt 
Koksijde daarbij het voortouw. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1. Er wordt voor een termijn met ingang van 1 januari 2017 en eindigend op 31 
december 2019  een retributie geheven op het aanbrengen van bepaalde 
afvalfracties, met name de fracties grofvuil, asbesthoudend materiaal en steenachtig 
bouw - en sloopafval, op het gemeentelijk milieupark te Koksijde, afkomstig van 
particuliere huishoudens. 

Art. 2. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

            Grofvuil: alle afvalstoffen ontstaan door de normale werking van een particulier 
huishouden die omwille van de omvang, de aard en/of het gewicht niet in het 
recipiënt voor de inzameling aan huis kunnen geborgen worden, met uitzondering 
van de selectief ingezamelde afvalstoffen. 

             Asbesthoudend materiaal: 
             - hechtgebonden asbestcement (vb. eternit), 
             Steenachtig bouw - en sloopafval: 
             - steenpuin, 
             - keramiek en porselein, 
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             - gipsafval . 

Art. 3. §1 Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld: 

             a. Voor de fractie grofvuil: 0,20 euro/kg, 
             b. Voor de fractie asbesthoudend materiaal:  
                  - 0 euro/kg tot en met 200 kg per huishouden per jaar 
                  - 0,20 euro/kg vanaf 201 kg per huishouden per jaar, 
             c. Voor de fractie steenachtig bouw- en sloopafval: 0,04 euro/kg,  

            §2 De te betalen retributie wordt berekend door het door de geijkte weegbrug 
vermelde gewicht te vermenigvuldigen met de tarieven bepaald in art. 3.§1. 

            §3 Het mininmum aan te rekenen gewicht is gelijk aan 5 kg. 

Art. 4. §1. De retributie is verschuldigd door elke aanvoerder van de hierboven vermelde 
huishoudelijke afvalstoffen in de betaalzone van het gemeentelijk milieupark en 
wordt geïnd (via elektronische betaalsysteem – alleen bancontact, geen kredietkaart) 
door het intergemeentelijk samenwerkingsverband IVVO, in opdracht en voor 
rekening van de gemeente Koksijde.  

             §2. De aanvoerder duidt de desbetreffende fractie aan op de zuil bij de ingaande 
weegbrug van de betaalzone. Een brutoweging wordt geregistreerd. Na uitladen van 
de aangeduide fractie rijdt de bezoeker naar de uitgaande weegbrug voor een 
tarraweging. Het verschil tussen bruto- en tarragewicht is het aangeleverde gewicht 
van de desbetreffende fractie, geregistreerd volgens een veelvoud van 10 kg, 
waarop de retributie wordt toegepast. Indien de aanbieder meerdere betalende 
fracties heeft, is hij verplicht om deze handelingen voor elke fractie te herhalen.  

            §3. Per betalende fractie wordt een minimum aangerekend van 5 kg. 

            §4. Het verschuldigde bedrag dient vereffend aan de betaalzuil via betaalkaart 
(alleen bancontact, geen kredietkaart).  

            §5. Er wordt enkel krediet toegestaan wanneer betaling op het milieupark door 
uitzonderlijke omstandigheden niet mogelijk is. Het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband IVVO stuurt in opdracht en voor rekening van de gemeente 
Koksijde een schuldvordering teneinde het krediet aan te zuiveren.  

            §6. Indien schuldvorderingen onbetaald blijven, zal de toegang tot het milieupark 
aan de in gebreke blijvende schuldenaar worden geweigerd. 

            §7. Indien de schuldvordering verstuurd door het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband IVVO onbetaald blijft, wordt de invorderingsprocedure verder 
gezet door de financiële dienst van de gemeente Koksijde volgens de bepalingen in 
art. 5 van dit reglement. 

Art. 5. Invorderingsprocedure en kosten als de invordering van de schuldvordering aan de 
financiële dienst van de gemeente Koksijde wordt overgemaakt 

§ 1 De schuldvorderingen zijn te betalen op vijftien kalenderdagen volgend op de 
verzending ervan.  

§ 2 Maningen zijn te voldoen op zeven kalenderdagen volgend op de verzending 
ervan. 

§ 3 De gebruiker van de dienst waarvoor de retributie wordt geheven, die niet 
akkoord gaat met de toegestuurde schuldvordering beschikt over een termijn van 
vijftien kalenderdagen, volgend op de datum van verzending van de schuldvordering, 
om zijn niet-akkoord met de toegestuurde schuldvordering schriftelijk en 
gemotiveerd in te dienen bij het college van burgemeester en schepenen, dat erover 
beslist rekening houdend met dit reglement. 

Indien de gebruiker van de dienst waarvoor de retributie wordt geheven, geen 
beroep instelt bij het schepencollege, dan wordt de schuldvordering als onbetwist en 
opeisbaar beschouwd in de zin van artikel 94 tweede lid van het gemeentedecreet.  

