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gemeente 
Koksijde 

BEKNOPT VERSLAG 
GEMEENTERAAD 

maandag 20 februari 2017 

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

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

 J. STEKELORUM, gemeentesecretaris 
 
 
De zitting vangt aan om 20u12 
 
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: de raadsleden Vollon en Dewulf 
 
 
OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 23 januari 2017 
Er zijn geen opmerkingen op de notulen, de raad keurt de notulen bijgevolg goed. 

De secretaris vraagt een rechtzetting in de notulen van 19 december 2016, waar bij punt 4 (overheidsopdracht, 
aanstellen commissaris-revisor voor het AGB) in art. 1 een verkeerde passage werd ingelast. 

 
1. Mededelingen. 

De burgemeester feliciteert raadslid Van Herck met de geboorte van zijn dochter Lucet 

Hij brengt vervolgens de recent overleden ere-schepen Raymond Van Duüren in herinnering als schepen van begroting 
en cultuur, hij haalt zijn toespraken aan die hij steeds met een vleugje humor opvrolijkte; hij was tevens voorzitter van 
het Willemsfonds, lid van de liberale partij en notoir vrijzinnige; hij was ook de bezieler van Kunst in Baaltje en de 
tentoonstellingen in de Keunekapel, waar hij tal van kunstenaars een podium gaf; raadslid Loones sluit zich aan bij de 
woorden van de burgemeester en haalt ook aan dat Van Duüren cultureel ambassadeur was van de gemeente, hij geeft 
ook aan dat Raymond zijn nationale ambities spijtig genoeg heeft gemist, hij besluit met een anecdote over de opening 
van een tentoonstelling; de raad neemt vervolgens één minuut stilte in acht ter nagedachtenis van de Raymond Van 
Duüren 

 
2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - ruimen van riolering grondgebied 

Koksijde - dienstjaar 2017 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - onderhoudswerken Hof ter 
Hillestraat en Nieuwstraat - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat de Hof ter Hillestraat in slechte staat is en moet hersteld worden o.a. voor het 
fietsverkeer en landbouwverkeer rond de site van de Golf; ook de Nieuwstraat dient in goede staat gebracht te worden 
met de aanleg van een nieuw dubbelrichtingsfietspad; ze zijn het sluitstuk van de omgevingswerken van de Golf 

Gehoord schepen Mouton die vraagt wanneer de werken starten en hoe lang ze zullen duren 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

4. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - bereiding en levering van 
maaltijden (inclusief afhaling maaltijdresten) voor de gemeenteschool Oostduinkerke, gemeenteschool 
Koksijde, buitenschoolse kinderopvang en de jeugddienst - schooljaar 2017-2018 - goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

5. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanpassen permanente drainage 
aan het Abdijmuseum Ten Duinen + onderhoud 4 jaar (2de prijsvraag) - goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting over de noodzaak van deze werken 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 
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6. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren, plaatsen en wegnemen 
van vipcatering en vipinfrastructuur op het BK Cyclocross 2018. 

Gehoord schepen Dawyndt die deze opdracht kadert in de organisatie door de gemeente van het BK Cyclocross in 2018 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

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

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

8. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Zeelaan. 
Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

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

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

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

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

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

Gehoord dhr. voorzitter in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Mouton die de stemming vraagt omdat ze een meer gecoördineerde aanpak  

Þ Goedgekeurd met 22 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, R. Gantois, J. Loones, G. Decorte, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, C. 
Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. 
Vandenbroucke, B. Dalle) en 3 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton ) 

12. Hervaststelling retributie op het betalend parkeren - 2017-2019. 
Gehoord dhr. voorzitter die stelt dat er een wijziging wordt voorgesteld op vlak van het aantal bewonerskaarten dat kan 
gekocht worden en dat er nu slechts twee in plaats van drie aanmaningen worden gestuurd bij niet betalen van de 
retributie 

Gehoord raadslid Mouton die vraagt hoeveel 2de en 3de bewonerskaarten er reeds verkocht werden en waarom er een 
verschil is in aankoopprijs; is er een vooronderzoek gebeurd om te weten wat het gevolg is van meer bewonerskaarten in 
de zones twee en drie omdat er dan weer minder plaats zal zijn voor betalende parkeerplaatsen, waardoor mogelijks de 
betalende zone weer zal moeten uitgebreid worden, waarop raadslid Deltombe antwoordt dat het voornamelijk tweede 
verblijvers zijn die meerdere kaarten kopen omdat er per appartement meerdere eigenaars zijn; het aantal kaarten is 
beperkt tot vier om een handel in kaarten te vermijden; hij meent dat in de paarse zone er nog voldoende plaatsen zijn 
om dit op te vangen 

