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OPENBARE ZITTING 

1. Mededelingen. 
 
 

2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - ruimen van riolering 
grondgebied Koksijde - dienstjaar 2017 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 
 Toelichting Gezien de gemeente reeds geruime niet meer beschikt over een eigen ruimwagen zijn we 

genoodzaakt om ruim- en ontstoppingswerken uit te besteden aan een privé-firma. Ook het 
uitvoeren van dringende rioolinspecties zit vervat in deze dienstenopdracht. 
 
Er is voldoende krediet beschikbaar op onderstaande jaarbudgetrekening. 
jaarbudgetrekening : 2017/ACT-88/0310-01/6150300/BESTUUR/CBS/IE-GEEN 
Beschikbaar krediet : 75.960,00 € 
Gereserveerd krediet :  75.960,00 € 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017-011 en de raming voor 
de opdracht “Ruimen van riolering grondgebied Koksijde - dienstjaar 2017”, 
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 € 75.960,00 
incl. btw (0% btw). 

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

 
 

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

 
 Toelichting De Hof ter Hillestraat bevindt zich in het laatste stuk (laatste 350m) in slechte staat. Meer 

bepaald in de zone gelegen tussen het dagcentrum en het Kanaal is de asfalt op verschillende 
plaatsen gescheurd, er zijn verzakkingen merkbaar, toplagen zijn op sommige plaatsen 
weggesleten, waterstagnatie, enz. 
De gemeente wenst daarom dit deel van de Hof ter Hillestraat te herstellen en daarbij het peil 
wat te verhogen zodat geen waterstagnatie meer optreedt. Naast het landbouwverkeer is er 
ook heel veel fietsverkeer om en rond het golfterrein. Hiertoe wordt de bestaande asfaltbaan 
opgebroken en vervangen door een cementbetonbaan, wat duurzaamder zou moeten zijn. 
Naast de opbraak van de asfaltlagen zal er in dit deel van de Hof ter Hillestraat ook een 
nieuwe fundering aangelegd worden. Immers, onder de bestaande asfaltlagen is er een 
minimale fundering aanwezig, op sommige plaatsen quasi niks. Omwille van het steeds 
zwaarder wordend landbouwverkeer wordt geopteerd om een goede fundering aan te leggen, 
waarop dus een afwerking komt met cementbeton. 
 
Nieuwstraat 
Langs de Nieuwstraat is er nu een asfalt fietspad aanwezig wat afgescheiden is van de rijweg 
middels een kasseistrook. De asfalt is op verschillende plaatsen gebarsten, verzakt,… Ook 
omwille van de huidige en vroegere bomen is het fietspad omhoog gedrukt zodat het 
bijzonder oneffen ligt en bijgevolg een oncomfortabel gevoel geeft bij het fietsen. Bovendien 
functioneert het fietspad als een dubbel rijrichtingsfietspad, maar door zijn beperkte breedte 
(ca. 1.65m), voldoet het niet aan de bestaande richtlijnen omtrent fietsvoorzieningen.  
De gemeente wenst in de Nieuwstraat daarom een nieuw fietspad aanleggen, een dubbel 
rijrichtingsfietspad met breedte 3.00m, dit vanaf de aansluiting met de Toekomstlaan, tot aan 
de bebouwde kom van Wulpen.   
Gezien er op dit traject heel veel fietsverkeer aanwezig is (om en rond het golfterrein, 
richting Wulpenbrug, enz…) wordt geopteerd om een duidelijk afgescheiden geaccentueerd 
dubbelrijrichtings fietspad aan te leggen. Hiertoe wordt het bestaande asfaltfietspad 
opgebroken, evenals de “schrik” kasseistrook, alsook nog een stuk van de bestaande rijweg. 
Het fietspad wordt aangelegd in een rode cementbetonbaan, wat een duidelijk visueel beeld 
geeft,  bovendien ook duurzaamder zou moeten zijn,… Ook het feit dat de langsgelegen 
Hazebeek frequent dient onderhouden te worden, wordt er geopteerd voor cementbeton 
omdat deze beter geschikt is voor zware lasten. 
Alles van nieuwe verhardingen wordt aangelegd binnen het bestaande “verharde” profiel. 
Gezien het fietspad breder wordt gemaakt, dient een deel van de bestaande rijweg 
‘ingepalmd’ te worden om het fietspad te realiseren. Met zijn ca. 6.00m rijbreedte is de 
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Nieuwstraat veel te breed om optimaal te fungeren als toegangsweg centrum Wulpen, te 
meer hier ook een zone 50 geldt. De rijweg wordt daarom versmald naar ca. 4.40. Gezien de 
geringe asverschuiving die daarmee gepaard gaat zal de Nieuwstraat met profileringsasfalt 
opnieuw genivelleerd worden, waarna deze voorzien wordt van nieuwe toplaag. 
 
Het voorziene budget in het meerjarenplan is voldoende. Het budget werd evenwel voorzien 
een stuk in 2017 en een stuk in 2018. 
jaarbudgetrekening : 2017&2018/ACT-68/0200-01/2240007/BESTUUR/CBS/IE-7 
Beschikbaar krediet : totaal 378.801,46 € waarvan 165.000,00 € pas in 2018. 
Gereserveerd krediet :  334.198,15 € 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht 
“Onderhoudswerken Hof ter Hillestraat en Nieuwstraat”, opgesteld door de 
ontwerper, Antea Belgium NV, Buchtenstraat 9 te 9051 Sint-Denijs-Westrem. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De 
raming bedraagt € 276.196,82 excl. btw of € 334.198,15 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. 

 
 

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. 

 
 Toelichting Voorliggend lastenboek behelst het bereiden en leveren van maaltijden: 

- op alle schooldagen (behalve de woensdag) voor de gemeenteschool Oostduinkerke en de 
gemeenteschool Koksijde 
- op woensdagen, zaterdagen en tijdens de vakanties voor de Buitenschoolse Kinderopvang 
- tijdens de Paasvakantie en het zomerverlof voor de Jeugddienst. 
 
Wijze van gunnen: open aanbesteding. 
RA: € 150.000,00 incl. btw. 
De nodige kredieten zijn voorzien op de diverse posten van het exploitaitebudget 2017 - 
2018. Lastenboek opgemaakt in eigen regie.  
 
Het budget voorzien in het meerjarenplan (2017 & 2018) en in budget 2017 is voldoende 
voor de vooropgestelde raming.  
jaarbudgetrekening : 2017/ACT-118/0800-20 & 0800-10/6040002/BESTUUR/CBS/IE-
GEEN  
Beschikbaar krediet : 150.000,00 € 
Gereserveerd krediet :  150.000,00 € 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017-014 en de raming voor 
de opdracht “Bereiding en levering van maaltijden (inclusief afhaling 
maaltijdresten) voor de gemeenteschool Oostduinkerke, gemeenteschool 
Koksijde, Buitenschoolse Kinderopvang en de Jeugddienst - schooljaar 2017-
2018”, 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 € 141.509,43 
excl. btw of € 150.000,00 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. 

 
 

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. 

 
 Toelichting Het permanente drainagesysteem van de Duinenabdij werd in 2001 opgestart. 

Momenteel is het jaarlijks contract betreffende het onderhoud ervan verlopen. Om een goede 
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werking van het systeem te kunnen garanderen dient men op regelmatige basis onderhoud 
en controle uit te voeren.  
Gezien de leeftijd van de installatie dringen er zich intussen ook grotere ingrepen op. 
Het doel is dan ook een goede werking van de installatie te kunnen garanderen zodat de site 
in alle omstandigheden droog kan blijven. 
 
Een eerste prijsvraag (open aanbesteding) werd reeds goedgekeurd in de gemeenteraad van 
19 november 2016 maar leverde geen offertes op. Conform de Wet Overheidsopdrachten art. 
26 §1, 1° -d) wordt hetzelfde lastenboek opnieuw in prijsvraag gestoken maar met als 
gunningswijze: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
 
De totale raming (nieuwe onderdelen + onderhoud 4 jaar) bedraagt € 99.099,00 incl. btw. 
Op het budget 2016 is € 60.000,00 incl. btw voorzien. 
Wijze van gunnen: open aanbesteding. 
Lastenboek opgemaakt in eigen regie. 
 
Er is in het budget 2016 60.000 € voorzien. De raming ligt een stuk hoger. Indien de 
toewijzing effectief hoger ligt, zal dit moeten aangepast worden in een budget- en eventueel 
meerjarenplanwijziging.  
jaarbudgetrekening : 2016/ACT-319/0119-50/2210007/BESTUUR/CBS/IE-7 
Beschikbaar krediet : 60.000,00 € 
Gereserveerd krediet :  60.000,00 € 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017-019 en de raming voor de 
opdracht “Aanpassen permanente drainage aan het Abdijmuseum Ten Duinen + 
onderhoud 4 jaar (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 € 81.900,00 excl. btw of € 99.099,00 incl. 21% btw. 

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

 
 

6. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren, plaatsen en wegnemen 
van vip-catering en vip-infrastructuur op het BK Cyclocross 2018. 