§ 4  Indien de retributie niet tijdig betaald wordt overeenkomstig art.9§1, worden 
volgende kosten aangerekend voor het verzenden van aanmaningen en 
aangetekende zendingen die ten laste van de schuldenaar van de retributie vallen. 
De kosten worden als volgt vastgesteld: 

verzending van een niet aangetekende aanmaning  geen kosten 

verzending van een aangetekende aanmaning 6,00 EUR 

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd en afgerond op de hogere eenheid. (bv. 
12,48 wordt dan 13,00). Het basisindexcijfer is dat van de consumptieprijzen van de 
maand juli 2016 volgens de volgende formule: 

(bedrag kosten §4) x index der consumptieprijzen juli retributiejaar / index der 
consumptieprijzen juli 2016  

Bij gebreke aan minnelijke betaling, wordt een dwangbevel overeenkomstig artikel 
94 van het Gemeentedecreet opgemaakt door de gemeentelijke financieel beheerder. 
Het dossier wordt overgemaakt aan een gerechtsdeurwaarder. De 
gerechtsdeurwaarder zet de invordering minnelijk en indien nodig gerechtelijk 
verder.  
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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.   De gemeenteraadsbeslissing van 19/12/2011 wordt met betrekking tot de 
vaststelling van de retributie voor de aanvoer van steenachtig bouw- en sloopafval 
op het containerpark opgeheven met ingang van 1 januari 2017.  

Art. 7.  Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de heer gouverneur, de heer 
financieel beheerder van de gemeente Koksijde, de dienst Milieu & Duurzame 
Ontwikkeling, de OVAM en het intergemeentelijk samenwerkingsverband IVVO 

 
 

21. Goedkeuring budgetwijziging nr.2 2016 
 
 Toelichting Zie document budgetwijziging 2016 nr. 2 
 Voorstel van  

beslissing 
Art.1: De budgetwijziging nr. 2 van 2016 wordt goedgekeurd. 

 
 

22. Kennsiname van de budgetwijziging 2016 van de kerkfabriek St.-Willibrordus. 
 
 Toelichting Budget 2016 Kerkfabriek St.-Willibrordus. 

Het budget 2016 voorziet een toelage van 80.000,00 euro en past in het goedgekeurde 
meerjarenplan 2014-2019 dat in een toelage voor 2016 van 122.240,00 euro voorzag. De 
budgetwijziging wijzigt niets aan de toelage van de gemeente aan de kerkfabriek. Het betreft 
een technische aanpassing van kredieten in de investeringsuitgaven en –ontvangsten en een 
overboeking uit exploitatie naar investeringen. 
In dat geval is er enkel kennisname door de gemeenteraad vereist. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: Kennis wordt genomen van de budgetwijziging 2016 van de kerkfabriek St.–
Willibrordus en de ongewijzigde gemeentelijke bijdrage 2016 ten belope van 
80.000,00 euro en een doorgeeflening van 40.000 euro. 

Art. 2:  Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de voorzitter van het Centraal 
Kerkbestuur, aan de voorzitter van de kerkfabriek St.–Willibrordus en aan de 
gemeentelijke financiële dienst. 

 
 

23. Advies jaarrekening  2015 - Kerkfabriek O.L.V.Ter Duinen. 
 
 Toelichting Door het Centraal Kerkbestuur werden op 23.08.2016 de gecoördineerde jaarrekeningen 

2015 van de kerkfabrieken ingediend. Deze werden elektronisch ontvangen op 23.08.2016 
via Religiopoint. 
De gemeenteraad beschikt over een adviesbevoegdheid inzake de jaarrekeningen. De 
gemeenteraad kan een gunstig of ongunstig advies verlenen bij elke jaarrekening. Dit advies 
moet gegeven worden aan de gouverneur binnen de vijftig dagen volgend op de ontvangst 
van de jaarrekeningen. Deze termijn eindigt op 12.10.2016. Bij gebreke aan advies wordt het 
advies automatisch als gunstig beschouwd. 

Het betreft de jaarrekening 2015 van de Kerkfabriek O.L.Vrouw Ter Duinen. 

Ontvangsten  14.442,29 
Uitgaven  -275.254,43 
Saldo eigen dienstjaar exploitatie van de jaarrekening 2015 -260.812,14 
Toelage van de gemeente uitbetaald in 2015:  204.663,83 
Gecumuleerd saldo vorige dienstjaarrekening 2015 103.700,61 
Totaal gecumuleerd saldo 2015: 47.552,30 

Het gecumuleerd overschot is afgenomen tegenover de vorige jaarrekening. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Er wordt gunstig advies gegeven betreffende de jaarrekening 2015 van de 
kerkfabriek van O.L.Vrouw Ter Duinen. 
Het gecumuleerd overschot 47.552,30 euro moet verrekend worden bij de 
vaststelling van de gemeentelijke dotatie voor het eerstvolgende budget. 

Art. 2:  Afschrift van dit besluit zal aan de heer gouverneur worden overgemaakt. 

Art. 3:  Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan het 
centraal kerkbestuur en aan de financiële dienst. 
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24. Advies jaarrekening  2015 Kerkfabriek - St.-Idesbald. 
 
 Toelichting Door het Centraal Kerkbestuur werden op 23.08.2016 de gecoördineerde jaarrekeningen 

2015 van de kerkfabrieken ingediend. Deze werden elektronisch ontvangen op 23.08.2016 
via Religiopoint. 
De gemeenteraad beschikt over een adviesbevoegdheid inzake de jaarrekeningen. De 
gemeenteraad kan een gunstig of ongunstig advies verlenen bij elke jaarrekening. Dit advies 
moet gegeven worden aan de gouverneur binnen de vijftig dagen volgend op de ontvangst 
van de jaarrekeningen. Deze termijn eindigt op 12.10.2016. Bij gebreke aan advies wordt het 
advies automatisch als gunstig beschouwd. 