Þ Goedgekeurd met 22 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, R. Gantois, J. Loones, G. Decorte, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, C. 
Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. 
Vandenbroucke, B. Dalle) en 3 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton ) 

13. Hervaststelling retributie op het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd - periode 2017-2019. 
Gehoord dhr. voorzitter in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

14. Verstrekken renteloze lening aan vzw De Verenigde Vrienden. 
Gehoord schepen Dawyndt die verwijst naar de afgelasting van de laatste cyclocross en de financiële gevolgen voor de 
club van dit feit; het is de wens van het gemeentebestuur dat dit evenement in de toekomst blijft plaatsvinden en het 
dus nodig is om financieel tussen te komen om de cross in stand te houden 

Gehoord raadslid Mouton die verwijst naar het feit dat dit een uitzonderlijke vraag is en vraagt dat er een jaarlijkse 
rapportage van de afrekening aan de gemeenteraad zou gebeuren 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit mits toevoeging van een jaarlijkse rapportage aan de gemeenteraad 

Raadslid Dalle verlaat de zitting voor de behandeling van navolgend punt 15 
 
15. Goedkeuring akte aankoop woning Dorpsstraat 7 jegens Morlion-Hagymasi. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

16. Goedkeuring akte tot aankoop perceel achtergrond Kerkstraat. 
Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 
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17. Goedkeuring akte tot wijziging van de erfpachtovereenkomst tussen de gemeente Koksijde en het OCMW 
Koksijde voor het perceel Ter Duinenlaan (bouw sociaal Huis) en vestiging erfpachtovereenkomst met vzw 
Bejaardenzorg KEI voor perceel grond Ter Duinenlaan voor de bouw van assistentiewoningen. 

Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat de KEI vragende partij was om 24 assistentiewoningen te bouwen in de 
nabijheid van de RVT-instelling en dit project waardevol is voor de gemeente Koksijde 

Gehoord raadslid Mouton die stelt dat dit een meerwaarde is, maar spijtig vind dat het beheer niet bij het OCMW ligt 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

18. Goedkeuring Zeedijkconcessies en concessie strand niet gedekt door de strandconcessie jaargang 2010-2014 
- verlenging 2017 - Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

19. Goedkeuring overeenkomst gebruik gronden Ten Bogaerde door vzw Inagro. 
Gehoord schepen Serpieters die stelt dat de verlenging van de overeenkomst een zekerheid moet opleveren voor Inagro 
op vlak van bedrijfsvoering 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

20. Goedkeuring concessieovereenkomst inzake het recht tot het verhuren van strandzetels, parasols en 
windschermen op het strand en de uitbating van een raamverkooppunt- periode 2017-2021 - standplaats 
Groenendijk. 

Gehoord schepen Geersens in haar toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

21. Goedkeuring concessieovereenkomst inzake het recht tot het houden van 9 avondmarkten te Koksijde - 
periode 2017-2019. 

Gehoord schepen Geersens die stelt dat avondmarkten nog steeds passen binnen het toeristisch aanbod van de 
gemeente 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

22. Vaststelling gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor inplanting van gebouwen. 
Gehoord schepen Dawyndt die verwijst naar het opzet van deze verordening, met name het actualiseren en coördineren 
van de bestaande regelgeving en ook verwijst naar de toelichting op de gemeenteraadscommissie 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

Schepen Gantois verlaat de zitting voor navolgend punt 23 
 
23. Goedkeuring landschapsbeheerplan Ten Bogaerde. 

Gehoord schepen Serpieters die verwijst naar de toelichting in de gemeenteraadscommissie en zich bij de toelichting 
beperkt tot de essentie en de doelstellingen van het beheersplan beschrijft en ook wijst op de subsidiemogelijkheden die 
de voorgestelde maatregelen bieden 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

24. Goedkeuring subsidieaanvraag woonhuis Nieko. 
Gehoord schepen Serpieters die stelt dat de opdrachten van het Woonhuis Nieko ondertussen reeds goed gekend zijn en 
er reeds veel mensen de weg hebben gevonden naar het aanbod van deze dienst; de personeelskosten worden 
gesubsidieerd tot nu toe, de Vlaamse regelgeving is ondertussen gewijzigd op het vlak van subsidiëring 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