 
 Toelichting Op zaterdag 13 en zondag 14 januari 2018 wordt het Belgisch Kampioenschap Cyclocross 

georganiseerd te Koksijde. Net zoals op het WK in 2012 is het de bedoeling een VIP-catering 
en VIP-infrastructuur te organiseren op het terrein alsook een lunchmaaltijd in de 
legerkazerne. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017-020 en de raming voor 
de opdracht “Leveren, plaatsen en wegnemen van VIP-catering en 
VIPinfrastructuur op het BK Cyclocross 2018 te Koksijde”, 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 € 367.500,00 excl. btw of € 
444.675,00 incl. 21% btw. 

Art. 2:  Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag. 

Art. 3:  De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden. 

Art. 4:  Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal 
en Europees niveau. 

 
 

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

 
 Toelichting Overwegende de noodzaak voor parkeerverbod d.m.v. het indelen van de weg in rijstroken; 

Overwegende dat de oversteekplaats voor voetgangers t.h.v. de Noordzeedreef nog niet in 
het reglement vermeld stond; 
Overwegende dat in het reglement duidelijk onderscheid dient gemaakt te worden tussen 
fietspaden aangeduid met verkeerborden D7 en D9 of met grondmarkeringen; 
 

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

POLDERSTRAAT – 4300   

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

POLDERSTRAAT – 4300   

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

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

1. Voorrang op al de erop uitgevende wegen. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht op de voorrangsweg met bord B15 en de 
ondergeschikte weg met bord B1. 
Art. 2. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Op de oostkant van het kruispunt met de Schoolstraat. 
2. Op westkant van het kruispunt met de Kinderlaan. 
3. Ter hoogte de in-uitgang Sun Parcs. 
4. Ter hoogte van de A. Nahonsquare 
5. Ter hoogte van de Weldadigheidstraat 
6. Ter hoogte van de Noordzeedreef 

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

Art. 3. Fietspaden, overeenkomstig art.2.7 van het Algemeen Reglement op de Politie van 
het Wegverkeer: 

1. Noordzijde, tussen het kruispunt met de Kinderlaan en tussen het kruispunt 
met de Noordzeedreef; 

2. Zuidzijde, tussen het kruispunt met de Kinderlaan en tussen het kruispunt 
met de Noordzeedreef; 

3. Beide zijden, tussen het kruispunt met de Noordzeedreef en tussen het 
kruispunt met de I. Bauwenslaan; 

4. Zuidzijde, tussen het kruispunt met de I. Bauwenslaan en tussen het 
kruispunt met de A. Geryllaan; 

5. Noordzijde, tussen het kruispunt met de I. Bauwenslaan en tussen het 
kruispunt met de A. Geryllaan; 

6. Beide zijden, tussen het kruispunt met de A. Geryllaan en tussen het 
kruispunt met de Artanstraat; 

7. Zuidzijde, tussen het kruispunt met de Artanstraat en tussen het kruispunt 
met de Fezantestraat; 

8. Noordzijde, tussen het kruispunt met de Artanstraat en tussen het kruispunt 
met de Fezantestraat; 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden D7 (3,4,8) - D9 (1,5,6,7) of 
wegmarkeringen (2) overeenkomstig art.74 alg.Regl.op Pol.vh Wegverkeer 

Art. 4. opgeheven 

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

1. zuidkant, één plaats ter hoogte van het huis nr.14  

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

Art. 6. Rijbaan verdeeld in rijstroken, overeenkomstig art. 72.3 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer:  

1. onderbroken streep: over de volledige afstand.  
 

 
 

8. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Zeelaan. 

 
 Toelichting Overwegende de noodzaak om de blauwe zone uit te breiden in Koksijde Dorp tot het 
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kruispunt met de Abdijstraat;  
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

 

ZEELAAN - 1005 - 2005 (GR 23.05.16) 

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

ZEELAAN - 1005 - 2005 (GR 23.05.16) 

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

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

1. opgeheven 
2. Oostkant, tussen Jorisstraat en Rotonde “De Poort” 
3. Westkant tussen de rotonde “De Poort” en de Coosemanslaan 
4. Oostkant tussen de Kunstweg en de Pylyserlaan 
5. Westkant, tussen de Abdijstraat en de Helvetiastraat 
6. Oostkant, tussen Westendestraat en de Koninklijke Baan  

Art. 2. Opgeheven 

Art. 3. Parkeren beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.27.1 van het Algemeen Reglement 
op de Politie van het wegverkeer: 

1. Op beide zijden tussen de Helvetiastraat Abdijstraat en de Houtsaegerlaan 
2. Op beide zijden tussen de Houtsaegerlaan en de Louise Hegerplein 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het Zonebord met vermelding E9a en 
parkeerschijf. 
 

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

1. Westkant, vanaf de H. Deweertlaan tot de Abdijstraat 
2. Oostkant, vanaf de toegangsweg van het sportpark tot de Pylyserlaan 
3. Westkant, vanaf de Westendestraat de rotonde ‘De Poort’ tot de Koninklijke 

Baan 
4. Westkant, thv huis nr 67 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3 Xa, E3 Xb en E3 Xd (1-3) 
of door arcering en de inrichting van een fietsstandplaats (4). 

Art. 5. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3 van 
het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. één plaats ter hoogte van het huis nr.30. 
2. één plaats tussen de rotonde “ De Poort “ en de Coosemanslaan 
3. opgeheven 
4. één plaats thv huis nr 89 

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

Art. 6. Parkeerplaatsen voorbehouden aan ziekenwagens, overeenkomstig art.70.2.1.3° van 
het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. één plaats tussen de rotonde “ De Poort “ en de Coosemanslaan 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord 
ziekenwagen. 

Art. 7. Wegen met voorrang,overeenkomstig art.67.3 van het Algemeen Reglement op de 
Politie van het Wegverkeer: 

1. Tussen de rotonde “ De Poort " en het kruispunt gevormd met de 
Houtsaegerlaan en Robert Vandammestraat. 

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

Art. 8. Fietspaden, met verbod bromfietsen klasse B, overeenkomstig art.2.7 van het 
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Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Dubbel richtingsfietspad, oostkant van de rijbaan, vanaf de toegangsweg 
van het gemeentelijk sportpark tot de rotonde “ De Poort “. 

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 met 
B1- M10 

Art. 9. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Noordkant van kruispunt gevormd met Louise Hegerplein. 
2. Noord- en zuidkant van het kruispunt met de Houtsaegerlaan en Robert 

Vandammestraat. 
3. Beide zijden oud-gemeentehuis. 
4. Zuidkant van kruispunt gevormd met de Helvetiastraat. 
5. Noordkant van kruispunt gevormd met de Abdijstraat. 
6. Noordkant van kruispunt met Middenlaan. 
7. Noordkant van kruispunt gevormd met Borleestraat. 
8. Noordkant van kruispunt gevormd met Japans Paviljoenlaan 
9. Tussen de H. Deweert- en de Coosemanslaan 
10. Noord- en zuidkant van de rotonde “ De Poort “ 
11. Noordkant van kruispunt  gevormd met de Zonder Zorgstraat. 
12. Noordkant van kruispunt gevormd met de Boulognestraat. 
13. Noordkant van kruispunt gevormd met de Westendestraat. 
14. Zuidkant van kruispunt gevormd met de Koninklijke Baan. 
15. Noordkant van het kruispunt gevormd met de Kursaallaan. 

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

Art. 10. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 

1. Op het rondpunt "De Poort" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit 
van de aansluitende wegen (Zeelaan/Albert Bliecklaan/Jaak Van 
Buggenhoutlaan en Lejeunelaan) 

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

Art. 11. Opgeheven 

Art. 12. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de 
Politie van het Wegverkeer: 

1. Ter hoogte van het huis nr.71. 
2. Beide zijden, tussen Jorisstraat en Westendestraat 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1 – Xc (6m) en/o 
Zoneborden ZE1 en ZE1’. 

Art. 13. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de 
Politie van het Wegverkeer met beperking in tijd 

1. ter hoogte van de huizen nr 59/61, tussen 07.00 en 12.00 uur 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1 met onderborden “ van 
07.00 tot 12.00 uur en – Xc (10m) 

Art. 14. Oversteekplaatsen voor fietsers en tweewielige bromfietsen, overeenkomstig art.76.4 
van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. ter hoogte van de toegangsweg tot het gemeentelijk sportpark. 
2. ter hoogte Helvetiastraat 
3. ter hoogte van de Middenlaan 
4. ter hoogte van de Borléestraat 
5. ter hoogte van de Japans Paviljoenlaan 
6. ter hoogte van de H. Deweertlaan 
7. tegenaan de rotonde “ De Poort “ 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord F50 en waar nodig met A25. 