Het betreft de jaarrekening 2015 van de Kerkfabriek St-Idesbald. 

Ontvangsten  4.298,42 
Uitgaven  -66.842,01 
Saldo eigen dienstjaar exploitatie van de jaarrekening 2015 -62.543,59 
Toelage van de gemeente uitbetaald in 2015:  68.392,68 
Gecumuleerd saldo vorige dienstjaarrekening 2015 12.473,78 
Totaal gecumuleerd saldo 2015: 18.332,87 

Het gecumuleerd overschot is toegenomen tegenover de vorige jaarrekening. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Er wordt gunstig advies gegeven betreffende de jaarrekening 2015 van de 
kerkfabriek van St-Idesbald. 
Het gecumuleerd overschot 18.332,87 euro moet verrekend worden bij de 
vaststelling van de gemeentelijke dotatie voor het eerstvolgende budget. 

Art. 2:  Afschrift van dit besluit zal aan de heer gouverneur worden overgemaakt. 

Art. 3:  Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan het 
centraal kerkbestuur en aan de financiële dienst. 

 
 

25. Advies jaarrekening  2015 - Kerkfabriek St.-Niklaas, 
 
 Toelichting Door het Centraal Kerkbestuur werden op 23.08.2016 de gecoördineerde jaarrekeningen 

2015 van de kerkfabrieken ingediend. Deze werden elektronisch ontvangen op 23.08.2016 
via Religiopoint. 
De gemeenteraad beschikt over een adviesbevoegdheid inzake de jaarrekeningen. De 
gemeenteraad kan een gunstig of ongunstig advies verlenen bij elke jaarrekening. Dit advies 
moet gegeven worden aan de gouverneur binnen de vijftig dagen volgend op de ontvangst 
van de jaarrekeningen. Deze termijn eindigt op 12.10.2016. Bij gebreke aan advies wordt het 
advies automatisch als gunstig beschouwd. 

Het betreft de jaarrekening 2015 van de Kerkfabriek St-Niklaas. 

Ontvangsten  33.712,57 
Uitgaven  -101.987,42 
Saldo eigen dienstjaar exploitatie van de jaarrekening 2015 -68.274,85 
Toelage van de gemeente uitbetaald in 2015:  62.349,37 
Gecumuleerd saldo vorige dienstjaarrekening 2015 14.448,79 
Totaal gecumuleerd saldo 2015: 8.523,31 

Het gecumuleerd overschot is afgenomen  tegenover de vorige jaarrekening. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Er wordt gunstig advies gegeven betreffende de jaarrekening 2015 van de 
kerkfabriek van St-Niklaas. 
Het gecumuleerd overschot 8.523,31 euro moet verrekend worden bij de 
vaststelling van de gemeentelijke dotatie voor het eerstvolgende budget. 

Art. 2:  Afschrift van dit besluit zal aan de heer gouverneur worden overgemaakt. 

Art. 3:  Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan het 
centraal kerkbestuur en aan de financiële dienst. 

 
 

26. Advies jaarrekening  2015 Kerkfabriek - St.-Pieter. 
 
 Toelichting Door het Centraal Kerkbestuur werden op 23.08.2016 de gecoördineerde jaarrekeningen 

2015 van de kerkfabrieken ingediend. Deze werden elektronisch ontvangen op 23.08.2016 
via Religiopoint. 
De gemeenteraad beschikt over een adviesbevoegdheid inzake de jaarrekeningen. De 
gemeenteraad kan een gunstig of ongunstig advies verlenen bij elke jaarrekening. Dit advies 
moet gegeven worden aan de gouverneur binnen de vijftig dagen volgend op de ontvangst 
van de jaarrekeningen. Deze termijn eindigt op 12.10.2016. Bij gebreke aan advies wordt het 
advies automatisch als gunstig beschouwd. 



verklarende nota gemeenteraad 24|10|2016 pagina 25/31 
 

 
Het betreft de jaarrekening 2015 van de Kerkfabriek St-Pieter. 
 
Ontvangsten  16.616,01 
Uitgaven  -69.628,04 
Saldo eigen dienstjaar exploitatie van de jaarrekening 2015 -53.012,03 
Toelage van de gemeente uitbetaald in 2015:  62.621,71 
Gecumuleerd saldo vorige dienstjaarrekening 2015 60.590,24 
Totaal gecumuleerd saldo 2015: 70.199,92 

 
Het gecumuleerd overschot is toegenomen  tegenover de vorige jaarrekening. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Er wordt gunstig advies gegeven betreffende de jaarrekening 2015 van de 
kerkfabriek van St-Pieter. 
Het gecumuleerd overschot 70.199,92 euro moet verrekend worden bij de 
vaststelling van de gemeentelijke dotatie voor het eerstvolgende budget. 

Art. 2:  Afschrift van dit besluit zal aan de heer gouverneur worden overgemaakt. 

Art. 3:  Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan het 
centraal kerkbestuur en aan de financiële dienst. 