25. Toekenning titel 'ereburger' aan abt Leo Van Schaverbeeck 
Gehoord dhr. burgemeester die de verdiensten van abt Leo Van Schaverbeeck opsomt voor de gemeente Koksijde 

Gehoord raadslid Loones die dit initiatief toejuicht en vraagt om op de receptie grote bierglazen te voorzien 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

26. Toekenning titel 'ereburger' aan dhr. Eric Goens. 
Gehoord dhr. burgemeester die de verdiensten van Eric Goens voor de gemeente Koksijde toelicht 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

27. Hervaststelling gebruikersreglement Bibliotheek Koksijde. 
Gehoord schepen Gantois in haar toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

28. Hervaststelling retributiereglement Bibliotheek Koksijde. 
Gehoord schepen Gantois in haar toelichting 
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Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

29. Aktename jaarverslag 2016 van de werkingsmiddelen van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening. 
Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

30. Aanwijzing van diensthoofd Milieu & Duurzame Ontwikkeling Jan Vandromme als gemeentelijk 
omgevingsambtenaar. 

Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

Þ Goedgekeurd na geheime stemming met unanimiteit 

31. Delegatie van beslissingsbevoegdheid over organogram en personeelsformatie van gemeenteraad naar 
college van burgemeester en schepenen. 

Gehoord dhr. voorzitter die voorstelt dit punt uit te stellen 

Þ punt uitgesteld 

32. Goedkeuring aanpassing personeelsformatie. 
Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting over de voorgestelde wijzigingen, waarbij ze voorstelt om bijkomend de 
functie van evenementenmanager in de dienst Toerisme in te schalen op niveau B1-B3 in plaats van A1a-A2a 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

33. Kennisgeving besluit van de gouverneur houdende niet goedkeuring van het besluit van de zoneraad van 
hulpverleningszone westhoek van 27 oktober 2016 met betrekking  tot de vaststelling van de begroting 2017 
van de hulpverleningszone en houdende niet goedkeuring van het gemeenteraadsbesluit met betrekking tot 
de vaststelling van de gemeentelijke dotaties aan de zone voor het jaar 2017. 

Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar het feit dat twee gemeenten de begroting hebben afgekeurd en er nu 
bemiddeling is gestart 

Þ kennisname 

 
(34) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Hancke – werken in Wulpen 
Raadslid Hancke vraagt wanneer het stuk Dijk tussen de Wulpenbrug en het kruispunt met de Veurnekeiweg zal 
vernieuwd worden; de burgemeester meldt dat dit niet in het meerjarenplan is opgenomen 

 

2. vraag van raadslid Van Herck - mandaten 
Raadslid Van Herck verwijst naar de diverse berichten over de betaalde mandaten in de politiek en het feit dat hij dit met 
gemengde gevoelens heeft ondergaan; hij wil benadrukken dat de raadsleden niet moeten beschaamd zijn aan politiek te 
doen, hij vraagt aan allen hier om te bewijzen aan de inwoners dat we transparant kunnen zijn; hij stelt voor dat alle 
mandaten van Koksijde in Tij-dingen worden bekend gemaakt en het bedrag dat hiervoor ontvangen wordt; het zou ook 
een perfecte gelegenheid zijn om aan de burgers uit te leggen wat de commissies en intercommunales precies doen; om 
op die manier terug credibiliteit en respect te krijgen van de burgers 

De burgemeester verwijst dat de mandaten reeds op de website cumeleo staan en er in het schepencollege zal bekeken 
worden om de bedragen kenbaar te maken; raadslid Loones heeft hier geen probleem mee namens zijn fractie 

 

3. vraag van raadslid Van Herck - voetpaden 
Raadslid Van Herck vraagt opnieuw aandacht voor de voetpaden in de Van Buggenhoutlaan en in de Zeelaan en aan het 
Hegerplein en vraagt dat de gemeentediensten dringend onderhoud zouden doen omdat de staat nu bijzonder slecht is 
voor de voetgangers; hij vraagt ook dat er een meldpunt zou ingesteld worden om problemen te melden, waarop de 
burgemeester zegt dat dit reeds op de website beschikbaar is. 

 

 
 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u17 
volgende raadszitting : maandag 20 maart 2017 
 
 
 
Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 
 