Art. 15. Verkeer verboden in beide richtingen, bij occasionele evenementen, overeenkomstig 
art.86.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. beide richtingen, vanaf de Westendestraat tot de Jorisstraat 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord C3 met veranderlijke 
aanduiding en het onderbord "uitgezonderd hulpdiensten". 
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Art. 16. Parkeerplaatsen voorbehouden aan houders gemeentelijke parkeerkaart, 
overeenkomstig MB 09.01.2007: 

1. Eén plaats ter hoogte huis nr.87. 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord 
parkeerkaart. 

Art. 17. Verkeer verboden in beide richtingen, bij wekelijkse marktdag,  overeenkomstig 
art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer. 

1. Wekelijkse vrijdagmarkt,  
Vanaf rotonde “De Poort” tot het kruispunt met de Koninklijke Baan 
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. 18. 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 
Langs beide zijden, vanaf rotonde “De Poort” tot het kruispunt met de 
Koninklijke Baan 
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. 19. Eénrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het 
Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer, met uitzondering van fietsers 
: 

1. Verboden richting vanaf het kruispunt met de Koninklijke Baan tot rotonde 
‘De Poort’. 

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

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

1. Drie parkeerplaatsen t.h.v. huisnummer 294 (oostkant); 
2. Twee parkeerplaatsen t.h.v. huisnummer 258 (oostkant); 
3. Drie parkeerplaatsen t.h.v. huisnummer 244 (oostkant); 
4. Drie parkeerplaatsen t.h.v. huisnummer 216 (oostkant); 
5. Drie parkeerplaatsen t.h.v. huisnummer 186 (oostkant); 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord E9a, onderbord ’30 
minuten’, onderbord ‘van maandag t.e.m. zondag’ en Xc (met vermelding van afstand) en de 
markering ‘SHOP & GO’. 
 

 
 

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

 
 Toelichting Overwegende de noodzaak voor het aanleggen van een parkeerstrook voor kortparkeren op 

de parking ten zuiden van de gemeentelijke basisschool; 
Overwegende dat de parkeerplaats voor mindervaliden op de parking ten zuiden van de 
gemeentelijke basisschool nog niet werd opgenomen in het aanvullend politiereglement op 
het verkeer; 
Overwegende dat de parkeerplaats voor mindervaliden aan de westkant ter hoogte van de 
schoolingang wordt opgeheven; 
Overwegende dat de fietspaden ter kennis worden gebracht d.m.v. grondmarkeringen en niet 
d.m.v. de verkeersborden D7 of D9; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

ABDIJSTRAAT – 1010   

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

ABDIJSTRAAT – 1010   
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=============== 
Art. 21. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1.  Oostkant , vanaf 30 m voor het kruispunt met de Helvetiastraat. 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3,  Xa en Xb. 

Art. 22. Parkeerplaats voorbehouden voor schoolbussen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van 
het algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Westkant, 30 m vanaf de oversteekplaats voor voetgangers thv 
schoolingang,  

2. Westkant, 20 m voor de schooluitgang 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9d met onderbord 
"Schoolbus" en Xc . 

Art. 23. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Aan het kruispunt met de Middenlaan. 
2. ter hoogte van de schoolingang 
3. De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord 

F49. 

Art. 24. Fietspaden, overeenkomstig art.2.7 van het Algemeen Reglement op de Politie van 
het Wegverkeer: 

1. Op de oostzijde, gedeelte tussen het kruispunt met de Helvetiastraat en het 
kruispunt met de Middenlaan. 

2. Op de westkant, vanaf het kruispunt met de Middenlaan tot de schoolingang 
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. 25. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het 
Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer, met uitzondering van 
fietsers en bromfietsen klasse A: 

1. Verboden richting, vanaf de Helvetiastraat naar de Middenlaan. 
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. 26. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° 
van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. westkant, één plaats ter hoogte van de gemeenteschool 
2. één plaats aan de oostzijde van de parking gelegen ten zuiden van de 

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

Art. 27. Parkeren beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.27.1 van het Algemeen Reglement 
op de Politie van het Wegverkeer: (GR 10.02.1998) 

1. Zuidkant, juist na het kruispunt met de Zeelaan 
2. Strook aan de noordkant van de parking gelegen ten zuiden van de 

gemeentelijke bassischool 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel met vermelding E9a en parkeerschijf, 
onderbord 30 minuten en Xc. 
 

 
 

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

 
 Toelichting Overwegende dat de huidige situatie aan het kruispunt met de N34 nog niet werd opgenomen 

in het aanvullend politiereglement op het verkeer; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

DOORNPANNESTRAAT – 4140  

====================== 
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Art. 28. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het 
Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer:  

1. Verboden richting, westelijke rijweg tussen de Doornpannestraat en de 
Albert I laan.  

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

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

 
 Toelichting Overwegende de noodzaak om de zone betalend parkeren uit te breiden met de Jacquetlaan 

met uitzondering van de parking gelegen aan de noordkant van de Jacquetlaan; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

De Coördinatie – Gemeentelijk Aanvullend Politiereglement op het verkeer – 
Afbakening zone “ Betalend Parkeren” volgens de wijze en voorwaarden vermeld op 
de parkeerautomaten, overeenkomstig art. 27.3 van het Algemeen Reglement op de 
Politie van het Wegverkeer “ 
========================================================
=== 
Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

De Coördinatie – Gemeentelijk Aanvullend Politiereglement op het verkeer – 
Afbakening zone “ Betalend Parkeren” volgens de wijze en voorwaarden vermeld op 
de parkeerautomaten, overeenkomstig art. 27.3 van het Algemeen Reglement op de 
Politie van het Wegverkeer “ :  
================================================== 
Art. 29. De grenzen van de zone St.IDESBALD / KOKSIJDE “ Betalend parkeren “ volgens de 

wijze en voorwaarden vermeld op de parkeerautomaten “ worden als volgt vastgesteld  

1. Allemeeschlaan, voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 
2. Herman Terlincklaan, voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 
3. Genovevapad, voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 
4. Vanhouttelaan, voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 
5. Ryckewaertlaan, voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 
6. Strandlaan (noordkant Kon.Baan), voor het kruispunt met de Koninklijke 

Baan 
7. Oostendelaan, voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 
8. H.Christiaenlaan (westkant Strandlaan), voor het kruispunt met de 

Koninklijke Baan 
9. Strandlaan (zuidkant Kon Baan), voor het kruispunt met de Koninklijke 

Baan 
10. H.Christiaenlaan (oostkant Strandlaan), voor het kruispunt met de 

Koninklijke Baan 
11. 10b Meesjeslaan, voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 
12. Zeepannelaan, voor het kruispunt met de Strandlaan 
13. Opgeheven door uitbreiding met Kerkepanneweg 
14. Dillenslaan, voor het kruispunt met de Strandlaan 
15. Opgeheven door uitbreiding met Goffinlaan 
16. Strandlaan, voor het kruispunt met de Koninginnelaan (in richting RP 

Zeepanne) 
17. Lucionplein, voor het kruispunt met de Zeedijk 
18. Strandlaan, voor het kruispunt met de Zeedijk 
19. Vandeveldelaan, voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 
20. Koninginnelaan (St. Idesbald, noordkant Kon Baan) voor het kruispunt met 

de Koninklijke Baan 
21. H.Christiaenlaan (noordkant Kon Baan), voor het kruispunt met de 

Koninklijke Baan 
22. Sloepenlaan, voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 
23. 21b Parnassiuskruidstraat, voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 
24. Prof.Blanchardlaan,  voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 
25. Prof.Blanchardplaats, voor het kruispunt met de Zeedijk 
26. Opgeheven door uitbreiding met Prof Blanchardlaan 
27. Burgondiestraat, voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 
28. Geraniumstraat, voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 
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29. Koninginnelaan (Koksijde) , voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 
30. Viooltjesperk, voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 
31. Zeewierplein, voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 
32. Opgeheven door uitbreiding Zeewierplein 
33. Opgeheven door uitbreiding Zeewierplein 
34. Zavelplein, voor het kruispunt met de Zeedijk 
35. Koninklijke Baan, voor het kruispunt met de Kursaallaan, in de richting naar 

Koksijde 
36. Lalouxlaan, voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 
37. Schoonjachtstraat, voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 
38. Albert Bliecklaan, voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 
39. Lucie Gerardstraat, voor het kruispunt met de Albert Bliecklaan 
40. Mattezstraat, voor het kruispunt met de Albert Bliecklaan 
41. Schoolmeesterslaan/Anemonenlaan, voor het kruispunt met de Bliecklaan 
42. Kruisdistelstraat, voor het kruispunt met de Albert Bliecklaan 
43. Hyacintenlaan, voor het kruispunt met de Albert Bliecklaan 
44. Van Buggenhoutlaan, voor het kruispunt met de H. Deweertlaan, in de 

richting naar RP Molen 
45. Zeelaan, ter hoogte van de H. Deweertlaan in de richting naar Koksijde 

Dorp 
46. Horizontlaan, voor het kruispunt met de Lejeunelaan 
47. Dromerijweg/ Damesweg, voor het kruispunt met de Lejeunelaan 
48. Hoge Duinenlaan, voor het kruispunt met de Lejeunelaan 
49. Morinstraat, voor het kruispunt met de Lejeunelaan 
50. Gulden Vlieslaan (oostkant Lejeunelaan) voor het kruispunt met de 