 
 

27. Advies jaarrekening  2015 Kerkfabriek - St.-Willibrordus. 
 
 Toelichting Door het Centraal Kerkbestuur werden op 23.08.2016 de gecoördineerde jaarrekeningen 

2015 van de kerkfabrieken ingediend. Deze werden elektronisch ontvangen op 23.08.2016 
via Religiopoint. 
De gemeenteraad beschikt over een adviesbevoegdheid inzake de jaarrekeningen. De 
gemeenteraad kan een gunstig of ongunstig advies verlenen bij elke jaarrekening. Dit advies 
moet gegeven worden aan de gouverneur binnen de vijftig dagen volgend op de ontvangst 
van de jaarrekeningen. Deze termijn eindigt op 12.10.2016. Bij gebreke aan advies wordt het 
advies automatisch als gunstig beschouwd. 

Het betreft de jaarrekening 2015 van de Kerkfabriek St-Willibrordus. 

Ontvangsten  10.104,48 
Uitgaven  -95.600,27 
Saldo eigen dienstjaar exploitatie van de jaarrekening 2015 -85.495,79 
Toelage van de gemeente uitbetaald in 2015:  80.186,94 
Gecumuleerd saldo vorige dienstjaarrekening 2015 58.432,83 
Totaal gecumuleerd saldo 2015: 53.123,98 

Het gecumuleerd overschot is verminderd  tegenover de vorige jaarrekening. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Er wordt gunstig advies gegeven betreffende de jaarrekening 2015 van de 
kerkfabriek van St-Willibrordus. 
Het gecumuleerd overschot 53.123,98 euro moet verrekend worden bij de 
vaststelling van de gemeentelijke dotatie voor het eerstvolgende budget. 

Art. 2:  Afschrift van dit besluit zal aan de heer gouverneur worden overgemaakt. 

Art. 3:  Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan het 
centraal kerkbestuur en aan de financiële dienst. 

 
 

28. Kennsiname van het budget 2017 van de kerkfabriek O.L.V. ter Duinen. 
 
 Toelichting Budget 2017 Kerkfabriek OLV ter Duinen. 

Het budget 2017 voorziet een toelage van 255.911,28 euro en past in het goedgekeurde 
gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 dat in een toelage voor 2017 van 279.581,09 euro 
voorzag.  
In dat geval is er enkel kennisname door de gemeenteraad vereist. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 : Kennis wordt genomen van het budget 2017 van de kerkfabriek OLV ter Duinen 
en de gemeentelijke bijdrage 2017 ten belope van 255.911,28 euro. 

 
 

29. Kennsiname van het budget 2017 van de kerkfabriek St.-Idesbaldus. 
 
 Toelichting Het budget 2017 voorziet een toelage van 65.384,60 euro en past in het goedgekeurde 

meerjarenplan 2014-2019 dat in een toelage voor 2017 van 76.194,06 euro voorziet.  
In dat geval is er enkel kennisname door de gemeenteraad vereist. 
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 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1 : Kennis wordt genomen van het budget 2017 van de kerkfabriek St.–Idesbaldus en 

de gemeentelijke bijdrage 2017 ten belope van 65.384,60 euro. 
 

 
 

30. Kennsiname van het budget 2017 van de kerkfabriek St.-Niklaas. 
 
 Toelichting Het budget 2017 voorziet een toelage van 63.038,40 euro en past in het goedgekeurde 

meerjarenplan 2014-2019 dat in een toelage voor 2017 van 65.373,21 euro voorziet.  
Het aandeel van de gemeente Koksijde in de toelage voor budget 2017 bedraagt  62.155,86 
euro. 

Het aandeel van de stad Nieuwpoort in de toelage voor budget 2017 bedraagt  882,54 euro. 

Er is een investering voorzien van 20.000 euro (investeringsuitgaven voor de eredienst) te 
financieren met een doorgeeflening. 
In dat geval is er enkel kennisname door de gemeenteraad vereist. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 : Kennis wordt genomen van het budget 2017 van de kerkfabriek St.–Niklaas en 
de gemeentelijke bijdrage 2017 ten belope van 63.038,40 euro, waarvan 
62.155,86 euro ten laste van gemeentebestuur Koksijde en 882,54 euro ten laste 
van stadsbestuur Nieuwpoort. 

Art. 2:  Kennis wordt genomen van het investeringsbudget 2017 van de kerkfabriek St.-
Niklaas van 20.000 euro te financieren met een doorgeeflening. 

 
 

31. Kennsiname van het budget 2017 van de kerkfabriek St.-Pieter. 
 
 Toelichting Het budget 2017 voorziet een toelage van 53.232,23 euro en past in het goedgekeurde 

meerjarenplan 2014-2019 dat in een toelage voor 2017 van 79.774,13 euro voorziet.  
In dat geval is er enkel kennisname door de gemeenteraad vereist. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 : Kennis wordt genomen van het budget 2017 van de kerkfabriek St.–Pieter en de 
gemeentelijke bijdrage 2017 ten belope van 53.232,23 euro. 

Art. 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de voorzitter van het Centraal 
Kerkbestuur, aan de voorzitter van de kerkfabriek St.–Pieter en aan de 
gemeentelijke financiële dienst. 

 
 

32. Kennsiname van het budget 2017 van de kerkfabriek St.-Willibrordus. 
 
 Toelichting Het budget 2017 voorziet een toelage van 85.000,00 euro en past in het goedgekeurde 

meerjarenplan 2014-2019 dat in een toelage voor 2017 van 122.870,00 euro voorzag.  
In dat geval is er enkel kennisname door de gemeenteraad vereist. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 : Kennis wordt genomen van het budget 2017 van de kerkfabriek St.–Willibrordus en 
de gemeentelijke bijdrage 2017 ten belope van 85.000,00 euro. 