Lejeunelaan 
51. Luypaertstraat, voor het kruispunt met de Lejeunelaan 
52. Lejeunelaan, voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 
53. Koninklijke Baan, voor het kruispunt met de Lejeunelaan/Roussealaan, in 

de richting naar Oostduinkerke 
54. Rousseaulaan, voor het kruispunt met de Koninklijke Baan in de richting 

naar de Zeedijk 
55. Zouavenplein, voor het kruispunt met de Zeedijk 
56. Terlinckplein, voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 
57. Maeterlinckstraat, voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 
58. Dorlodotlaan, voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 
59. Zeedijk, voor het kruispunt met het Elisabethplein 
60. Opgeheven door uitbreiding met Kerkepanneweg 
61. Opgeheven door uitbreiding met Goffinlaan 
62. Smeyerslaan, voor het kruispunt met de Strandlaan aan de oostkant 
63. Koninginnelaan, voor het kruispunt met de H.Christiaenlaan  
64. Majoor.D’Doooghelaan, voor het kruispunt met de H.Christiaenlaan 
65. Goffinlaan, voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 
66. Smeyerslaan, zuidkant Koninklijke Baan,voor het kruispunt met de 

Koninklijke Baan 
67. Koninginnelaan , zuidkant Koninklijke Baan,voor het kruispunt met de 

Koninklijke Baan 
68. H.Christiaenlaan, zuidkant Koninklijke Baan,voor het kruispunt met de 

Koninklijke Baan 
69. Smeyerslaan, voor kruispunt met de Strandlaan 
70. Koninginnelaan, voor het kruispunt met de Strandlaan aan de oostkant 
71. Dwarsstraat, voor het kruispunt met de Koninginnelaan aan de zuidkant 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de zoneborden ZE9a (begin/einde 
zone) met vermelding “betalend”  
Art. 30. De grenzen van de zone Oostduinkerke “Betalend parkeren “ volgens de wijze en 

voorwaarden vermeld op de parkeerautomaten “ worden als volgt vastgesteld 

1. G.Scottlaan/ Strandjutterslaan, voor het kruispunt met de Albert I laan 
2. Baron Empainlaan, voor het kruispunt met de Albert I laan 
3. Zeeraketstraat, voor het kruispunt met de Albert I laan 
4. Pirschlaan, voor het kruispunt met de Albert I laan 
5. Dijkweg, voor het kruispunt met de Albert I laan 
6. Vreugdelaan/Weg der Hoop, voor het kruispunt met de Albert I laan 
7. Zandzeggelaan, voor het kruispunt met de Albert I laan 
8. Zandzeggelaan, voor het kruispunt met de Zeedijk 
9. Albert I laan, voor het kruispunt met het Ijslandplein, in de richting van 

Nieuwpoort 
10. Ijslandplein, voor het kruispunt met de Zeedijk 
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11. Astridplein, voor het kruispunt met de Albert I laan 
12. Jacquetlaan, voor het kruispunt met de Leopold II laan na het plein 

ingericht met parkeerplaatsen 
13. Leopold II laan, voor het kruispunt met de Lehoucklaan/Rozenlaan, in de 

richting naar het Dorp 
14. La Charitéstraat, voor het kruispunt met de Astridlaan 
15. Elisabethlaan,, voor het kruispunt met de Astridlaan 
16. Albert I laan, voor het kruispunt met de Barkenstraat, in de richting naar 

Koksijde 
17. Europaplein, voor de beide kruispunten met de Albert I laan 
18. F Timmermanslaan, voor het kruispunt met de Albert I laan 
19. Devoslaan, voor het kruispunt met de Albert I laan 
20. Broersbankhelling, voor het kruispunt met de Albert I laan 
21. Oeverbankhelling, voor het kruispunt met de Albert I laan 
22. Duinparklaan(noordkant Albert I laan) voor het kruispunt met de Albert I 

laan 
23. Uitkijkweg, voor het kruispunt met de Albert I laan 
24. Oostdijkweg, voor het kruispunt met de Albert I laan 
25. Cottagelaan (noodkant Albert I laan) voor het kruispunt met de Albert I 

laan 
26. F.Timmermanslaan, zuidkant Albert I laan, voor het kruispunt met de Albert 

I laan 
27. Clos Fleuriweg, , voor het kruispunt met de Albert I laan 
28. Devoslaan, zuidkant Albert I laan, voor het kruispunt met de Albert I laan 
29. Meeuwenlaan, zuidkant Albert I laan, voor het kruispunt met de Albert I 

laan 
30. Duinparklaan, zuidkant Albert I laan, voor het kruispunt met de Albert I 

laan 
31. Uitkijkweg, zuidkant Albert I laan, voor het kruispunt met de Albert I laan 
32. Oostdijkweg, zuidkant Albert I laan, voor het kruispunt met de Albert I laan 
33. Cottagelaan, zuidkant Albert I laan, voor het kruispunt met de Albert I laan 
34. F.Timmermanslaan, voor kruispunt met de Zeebermlaan, in richting naar 

Albert I laan 
35. Clos Fleuriweg, voor kruispunt met de Zeebermlaan, in richting naar Albert 

I laan 
36. Devoslaan, voor kruispunt met de Zeebermlaan, in richting naar Albert I 

laan 
37. Meeuwenlaan, voor kruispunt met de Zeebermlaan, in richting naar Albert I 

laan 
38. Duinparklaan, voor kruispunt met de Zeebermlaan, in richting naar Albert I 

laan 
39. Uitkijkweg, voor kruispunt met de Zeebermlaan, in richting naar Albert I 

laan 
40. Oostdijkweg, voor kruispunt met de Zeebermlaan, in richting naar Albert I 

laan 
41. Cottagelaan, voor kruispunt met de Zeebermlaan, in richting naar Albert I 

laan 
42. Golflaan, voor het kruispunt met de Leopold II laan 
43. Bruggestraat, voor het kruispunt met de Leopold II laan 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de zoneborden ZE9a (begin/einde 
zone) met vermelding “betalend”,  
Art. 31. De grenzen van de zone Groendyk  “Betalend parkeren “ volgens de wijze en 

voorwaarden vermeld op de parkeerautomaten “ worden als volgt vastgesteld 

1. Albert I laan, voor het kruispunt met de Dewittelaan, in de richting naar 
Nieuwpoort 

2. Zuidenwindhelling, voor het kruispunt met de Paardevissersweg , in de 
richting naar de Albert I laan 

3. Opgeheven door uitbreiding met Zeedijk Groendyk 
4. Opgeheven door uitbreiding met Zeedijk Groendyk 
5. Opgeheven door uitbreiding met Zeedijk Groendyk 
6. Albert I laan, voor het kruispunt met de Kinderlaan, in de richting naar 

Nieuwpoort 
7. Kinderlaan (zuidkant Albert I laan) voor het kruispunt met de Albert I laan 
8. opgeheven 
9. opgeheven 
10. Noordzeedreef, voor het kruispunt met de Gen.Notermanlaan, in de richting 

naar de Albert I laan 
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11. Kinderlaan (noordkant Albert I laan) voor het kruispunt met de Albert I laan 
12. Kinderlaan, voor het kruispunt met de Polderstraat in de richting naar de 

Nieuwpoortsteenweg 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de zoneborden ZE9a (begin/einde 
zone) met vermelding “betalend”,  
 

 
 

12. Hervaststelling retributie op het betalend parkeren - 2017-2019. 
 
 Toelichting Gelet op de kennisname door de raad van bestuur dd. 05/12/16 van het overleg met de firma 

Rauwers Controle NV, waarbij het voorstel om de aanmaningsprocedure aan te passen werd 
goedgekeurd; 
 
Overwegende de vraag van handelaars te koksijde-dorp om de blauwe zone uit te breiden tot 
aan het kruispunt met de Abdijstraat; 
Er wordt vastgesteld dat bij de inning van retributies veel tijd verloren wordt door de huidige 
aanmaningsprocedure opgenomen in artikel 5 van het retributiereglement op het betalend 
parkeren 2016-2019. 
Nu worden 3 aanmaningen verstuurd waarvan de eerste zonder kosten, de tweede met 
kosten en de derde aangetekend met kosten. 
Het voorstel is om de tweede aanmaning te laten wegvallen. 
Overwegende de vraag van omwonenden die klagen over de drukte in de Jacquetlaan te 
Oostduinkerke door bestuurders die op zoek gaan naar een gratis parkeerplaats in de drukke 
periodes. 
 
Er werd door verschillende mensen gevraagd om deze straat ook op te nemen in de 
betalende zone. 
 