 
 

33. Goedkeuring toevoeging hoeve Geuzenhof aan lijst met gebouwen met vier sterren in de gemeentelijke 
inventaris bouwkundig erfgoed. 

 
 Toelichting -In het cultuurbeleidsplan 2003-2007 werd een gemeentelijk erfgoedbeleid uitgetekend 

d.m.v. het aanwerven van een cultuurfunctionaris erfgoed die een gemeentelijke inventaris 
van het bouwkundig erfgoed opmaakte. 
 
-In het kader van deze inventarisatie werd gewerkt met waardecodes om de implementatie 
van de inventaris in een gemeentelijk stedenbouwkundig en erfgoedbeleid mogelijk te maken.  
 
-De gemeenteraad d.d. 26.02.2007 keurde de lijst met de 124 gebouwen met vier sterren in 
de inventaris van het bouwkundig erfgoed van de gemeente goed, met de uitbreiding van  de 
Hertstraat 2 (d.d. 02.07.2007), de Grasplantenstraat 2 (d.d. 25.06.2012) en de Leopold II-
laan 173, 175, 177 en 179 (d.d. 17.11.2014).  
 
-Het is de wens van het college van burgemeester en schepenen om hoeve Geuzenhof 
gelegen Conterdijk 1 (Wulpen) toe te voegen aan deze lijst  
 
-Implicaties van de opname:  
Alle stedenbouwkundige aanvragen voor wijzigingen of slopingen van dit gebouw wordt door 
de dienst Stedenbouw aan de dienst Cultuur & Erfgoed voorgelegd voor een "erfgoedtoets".  
De eigenaars kunnen aanspraak maken op een gemeentelijke restauratiepremie voor 
waardevol niet-beschermd erfgoed.  
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-het advies van de gemeentearcheoloog Alexander Lehouck & erfgoedconsulent Sarah 
Verstaen: 
De Geushoeve is een boerderij met walgracht en gaat vermoedelijk terug tot de 17de eeuw. 
Die walgracht bleef nog aan drie zijden bewaard, hoewel ze aan de oostzijde nog als 
perceelgrens herkenbaar bleef. 
 
De oudste hoevegebouwen dateren vermoedelijk uit de 18de eeuw. Het betreft het woonhuis 
(uit ca. 1700) en twee stalgebouwen, waarvan het eerste aansluitend ten oosten van het 
woonhuis en een tweede losstaand bouwvolume haaks ten noorden op het woonhuis.  
 
Het woonhuis bevat nog de typische indeling met woonvertrekken, opkamer en voutekamer. 
Het geheel werd sterk verbouwd in de 19de en 20ste eeuw. Het oorspronkelijke woonhuis had 
één bouwlaag, maar kreeg in de 19de of vroege 20ste eeuw een tweede bouwlaag - 
aansluitend op het hoger huis - waardoor de originele kapconstructie verdween. Op enkele 
dichtgemetste vensteropeningen werden de venster- en deuropeningen nagenoeg ongemoeid 
gelaten. Het schrijnwerk werd wel vervangen en het interieur werd grondig verbouwd. Eén 
van beide vertrekken bevat nog een interessante cementtegelvloer met geometrische 
motieven. Ook de houten balkenzoldering en de schouwen dateren uit die periode. 
In de voutekelder werd de in oorsprong vermoedelijk houten zoldering in de 19de of vroege 
20ste eeuw vervangen door een stenen troggewelf tussen ijzeren liggers. De stenen trap, het 
schrijnwerk van de vensteropeningen, het wasbekken en de keramische vloertegels bleven 
bewaard. Ook de voutekamer werd in diezelfde periode grondig aangepakt: de houten 
voutetrap, de vloer in keramische tegels en vermoedelijk ook de schouwmantel bleef 
bewaard; de haardopening werd aangepast, de houten balklaag, de kapconstructie en het 
buitenschrijnwerk geheel vervangen.  
 
Het stalgebouw aansluitend ten oosten van het woonhuis werd eveneens grondig aangepast 
in de 19de en 20ste eeuw. Toch bleven voldoende elementen bewaard om uit te maken hoe 
het er oorspronkelijk moet hebben uit gezien: het gaat om een langgebouw onder een 
zadeldak. De zuidelijke langgevel was nagenoeg een blinde muur zonder veel openingen. De 
noordgevel bevat nog enkele oorspronkelijke licht- en deuropeningen. Ook de kapconstructie 
bleef nog gedeeltelijk in zijn oorspronkelijke toestand bewaard. 
 
Een tweede stalgebouw stond haaks ten noorden op het woonhuis. Alleen in de funderingen 
en de onderste muuropstanden is nog oorspronkelijk metselwerk bewaard gebleven. Dit 
stalgebouw werd volledig verbouwd in de 19de- of vroege 20ste eeuw. 
 
Tijdens het interbellum en ook in de jaren 1950 komen er ten noorden van het woonhuis een 
aantal nieuwe stalgebouwen en een mikke bij. We stellen ook verbouwingen aan de 
bestaande bouwvolumes vast. 
 
Omstreeks de jaren 1960-1980 wordt het woonhuis met een westelijke vleugel vergroot. 
 
Samenvattend kunnen we stellen dat het verbouwde woonhuis (uit ca. 1700) en het 
aansluitende 18de-eeuwse stalgebouw historisch waardevol, m.n. de oudste bouwelementen 
en een deel van de 19de- vroeg 20ste-eeuwse aanpassingen zijn behoudens waardig.  Een 
quotering van vier sterren binnen de gemeentelijke inventaris van het niet-beschermd 
waardevol bouwkundig erfgoed is zeker op zijn plaats voor het Geuzenhof - Conterdijk 1. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Akkoord te gaan met de toevoeging van hoeve Geuzenhof (Conterdijk 1, Wulpen) 
aan de vastgestelde gemeentelijke viersterrenlijst in de inventaris van het 
bouwkundig erfgoed. 

 
 

34. Goedkeuring partnerovereenkomst met Els Wuyts naar aanleiding van de najaarstentoonstellingen in het 
kunstencentrum Ten Bogaerde (2016-2018). 

 
 Toelichting Vanaf de zomervakantie van 2016 is het Kunstencentrum Ten Bogaerde toegankelijk voor het 

publiek. Afgelopen zomer was er de tijdelijke tentoonstelling met het kunstmuseum FRAC 
Nord-Pas de Calais en daarnaast is er ook de permanente opstelling van kunstenaar George 
Grard. 
 
Een consequente programmatie voor het Kunstencentrum Ten Bogaerde is uiteraard 
noodzakelijk. Het is de wens van de gemeente Koksijde om hoogstaande initiatieven te 
ontwikkelen die het cultureel imago van de gemeente versterken. Ook in de volgende 
zomerseizoenen vindt er telkens een hedendaagse kunsttentoonstelling plaats i.s.m. het 
FRAC Nord-Pas de Calais.  
Deze partnerovereenkomst met Els Wuyts (najaar 2016 - najaar 2017 - najaar 2018) zorgt 
ervoor dat er ook tijdens de drie komende winters een hedendaagse kunsttentoonstelling 
loopt van een cultureel hoog niveau.   
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: De voorwaarden van de partnerovereenkomst worden goedgekeurd. 
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35. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst Trefpunt Koksijde: 2017-2018-2019 
 
 Toelichting Trefpunt is sinds 2005 een vaste waarde in de Koksijdse communicatiestrategie. In het tv-

programma (Focus/WTV) worden het beleid en de initiatieven van de gemeente Koksijde e.a. 
voorgesteld. Verschillende thema’s worden voorgebracht die zowel betrekking hebben op het 
beleid, de dienstverlening, de infrastructuur als op de economische, sportieve, culturele of 
sociale initiatieven die worden georganiseerd. Deze worden vertaald in 10 maandelijkse 
programma’s die telkens op woensdag worden uitgezonden in een avondlus van 18.00u. Elke 
reportage heeft een duur van ongeveer 3 à 4 minuten.   
 
De huidige overeenkomst, dat loopt over een periode van 3 jaar (2014-2015-2016), vervalt 
op 31 december 2016. Het productiehuis Picstory wenst de samenwerking voort te zetten. De 
nieuwe samenovereenkomst is opnieuw goed voor drie jaar Trefpunt (2017-2018-2019). 
 
Nieuw in de overeenkomst:  
1) In het nieuwe concept is er geen plaats meer voor een presentatrice. De afleveringen 
worden in reportagestijl voorgesteld. Caroline Verstraete blijft wel de afleveringen 
coördineren van begin tot eind. Zij zal ook de voice-overs verzorgen die meer duiding 
brengen over de afleveringen.  
2) Er kan bovendien gekozen worden om de thema’s in de kijker te plaatsen via ‘lokale 
inwoners’. Zij hebben een sterke betrokkenheid met het thema en de gemeente. Dit is 
uiteraard geen verplichting.  
 
Jaarlijkse kost  
De richtprijs per aflevering bedraagt €3.872 (incl. btw) en kan onderhevig zijn aan de 
indexering. Jaarlijks komt dit neer op een bedrag van €38.720 (incl. btw). Dat is een 
verhoging van €420 / jaar in vergelijking met de vorige overeenkomst.   
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 : Akkoord te gaan met de samenwerkingsovereenkomst Trefpunt 2017-2018-2019 
tussen de partijen gemeente Koksijde, VZW Focus TV, NV R.M.M en VZW WTV. Het 
jaarlijks te voorzien budget bedraagt 38.720 EUR btw incl. 

 

 
 

36. Toekennen titel ereburger aan dhr. Dirk Van Tichelt. 
 
 Toelichting Op de Olympische Spelen in Rio behaalde dhr. Dirk Van Tichelt de bronzen medaille judo in 

de gewichtsklasse tot 73 kg. 
Volgende titels behoren ook op zijn sportief palmares  :  

- 12-voudig Belgisch Kampioen, waarvan 8 bij de senioren 
- Europees Kampioen in 2008 
- In juli 2009: eerste op de wereldranglijst 
- Een bronzen medaille op het W.K. in 2009 en 2013 
- Een bronzen medaille op de Europese Spelen in Bakoe in 2015 
- Deelname aan 3 opeenvolgende Olympische Spelen met een 5de plaats in Peking, een 

9de plaats in Londen en nu in Rio 
Gezien de grote uitstraling van deze titels voor de gemeente Koksijde wordt voorgesteld om 
de titel van ereburger toe te kennen aan dhr. Van Tichelt 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Aan de heer Dirk Van Tichelt wordt de titel van ereburger van de gemeente 
Koksijde toegekend.  