Voorstel is om de Jacquetlaan volledig of tot aan de parking op te nemen in de paarse zone. 
Gelet op de  beheersovereenkomst afgesloten tussen de gemeente Koksijde en het autonoom 
gemeentebedrijf Koksijde op 21/10/2013 en uitgebreid op 17/02/2014, waarin wordt bepaald 
dat de gemeenteraad bevoegd is om het retributiereglement over het betalend parkeren vast 
te stellen na advies van het AGB Koksijde; 
 
Het huidig retributiereglement op het betalend parkeren voorziet dat inwoners en tweede 
residenten een gemeentelijke parkeerkaart kunnen kopen. De eerste en tweede parkeerkaart 
kost 60,00 EUR, de derde en volgende parkeerkaart kost 125,00 EUR. 
Gezien de hoge meerkost vanaf een derde kaart, wordt voorgesteld om de eerste vier 
parkeerkaarten te voorzien aan 60,00 EUR en vanaf de vijfde kaart de prijs van 125,00 EUR 
te zetten. 
 
De raad van bestuur van het AGB Koksijde adviseert de gemeenteraad om :  
- art. 5 van het retributiereglement op het betalend parkeren aan te passen door het aantal 
aanmaningen terug te brengen naar 2 aanmaningen waarvan de eerste gratis en de tweede 
aangetekend met kosten. 
- om art. 1 van het retributiereglement op het betalend parkeren aan te passen door de 
Jacuetlaan op te nemen in de paarse zone (zone III) 
- het retributiereglement op het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd te wijzigen 
door te Koksijde-dorp de blauwe zone in de Zeelaan te laten starten vanaf het kruispunt met 
de Abdijstraat/Pylyserlaan in plaats van het kruispunt met de Helvetiastraat. 
- de kostprijs van de gemeentelijke parkeerkaart vermeld in artikel 6 van het 
retributiereglement op het betalend parkeren, te wijzigen als volgt : 1° tot en met 4° kaart = 
60,00 EUR per jaar, 5° kaart en volgende = 125,00 EUR per jaar. 
 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 :  Er wordt vanaf 01 maart 2017 en eindigend op 31 december 2019 een retributie 
geheven op het parkeren van een motorvoertuig op de plaatsen waar, krachtens het 
Gemeentelijk Aanvullend Politiereglement op het verkeer – gemeentewegen – Afbakening 
zone “Betalend parkeren”, de beperking van de parkeertijd is gereglementeerd en waar het 
gebruik van parkeerautomaten is verplicht.  

De controle op het beheer van het betalend parkeren en de inning van parkeerretributies in 
Koksijde gebeurt door de concessiehouder, die belast is met de vaststelling en de inning van 
de parkeerretributies.  

In de zone Betalend Parkeren, zoals vastgelegd in het Gemeentelijk Aanvullend 
Politiereglement op het verkeer – gemeentewegen – Afbakening zone “Betalend parkeren”, 
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worden het tarief en de gebruiksmodaliteiten van het betalend parkeren bepaald door dit 
reglement.  
Op de parkeerautomaat worden vermeld: de zone, het toepasselijk tarief, de betaalwijze en 
de gebruiksvoorwaarden. 

De straten waar betalend parkeren van toepassing is, worden onderverdeeld in zones volgens 
de modaliteiten van dit reglement. De onderverdeling in zones wordt als volgt vastgelegd: 

Zone I , ook rode zone 
genoemd, gedurende alle 
weekends, feestdagen, 
vlaamse vakantieperiodes 
en alle weekdagen tussen 1 
juni tot en met 30 
september. 

In volgende straten en op volgende pleinen 

Centrum Koksijde Strandlaan vanaf de Zeedijk tot het middelpunt van het 
kruispunt Goffinlaan/Julien Dillenslaan ; 
H.Christiaenlaan vanaf het kruispunt met de Koninklijke 
Baan tot het middelpunt van het kruispunt met de 
Strandlaan ; 
George Grardplein ; 
Oostendelaan vanaf het middelpunt van het kruispunt met 
de Koninklijke Baan tot aan het huisnummer 9. 
Zeelaan vanaf het middelpunt van het kruispunt met de 
Koninklijke Baan tot het middelpunt van het kruispunt met 
de Albert Blieclklaan/Lejeunelaan; 
Koninklijke Baan vanaf het middelpunt van het kruispunt 
met de Kursaallaan tot het middelpunt van het kruispunt 
met de Heiststraat/Duinbergenstraat ; 
Westendestraat vanaf het middelpunt van het kruispunt 
met de Zeelaan tot het middelpunt van het kruispunt met 
de Mariastraat ; 
Guido Gezelleplein ; 
Kursaallaan vanaf het middelpunt van het kruispunt met 
de Zeelaan tot het middelpunt van het kruispunt met de 
Vlaanderenstraat ; 
Boulognestraat vanaf het middelpunt van het kruispunt 
met de Zeelaan tot het middelpunt van het kruispunt met 
de Kursaallaan ; 
Lalouxlaan vanaf het middelpunt van het kruispunt met de 
Zeelaan tot het middelpunt van het kruispunt met de 
Bosquetiastraat ; 
Zonder Zorgstraat vanaf het middelpunt van het kruispunt 
met de Zeelaan tot het middelpunt van het kruispunt met 
de Hertstraat ; 
Albert I LaanAlbert I-laan vanaf het middelpunt van het 
kruispunt met de het Ijslandplein tot het middelpunt van 
het kruispunt met het Europaplein ; 
Trumelet Faberstraat ; 
Annastraat ; 
Barkenstraat ; 
Leopold II-laan vanaf het middelpunt van het kruispunt 
met de Albert I-laan tot het middelpunt van het kruispunt 
met Jacquetlaan ; 
Fabiolaplein ;  
 

Zone II, ook groene zone 
genoemd, gedurende alle 
weekends, feestdagen, 
vlaamse vakantieperiodes 
en alle weekdagen tussen 1 
juni tot en met 30 
september. 

In volgende straten en op volgende pleinen 

Centrum Koksijde Oostendelaan vanaf het huisnummer 9 tot het middelpunt 
van het kruispunt met de Vandeveldelaan; 
Strandlaan vanaf het middelpunt van het kruispunt met 
de Goffinlaan/Julien Dillenslaan tot het middelpunt van 
het kruispunt met de Koninginnelaan/Albert Nazylaan; 
H.Christiaenlaan vanaf het middelpunt van het kruispunt 
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met de Strandlaan tot aan het middelpunt van het 
kruispunt met de Kerkepanneweg; 
Zwaluwenstraat; 
Meesjesweg; 
Jacob Jordaensstraat ; 
Mariastraat ; 
Westendestraat vanaf het middelpunt van het kruispunt 
met de Mariastraat tot het middelpunt van het kruispunt 
met de Duinbergenstraat ; 
Jorisstraat ; 
Rouzestraat ; 
Pierre Sorellaan vanaf het middelpunt van het kruispunt 
met de Duinbergenstraat tot het Bad Schallerbachplein ; 
Vlaanderenstraat vanaf het middelpunt van het kruispunt 
met de Kursaallaan tot het middelpunt van het kruispunt 
met de Bosquetiastraat ; 
Bosquetiastraat vanaf het middelpunt van het kruispunt 
met de Vlaanderenstraat tot het middelpunt van het 
kruispunt met de Lalouxlaan ; 
Albert Bliecklaan vanaf het middelpunt van het kruispunt 
met de Zeelaan  tot het middelpunt van het kruispunt met 
de Kruisdistelstraat; 
Lejeunelaan vanaf het middelpunt van het kruispunt met 
de Zeelaan tot het middelpunt van het kruispunt met de 
Bronstraat ; 
Jaak Van Buggenhoutlaan vanaf het middelpunt van het 
kruispunt met de Zeelaan tot het middelpunt van het 
kruispunt met de Coosemanslaan/Hyacintenlaan ; 
Zeelaan vanaf het middelpunt van het kruispunt met de 
Albert Bliecklaan/Jaak Van Buggenhoutlaan/Lejeunelaan 
tot het middelpunt van het kruispunt met de 
H.Deweertlaan; 
Coosemanslaan; 
H.Deweertlaan; 
Biedenkopflaan ; 
Astridlaan vanaf het middelpunt van het kruispunt met de 
Biedenkopflaan tot het middelpunt van het kruispunt met 
de Albert I-laan ; 
Leopold II-laan vanaf het middelpunt van het kruispunt 
met de Jacquetlaan tot het middelpunt van het kruispunt 
met de Rozenlaan; 
 

Zone III ook paarse zone 
genoemd, gedurende alle 
weekends, feestdagen, 
vlaamse vakantieperiodes 
en alle weekdagen tussen 1 
juni tot en met 30 
september. 