 
 

37. Goedkeuring nieuwe overeenkomst voor een toelage aan en samenwerking met de Koninklijke Veloclub de 
Verenigde Vrienden Koksijde voor de organisatie van de Worldcup cyclocross Koksijde en het opheffen van 
de bestaande overeenkomst. 

 
 Toelichting In zitting van de gemeenteraad van 22 september 2014 werd de overeenkomst 

werkingstoelage en samenwerking met de Koninklijke veloclub voor de organisatie van de 
Worldcup cyclocross en andere wedstrijden (Keizer der Juniores en Nieuwelingen) te Koksijde 
goedgekeurd. De vzw verzocht in een schrijven om een verhoging van de bestaande toelage, 
gezien de vzw de kosten voor de organisatie financieel niet langer kan dragen. Door 
omstandigheden (terreur, storm,…) zijn er bij de voorbije edities schulden ontstaan. Het 
college van burgemeester en schepenen stelt voor om, gezien de publicitaire meerwaarde, de 
vzw een bijkomende toelage toe te kennen voor 2016 van 40.000 euro voor de betaling van 
de schuldeisers en een toelage voor de betaling van UCI vergunningen ten belopen van 
17.500 euro.  
 
Vanaf 2017 (tot 2019) zou een nieuwe overeenkomst worden afgesloten met de vzw waarbij 
de gemeente; de vergunningen voor de UCI ten bedrage van 17.5000 euro (2016) en de 
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vergunningen voor de Wielerbond ten bedrage van 23.410 euro voor 2016 in de vorm van 
een toelage zou betalen. Op heden ontvangt de vzw een toelage van 10.000 euro voor de 
organisatie van de Duinencross en 10.000 euro voor de organisatie van de wielerwedstrijd 
Keizer der Juniores en Nieuwelingen. 
De bestaande overeenkomst zou stopgezet worden vanaf 2017. Voor het jaar 2016 mocht de 
vzw reeds 20.000 euro ontvangen voor de organisatie van de drie wedstrijden (Keizer de 
Juniores, Nieuwelingen, Duinencross). 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De overeenkomst voor een toelage aan en samenwerking met de Koninklijke 
veloclub de Verenigde Vrienden Koksijde voor de organisatie van de worldcup 
cyclocross Koksijde voor het jaar 2017-2018-2019, wordt goedgekeurd.  

Art. 2:  De overeenkomst werkingstoelage en samenwerking met de koninklijke veloclub 
voor de organisatie van de worldcup cyclocross en andere wedstrijden wordt 
opgeheven vanaf 1 januari 2017. 

Art. 3:  Een bijkomende toelage voor het jaar 2016 aan de Koninklijke Veloclub Verenigde 
vrienden vzw van 40.000 euro voor de betaling van de schuldeisers en 17.500 euro 
voor de vergunningen UCI wordt goedgekeurd.  

 
 

38. Goedlkeuring oprichten van een overlegorgaan in de zin van artikel 25, 1ste lid van het decreet van 
6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (voor aanvullende dienstenTMVW). 

 
 Toelichting Gelet op de deelname van de gemeente in TMVW in de divisie Aanvullende Diensten en 

overwegende dat TMVW haar werking en organisatie moet conformeren naar het decreet van 
6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking (DIS); 
 
Overwegende dat door bovenvermelde conformering naar het DIS TMVW de activiteit in het 
kader van de divisie Aanvullende Diensten niet langer  kan opnemen en de activiteit dient 
onder te brengen in een nieuwe intergemeentelijke samenwerking;  
 
Overwegende dat de deelname in TMVW ontstaan is uit de behoefte van de gemeente naar 
samenwerking voor complexe dossiers;  
 
Overwegende dat de deelname in TMVW haar meerwaarde heeft aangetoond op operationeel 
en financieel vlak, door schaaleffecten, geoptimaliseerde personeelsaanwending en de 
oordeelkundige begeleiding van realisatie en beheer van (nieuwe) infrastructuur; 
 
Overwegende dat TMVW zelf zal worden betrokken bij de oprichting van de nieuwe 
intergemeentelijke samenwerking; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: De gemeenteraad overweegt de deelname aan een dienstverlenende vereniging in het 
kader van de studie, de organisatie en de promotie van ondersteunende diensten op 
het vlak van o.a. logistiek, projectorganisatie, aankoop en facility management en 
neemt daartoe deel aan de werkzaamheden van het met dat doel in de zin van 
artikel 25, 1ste lid van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking 
op te richten overlegorgaan.  

Art. 2: De gemeenteraad stelt een lid van het college van burgemeester en schepenen aan, 
met name …………, die effectief zitting zal hebben in het overlegorgaan.  

Art. 3: De gemeenteraad stelt een lid van het college van burgemeester en schepenen aan, 
met name …………, als plaatsvervanger voor het effectieve lid in het overlegorgaan 
bedoeld in artikel 2.  

Art. 4: Het overlegorgaan zal in deze voorbereidende fase de volgende opdrachten uitvoeren:  

1. Het bepalen van een ideale structuur van intergemeentelijke samenwerking voor de studie, 
organisatie en promotie van ondersteunende diensten op het vlak van onder andere 
logistiek, projectorganisatie, aankoop en facility management. 