In volgende straten en op volgende pleinen 

Centrum Sint-Idesbald H.Christiaenlaan vanaf het middelpunt van het kruispunt 
met de de Kerkepanneweg tot aan het middelpunt van het 
kruispunt met de Koninklijke Baan; 
Goffinlaan vanaf het middelpunt van het kruispunt met de 
de H.Christiaenlaan tot aan het middelpunt van het 
kruispunt met de Koninklijke Baan;  
Smeyerslaan vanaf het middelpunt van het kruispunt met 
de de H.Christiaenlaan tot aan het middelpunt van het 
kruispunt met de Wulpstraat;  
Koninginnelaan vanaf het middelpunt van het kruispunt 
van Koninklijke Baan tot het middelpunt van het kruispunt 
met de Strandlaan; 
Kerkepanneweg vanaf het middelpunt van het kruispunt 
met de H.Christiaenlaan tot het middelpunt van het 
kruispunt met de Strandlaan; 
Goffinlaan vanaf het middelpunt van het kruispunt met de 
H.Christiaenlaan tot het middelpunt van het kruispunt met 
de Strandlaan; 
Smeyerslaan vanaf het middelpunt van het kruispunt met 
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de H.Christiaenlaan tot het middelpunt van het kruispunt 
met de Strandlaan; 
Dwarsstraat vanaf het middelpunt van het kruispunt met 
de Smeyerslaan tot het middelpunt van het kruispunt met 
de Koninginnelaan; 
Strandlaan vanaf Zeedijk tot Jan Pootlaan-SmeyerslaanR. 
Allemeeschlaan ; 
Herman Teirlincklaan ; 
Dumontlaan ; 
Pieterlaan ; 

 A. Vanhouttelaan ; 
Genovevapad ; 
Lijsterpad ; 
Lucionplein ;  
Jaakpad ; 
Jaakvoetpad ; 
J. Ryckewaertlaan ; 
Lijsterpad ; 
Oostendelaan vanaf het middelpunt van het kruispunt met 
de Vandeveldelaan tot het middelpunt van het kruispunt 
met de Sloepenlaan ; 
Vandeveldelaan ; 
Wulpstraat ; 
Klaprozenstraat ; 
Jacobuskruidstraat ; 
Scheepsjongenstraat ; 
Quinten Metsysstraat ; 
Sloepenlaan ; 
Prof.Blanchardlaan vanaf de Zeedijk tot het middelpunt 
van het kruispunt met de Koninklijke Baan ; 
Vandeveldelaan ; 
Jacquelinestraat ; 
Rozenweg ; 
H.Christiaenlaan ten noorden van het middelpunt van het 
kruispunt met de Koninklijke Baan ; 
Parnassiuskruidstraat ; 
Koninginnelaan ten noorden van het middelpunt van de 
kruispunten met de Koninklijke Baan ; 
Grasplantenstraat ; 
E.Vanlangenhovestraat ; 
Orchideestraat ; 
Charleroistraat ; 
David Tenierslaan ; 
Gouden Boomstraat ; 
Steekspelstraat ; 
Zavelplein ; 
Burgondiestraat ; 
Delwartlaan ; 
H. Consciencestraat ; 
Zeewierplein; 
Prins Albertplein ; 
St-Idesbaldusstraat ; 
Middelkerkestraat ; 
Bremraapweg ; 
Viooltjesperk ; 
Kunstenaarsstraat ; 
Albert Bliecklaan vanaf het middelpunt van het kruispunt 
met de Koninklijke Baan tot het middelpunt van het 
kruispunt met de Kruisdistelstraat ; 
Lejeunelaan vanaf het middelpunt van het kruispunt met 
de Bronstraat tot het middelpunt van het kruispunt met 
de Koninklijke Baan ; 
Kursaallaan vanaf Zeedijk tot het middelpunt van het 
kruispunt met de Vlaanderenstraat ; 
Lalouxlaan vanaf het middelpunt van het kruispunt met de 
Bosquetiastraat tot het middelpunt van het kruispunt met 
de Koninklijke Baan ; 
Schoonjachtstraat ; 



                                                                        

verklarende nota gemeenteraad 20|02|2017 pagina 16/37 

 
 

Avondschemeringspad ; 
Onagrastraat ; 
Struikenstraat ; 
P. Benoitstraat ; 
Veronicaweg ; 
Zonnekruidstraat ; 
Vlaanderenstraat vanaf het middelpunt van het kruispunt 
met de Bosquetiastraat tot het middelpunt van het 
kruispunt met de Albert Bliecklaan ; 
Duinbergenstraat ; 
Sperwerstraat ; 
Gulden Vlieslaan vanaf het middelpunt van het kruispunt 
met het Bad Schallerbachplein tot het middelpunt van het 
kruispunt met de Lejeunelaan ; 
Bauwenslaan ; 
Schoonzichtstraat ; 
Condéstraat ; 
Bronstraat ; 
Zonder Zorgstraat vanaf het middelpunt van het kruispunt 
met de Hertstraat tot het middelpunt van het kruispunt 
met de Bauwenslaan/Bronstraat ; 
Familiestraat ; 
Condéstraat ; 
Pierre Sorellaan vanaf het middelpunt van het kruispunt 
met het Bad Schallerbachplein tot het middelpunt van het 
kruispunt met de Koninklijke Baan ; 
Zouavenlaan ; 
Sperwerstraat ; 
Heiststraat ; 
Van Haelenstraat ; 
Zouavenplein ; 
Gaston Lejeunestraat ; 
Leopoldine Lejeunestraat ; 
Fafchampstraat ; 
Ebbestraat ; 
Joststraat ; 
Vredestraat ; 
Elisabethplein ; 
Rolandstraat ; 
Gaillystraat ; 
Bettystraat ; 
Rousseaulaan ; 
Uilenspiegelstraat ; 
Dorlodotlaan ten noorden van het middelpunt van het 
kruispunt met de Koninklijke Baan ; 
Maurice Maeterlinckstraat ; 
Goede Aardelaan ; 
Karel Woestelaan ; 
Debusscherestraat ; 
G.Scottlaan ; 
Narcissenlaan ; 
Zeeraketstraat ; 
Pirschlaan ; 
Strandjutterslaan ; 
Zeemansdreef ; 
Baron Empainlaan ; 
Mooi Verblijflaan ; 
Dijkweg ; 
Weg Der Hoop ; 
Vreugdelaan ; 
Zandzeggelaan ; 
Ijslandplein ; 
Europaplein ; 
Jacquetlaan vanaf het middelpunt van het kruispunt met 
de Leopold II Laan tot de grens tussen huisnummer 10 en 
huisnummer 12; 
Astridlaan vanaf het middelpunt van het kruispunt met de 
Biedenkopflaan tot het middelpunt van het kruispunt met 
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de Leopold II Laan; 
La Charitestraat; 
Elisabethlaan ten noorden van het middelpunt van het 
kruispunt met de Astridlaan; 
Felix Timmermanslaan ten noorden van het middelpunt 
van het kruispunt met de Clos Fleuriweg; 
Clos Fleuriweg van het middelpunt van het kruispunt met 
de Alfred Devoslaan tot aan het middelpunt van het 
kruispunt met de Zeebermlaan; 
Huldelaan ; 
Alfred Devoslaan ten noorden van het middelpunt van het 
kruispunt met de Zeebermlaan ; 
Westdiephelling van het middelpunt van het kruispunt met 
de Albert I Laan tot het middelpunt van het kruispunt met 
de Zeebermlaan; 
Broersbankhelling ; 
Westhelling ; 
Oeverbankhelling ; 
Trapegeersweg ; 
Zonneplein ; 
Blightbankhelling ; 
Oosthelling ; 
Cottagelaan ten noorden van het middelpunt van het 
kruispunt met de Zeebermlaan; 
Duinparklaan ten noorden van het middelpunt van het 
kruispunt met de Zeebermlaan; 
Karthuizerduinenweg; 
Zeebermlaan; 
Rodenbachplein ; 
Kwinteweg ; 
Uitkijkweg ten noorden van het middelpunt van het 
kruispunt met de Zeebermlaan; 
Oostdijkweg ten noorden van het middelpunt van het 
kruispunt met de Zeebermlaan; 
Dewittelaan ; 
Zuidenwindhelling, Eugène Debognieplein; 
Doornlaan ; 
Westenwindhelling ; 
Noordenwindhelling ; 
Oostenwindhelling ; 
Zeedijk vanaf het middelpunt van het kruispunt met de 
Westenwindhelling tot het middelpunt van het kruispunt 
met de Kinderlaan; 
Kinderlaan vanaf het middelpunt van het kruispunt met de 
Zeedijk tot het middelpunt van het kruispunt met de 
Polderstraat; 
Kol.D’Haenenlaan ; 
Nachtegaalweg ; 
Kievitstraat ; 
Noordzeedreef vanaf het middelpunt van het kruispunt 
met de Albert I-laan tot het middelpunt van het kruispunt 
met de Gen. Notermanlaan ; 
Leeuwerikstraat ; 
Vinkeweg ; 
Lijsterstraat ; 
Tortelduifstraat ; 
Zilvermeeuwstraat ; 
Albert I LaanAlbert I-laan vanaf het middelpunt van het 
kruispunt met de Dewittelaan tot het middelpunt van het 
kruispunt met de Kinderlaan ; 
 

Centrum Oostduinkerke  
Centrum Oostduinkerke  

 
       Onder feestdagen worden bedoeld de dagen opgenomen in de wet betreffende de 
feestdagen van 04/01/1974.  
            De vlaamse schoolvakanties zijn deze  opgenomen in het besluit van de Vlaamse 
Regering van 17/04/1991. 
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Art. 2 : De retributie is naar gelang het geval verschuldigd door: 

1. de titularis van de nummerplaat van het voertuig wanneer geopteerd wordt 
voor de toepassing van in artikel 3 vermeld TARIEF 1.  Wanneer de titularis 
van de nummerplaat een rechtspersoon betreft en bewijst dat het voertuig, 
op het ogenblik van de vaststelling, op contractuele of andere basis ter 
beschikking stond van een derde-gebruiker, van wie hij de identiteit 
meedeelt, dan is de retributie verschuldigd door deze derde-gebruiker; 

2. de gebruiker van het voertuig door het inbrengen van het retributiegeld in de 
automaat;  

3. de houder van de kaarten zoals vermeld in onderstaande artikelen 6, 7, 8, 9 
en 10.  

Art. 3 : De gebruiker van de parkeerplaats kan kiezen tussen 3 tarieven:  

a) TARIEF 1 is van toepassing als de bestuurder wenst te parkeren, zonder andere 
tijdsbeperking, gedurende maximum 10 uren op de onder artikel 1 bedoelde plaatsen, tegen 
betaling van een retributie van 30,00 EUR.  

b) TARIEF 2 is van toepassing als de bestuurder wenst te parkeren voor een korte 
parkeerduur. 

 
– in zone I is het parkeren beperkt tot een maximumduur van 2 uur en het tarief bedraagt 
0,25 euro per 15 minuten of 1,00 euro per uur; 
- in zone II is het parkeren beperkt tot maximumduur van 4 uur en het tarief bedraagt 0,25 
euro per 15 minuten of 1,00 euro per uur; 
- in zone III bedraagt het tarief 1,00 EUR voor 1 uur of 3,00 EUR voor de 5 eerstvolgende 
betalende uren of 5,00 euro voor de 10 eerstvolgende betalende uren volgend op de 
geldinworp of 20,00 EUR voor de 50 eerstvolgende betalende uren volgend op de geldinworp 
of 25,00 EUR op de 70 eerstvolgende uren volgend op de geldinworp; 
De minimuminworp in toestellen in zone I bedraagt 0,50 euro. 
De minimuminworp in toestellen in zone II bedraagt 0,25 euro. 
De minimuminworp in toestellen in zone III bedraagt 1,00 euro. 

 
Betaling aan de automaat geeft recht op een onafgebroken parkeertijd waarvan de duur 
beperkt wordt volgens de modaliteiten, aangeduid op de toestellen onder "Tarief 2". 

C) TARIEF 3 is van toepassing als de bestuurder gratis wenst te parkeren.  

- In zones I en II : 0,00 euro voor 30 minuten kortparkeren op voorwaarde dat een 0-ticket, 
aan de automaat afgehaald, zichtbaar op het dashboard van het voertuig wordt geplaatst, 
beperkt tot de tijdsduur vermeld op het 0-ticket, beperkt tot één 0-ticket per halve dag per 
deelgemeente mits invoer van de nummerplaat gegevens; 

- In zone III : 0,00 euro voor 30 minuten kortparkeren op voorwaarde dat een 0-ticket, aan 
de automaat afgehaald, zichtbaar op het dashboard van het voertuig wordt geplaatst, beperkt 
tot de tijdsduur vermeld op het 0-ticket. 

D) TARIEF 4 is van toepassing  elke dag van het jaar tussen 9u00 en 19u00 indien de 
bestuurder parkeert op een parkeervak voorzien van een intelligente sensor :  

0,00 euro voor 30 minuten kortparkeren op plaatsen aangeduid door de signalisatie met 
verkeersbord E9a, onderbord ’30 minuten’, onderbord ‘van maandag t.e.m. zondag’ (met 
vermelding van afstand) en de grondmarkering ‘SHOP & GO’.  
Indien de 30 minuten kortparkeren overschreden wordt, is een retributie van 30,00 EUR 
verschuldigd door de titularis van de nummerplaat. Per kalenderdag volgend op het 
overschrijden van de 30 min kortparkeren, is een retributie van 30 euro per kalenderdag 
verschuldigd. 

Art. 4 : De retributie wordt betaald: 

a)   ofwel door het inbrengen van de nodige euromuntstukken in de parkeerautomaat, ofwel 
door het inbrengen van een elektronische betaalkaart en de afname van de nodige euro’s of 
eurocenten of op de wijze aangeduid op de parkeerautomaat wat alternatieve betalingswijzen 
betreft, zoals o.m. gsm-parkeren. 

b)   ofwel door storting of overschrijving binnen de vijf kalenderdagen, overeenkomstig de 
richtlijnen vermeld op het bericht dat in dit geval door de parkeerwachter op het voertuig 
wordt aangebracht; 
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Art. 5 : De kosten voor het verzenden van aanmaningen en aangetekende zendingen vallen 
ten laste van de schuldenaar van de retributie. De kosten worden als volgt vastgesteld: 

verzending van een eerste aanmaning  geen kosten 

Verzending van een tweede aangetekende aanmaning 11,00 EUR 

 

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd en afgerond op de hogere eenheid. (bv. 11,48 
wordt dan 12,00). Het basisindexcijfer is dat van de consumptieprijzen van de maand juli 
2010. 

Bij gebreke aan minnelijke betaling, wordt het dossier 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. 6 : a) De gemeentelijke parkeerkaart: categorie inwoners en 2°residenten 

De inwoners en 2°residenten die in het bezit zijn van een gemeentelijke parkeerkaart 
uitgereikt door de gemeente Koksijde, het AGB Koksijde of haar aangestelde concessionaris 
worden vrijgesteld van de betaling van de retributie, volgens de modaliteiten van dit artikel. 

De inwoner ingeschreven in het bevolkingsregister in Koksijde kan een gemeentelijke 
parkeerkaart aanvragen bij het bureau van de door de gemeente of AGB Koksijde 
aangestelde firma voor het beheer van het betalend parkeren.  
De 2° resident kan op voorlegging van het recentst uitgereikte aanslagbiljet en 
betalingsbewijs  van de gemeentebelasting voor 2°verblijven van de gemeente Koksijde een 
gemeentelijke parkeerkaart aanvragen bij het bureau van de door de gemeente of AGB 
Koksijde aangestelde firma voor het beheer van het betalend parkeren. 

gemeentelijke parkeerkaart voor inwoners en 2°residenten wordt vastgesteld op :  
1° tot en met de 4° kaart 60,00 per jaar 
5° kaart en volgende 125,00 EUR per jaar 
volgens de modaliteiten van voormeld ministerieel besluit, ongeacht de periode waarvoor de 
kaart wordt uitgereikt. De gemeentelijke parkeerkaart voor inwoners en 2°residenten moet 
aangevraagd en onmiddellijk betaald worden aan het bureau van de door de gemeente of 
AGB Koksijde aangestelde firma voor het beheer van het parkeren. 

 
De gemeentelijke parkeerkaart categorie inwoners en tweede residenten geeft geen recht op 
vrijstelling van betalend parkeren in de betalend parkeerzone I. 

Op een gemeentelijke parkeerkaart voor inwoners en 2°residenten kunnen maximaal twee 
nummerplaten vermeld worden. 

Indien de houder van een gemeentelijke parkeerkaart een wijziging vraagt van de op de 
gemeentelijke parkeerkaart gedrukte nummerpla(a)t(en), dan is hiervoor een retributie 
verschuldigd van 10,00 EUR administratiekosten. Deze administratiekosten worden niet 
aangerekend wanneer de kaarthouder aantoont dat de gevraagde wijziging van de 
nummerpla(a)t(en) gedrukt op de gemeentelijke parkeerkaart het gevolg is van een nieuwe 
inschrijving van een voertuig van de oorspronkelijke nummerplaathouder vermeld op de 
gemeentelijke parkeerkaart. 

b) De gemeentelijke parkeerkaart: categorie huurders van toeristische logies verhuurd via 
immobiliënkantoor 

De huurder van een toeristische logie, verhuurd door een immobiliënkantoor, kan een 
gemeentelijke parkeerkaart kopen die hem recht geeft om te parkeren in zone 2 en 3. 

De kostprijs van een gemeentelijke parkeerkaart voor huurders van toeristische logies 
verhuurd via een immobiliënkantoor wordt vastgesteld op 20,00 EUR per week. 

De gemeentelijke parkeerkaart voor de categorie huurders van toeristische logies verhuurd 
via immobiliënkantoor wordt verkocht per week. Een week  is een periode van 70 
opeenvolgende betalende uren : 
-  in parkeerzone 2, tussen 1 juni en 30 september of tijdens een schoolvakantie die valt 
   buiten deze periode. 
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-  in parkeerzone 3 : tussen 1 juli en 31 augustus of tijdens een schoolvakantie die valt  
   buiten deze periode. 

De gemeentelijke parkeerkaart voor huurders van toeristische logies verhuurd via een 
immobiliënkantoor wordt verstrekt aan de huurders via het immobiliënkantoor en afgerekend 
aan de concessionaris door het immobiliënkantoor. 