2. Indien het resultaat van de studieopdracht positief is ten opzichte van de mogelijke 
oprichting van een dienstverlenende vereniging, stelt het overlegorgaan overeenkomstig 
artikel 26 van het decreet houdende intergemeentelijke samenwerking aan de 
deelnemende gemeenten een bundel ter beschikking waarin de volgende documenten 
opgenomen zijn:  
- een grondige motiveringsnota; 
- een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de 

daaraan verbonden wijze van dienstverlening, en met een beschrijving van de 
bestuurlijke organisatie van de dienstverlenende vereniging; 

- een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving van de 
bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de in te zetten middelen, en de 
controlemogelijkheden op de uitvoering; 

- een ontwerp van statuten. 

Art. 5: Aan het overlegorgaan wordt opgedragen om tegen uiterlijk 15 december 2016 haar 
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eindrapport te bezorgen ter verdere beraadslaging in de respectieve gemeenteraden. 

 
 
 

39. IWVA - vaststellen standpunt jaarvergadering. 
 
 Toelichting Op 23 december 2016 vindt een bijzondere algemene vergadering plaats met volgende 

agendapunten: 
1. 2017: activiteiten en strategie 
2. 2017: begroting 

 
 Voorstel van  

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

punten 
 
 

40. Hervaststellen schoolreglement gemeentelijke basisschool Koksijde, 
 
 Toelichting Het schoolreglement regelt de betrekkingen tussen de school en de ouders. Omwille van 

wijzigingen in de wetgeving (school veranderen, 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 7 juni 2016. 
De schoolraad gaf op 19 juni 2016 een positief advies over de wijzigingen van het 
schoolreglement. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: Het hervastgesteld schoolreglement wordt goedgekeurd.  

 
 
 

41. Aanleg wervingsreserve statutair diensthoofd personeel & HR A1a-A2a. 
 
 Toelichting Wij verwijzen naar de noodzaak om de selectieprocedure voor de aanwerving van een voltijds 

statutair diensthoofd personeel & HR A1a-A2a op te starten. De functie wordt sedert 
september 2014 waargenomen door het Afdelingshoofd Interne & Burgerzaken. 
Dit personeelslid is lid van het managementteam, waarvoor de gemeenteraad de aanstellende 
overheid is overeenkomstig onze rechtpositieregeling, die zal worden gewijzigd aangezien de 
bevoegdheid ter zake decretaal naar het College van burgemeester en schepenen is 
overgeheveld. 
De functie wordt definitief vacant in de loop van 2017. Het is noodzakelijk om nu reeds de 
procedure op te starten. Dit omwille van het opvolgen van de goede werking van de dienst 
personeel en HR en de essentiële rol die de titularis binnen de organisatie te vervullen heeft 
op het vlak van het uitvoeren en vormgeven van het personeelsbeleid. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Een selectieprocedure voor de aanleg van een wervingsreserve voor de functie van 
voltijds statutair diensthoofd personeel & HR A1a-A2a wordt georganiseerd. De 
wervingsreserve wordt aangelegd voor de duur van 1 jaar. 

Art. 2:  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt de bevoegdheid gedelegeerd 
om een diensthoofd personeel & HR A1a-A2a, lid van het managementteam, aan te 
stellen. 

 
 

42. Goedkeuring aanpassing formatie. 
 
 Toelichting De gemeenteraad keurde op 27 juni 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 

· 1 FTE administratief medewerker technisch bureau in contractueel verband 
C1-C3, in licht van de invoering van facility management in de 
organisatie; 

· 1 FTE administratief medewerker Duinenhuis in contractueel verband C1-C3 
in het licht van toenemende opdrachten binnen het natuureducatief 
centrum en dit via een interne herplaatsing; 

· 1 FTE gespecialiseerd werkman logistiek in statutair verband C1-C3 
(uitdovende functie) naar aanleiding van een interne herplaatsing; 

· 1 FTE evenementenmanager in contractueel verband A1a-A2a in het licht 
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van een toenemend takenpakket op vlak van het coördineren en plannen 
van tal van grote evenementen, van het uitstippelen en opvolgen van een 
toeristisch beleid op lange termijn en het beleidsmatig ondersteunen van 
het diensthoofd toerisme; 

2. Schrappen van  
· 1 FTE administratief medewerker Toerisme in contractueel verband C1-C3 

omwille van een interne herplaatsing naar functie als administratief 
medewerker Duinenhuis in contractueel verband C1-C3; 

· 1 FTE hoofdtechnieker schilderwerken in statutair verband C1-C3 gelet op 
de interne herplaatsing naar gespecialiseerd werkman logistiek in 
statutair verband C1-C3 (uitdovende functie); 

· 1 FTE administratief medewerker Stedenbouw in statutair verband C1-C3 
omwille van pensionering; 

3. Wijziging van functiebenaming 
· coördinator burgerzaken/ ambtenaar lokale economie in statutair verband 

B1-B3 wordt coördinator burgerzaken/ medewerker lokale economie in 
statutair verband B1-B3; 

· coördinator marketing in contractueel verband B1-B3 wordt stafmedewerker 
marketing en promotie in contractueel verband B1-B3; 

4. als uitdovend voorzien: 
· coördinator productontwikkeling in statutair verband C4-C5. 

 
 Voorstel van  

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

 
 

43. Mondelinge vragen van de raadsleden. 
 
 
 
 
 
Joeri Stekelorum 
gemeentesecretaris 
14 oktober 2016 
 