Het immobiliënkantoor vermeldt in onuitwisbare inkt op de parkeerkaart de startdatum en -
uur en de einddatum en -uur waarvoor de kaart geldig is en de nummerplaat van het 
voertuig waarvoor het uitgeschreven is. 

Op een gemeentelijke parkeerkaart voor huurders van toeristische logies verhuurd via een 
immobiliënkantoor kan maximaal één nummerplaat vermeld worden. 

immobiliënkantoor dat een ‘gemeentelijke parkeerkaart voor de categorie huurders van 
toeristische logies verhuurd via immobiliënkantoor’ verkoopt, heeft recht op een 
commissieloon van 10% op de verkoopprijs van de gemeentelijke parkeerkaart. 

Art. 7 : De gemeentelijke parkeerkaart: categorie overheidsdiensten 

Er kan een gemeentelijke parkeerkaart afgeleverd worden door de door de gemeente of AGB 
Koksijde aangestelde firma voor het beheer van het parkeren na uitdrukkelijke goedkeuring 
door het college van burgemeester en schepenen van Koksijde op gemotiveerd verzoek van: 
- gemeenteraadsleden; 
- ocmw-raadsleden; 
- personeelsleden van de gemeente en het OCMW; 
- gemeentelijke dienstvoertuigen; 
- politiedienstvoertuigen van de politiezone Westkust en dienstvoertuigen van de 
hulpverleningzone 
   Westhoek 
- dienstvoertuigen van het Vlaams Gewest, De Lijn en FOD Financiën. 

Deze gemeentelijke parkeerkaart mag enkel gebruikt worden voor opdrachten uitgevoerd 
tijdens dienstopdrachten. Misbruik geeft aanleiding tot definitieve uitsluiting van de 
mogelijkheid nog een gemeentelijke parkeerkaart te verkrijgen. 

De gemeentelijke parkeerkaart heeft een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar en per kaart 
kunnen er maximum twee nummerplaten worden vermeld. 

De gemeentelijke parkeerkaart dient aan de vormvoorwaarden te voldoen zoals omschreven 
in het ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart. 

De bestuurder die houder is van een gemeentelijke parkeerkaart kan zijn voertuig gratis 
parkeren op de plaatsen en tijdens de perioden waar dit volgens het politiereglement 
toegestaan wordt. Dit in afwijking van artikel 3. 

Art. 8 : Gemeentelijke parkeerkaart als zorgverlener: 

Zorgverleners kunnen een parkeerkaart als zorgverlener aankopen voor 60,00 EUR per jaar.  
Mits voorlegging van de gemeentelijke parkeerkaart samen met de parkeerschijf kunnen ze 
hiermee gratis parkeren voor de duur van 240 minuten tijdens de uitoefening van de 
beroepswerkzaamheden, in casu huisbezoeken.  Dit in afwijking van artikel 3. 

§1.  De gemeentelijke parkeerkaart wordt uitgereikt aan zorgverstrekkers. 
Onder zorgverstrekkers wordt verstaan zij die voor (dringende) medische en 
zorgverstrekkende hulp van personen aan huis moeten kunnen instaan. 
Onder hen worden gerekend de huisartsen, de thuisverpleegkundigen (organisatie), de 
kinesisten, de persoonsverzorgers en de dierenartsen. 
De parkeerkaart kan niet gebruikt worden voor poetshulp, het doen van boodschappen en het 
uitvoeren van klusjes in huis of huishoudelijke hulp. 
§ 2.  De gemeentelijke parkeerkaart geeft recht op het parkeren van voertuigen. Daartoe 
vermeldt ze de nummerplaten van de voertuigen die door de kaart gedekt worden, met een 
maximum van twee nummerplaten. 
§ 3.  De parkeerkaart dient schriftelijk bij het gemeentebestuur te worden aangevraagd. 
De aanvrager moet aantonen tot één van de in §1 beschreven categorieën te behoren. 
§ 4  De voorwaarden voor het verkrijgen van de gemeentelijke parkeerkaart voor 
zorgverstrekkers zijn: 
- het afleggen van een verklaring op eer dat de huisbezoeken worden gedaan in de gemeente 
en de zorgvertrekker zijn praktijk heeft in de gemeente; 
- het eigendomsbewijs of gebruikrecht van het voertuig kunnen aantonen via een kopie van 
de inschrijvingsbewijzen van de voertuigen waarop de aanvraag betrekking heeft; 
- de zorgverstrekker of organisatie die de parkeerkaart aanvraagt, is officieel erkend door het 
RIZIV. 



                                                                        

verklarende nota gemeenteraad 20|02|2017 pagina 21/37 

 
 

§ 5.  De gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers mag enkel gebruikt worden 
voor het voertuig of de voertuigen waarvan de nummerplaat erop aangeduid is en enkel voor 
de gemeente, zone of straat die op de kaart is aangeduid.  

 Bestuurders die houder zijn van een werkabonnement kunnen mits voorlegging van dit 
werkabonnement zonder verdere betaling van een parkeerretributie 7 dagen op 7 (ook in juli 
en augustus) gratis parkeren in de door de politieverordening toegestane zones. Een 
werkabonnement kost : 
1° en volgende kaart 125,00 EUR per jaar 
Dit in afwijking van artikel 3. 

PPer exploitatiezetel met publieke toegang (winkeluitbating, horecauitbating,…) gelegen in de 
gemeente Koksijde kunnen werkabonnementen uitgereikt worden . Op een werkabonnement 
kan maximaal één nummerplaat vermeld worden. Het gebruik van een werkabonnement 
geeft geen recht op vrijstelling van het betalend parkeren in de straten gelegen in zone I. 

Indien de houder van een werkabonnement een wijziging vraagt van de op het 
werkabonnement gedrukte nummerplaat, dan is hiervoor een retributie verschuldigd van 
10,00 EUR administratiekosten. Deze administratiekosten worden niet aangerekend wanneer 
de houder van het werkabonnement aantoont dat de gevraagde wijziging van de 
nummerplaat gedrukt op het werkabonnement het gevolg is van een nieuwe inschrijving van 
een voertuig van de oorspronkelijke nummerplaathouder vermeld op het werkabonnement. 

Art.10: Aannemers, leveranciers: 

Ambulante Aannemers, leveranciers… kunnen mits voorlegging van een aannemerskaart en 
betalen van 5 EUR/dag parkeren in betalende zones zonder betaling van parkeerretributie, dit 
in afwijking van artikelen 3, 5, 6 en 7.  De aannemerskaart is niet geldig tijdens weekends, 
schoolvakanties en op feestdagen.  

Voorwaarden voor het verkrijgen van een aannemerskaart: 
- een attest van de werkgever of verklaring op eer kunnen voorleggen; 
- vermelding van de tijdelijke werkzaamheden in een zone met betalend parkeren. 
- het eigendomsbewijs of gebruiksrecht van de wagen kunnen aantonen. 

Art.11: Het werkabonnement, de gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners en 
2°residenten of gemeentelijke parkeerkaart (als zorgverlener),  zijn één jaar geldig. Na afloop 
van deze termijn bezorgt de aanvrager of zijn rechthebbende het werkabonnement, de 
bewonerskaart of gemeentelijke parkeerkaart (als zorgverlener), terug aan het 
gemeentebestuur. Als hij de kaart wenst te verlengen, doet hij zijn aanvraag binnen dezelfde 
termijn als bij zijn oorspronkelijke aanvraag, met desgevallend de vermelding van de 
verschillen. 

Art.12: Het werkabonnement, de gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners en 
2°residenten of gemeentelijke parkeerkaart (als zorgverlener) lopen van rechtswege af bij 
één van de volgende gebeurtenissen: 
- het definitief stopzetten van de activiteiten die recht geven op het verkrijgen van de 
parkeerkaart; 
- de verhuizing van de houder of verplaatsing van de activiteiten buiten de gemeente; 
- de wijziging van de activiteiten van de houder. 

Art.13: Het werkabonnement, de gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners en 
2°residenten of gemeentelijke parkeerkaart (als zorgverlener) worden terugbezorgd aan het 
gemeentebestuur dat ze heeft uitgereikt:  
- bij het verstrijken van de geldigheidsduur op de kaart aangeduid door het 
gemeentebestuur;  
- wanneer de nummerplaat aangeduid op de gemeentelijke parkeerkaart voor 
zorgverstrekkers teruggezonden moet worden aan de Dienst Inschrijving Voertuigen;  
- bij overlijden van de houder; 
- wanneer de houder van de gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers niet meer 
voldoet aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 4. 

Art.14: Het werkabonnement, de gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners en 
2°residenten of gemeentelijke parkeerkaart (als zorgverlener) wordt teruggezonden binnen 
acht dagen na het feit dat de terugzending rechtvaardigt. Wanneer het gemeentebestuur een 
maatregel vaststelt die tot gevolg heeft dat het werkabonnement, de bewonerskaart of 
gemeentelijke parkeerkaart (als zorgverlener) ongeldig wordt, zendt de houder de kaart terug 
binnen acht dagen na de kennisgeving van de maatregel.  

Art.15: De houder van het werkabonnement, de gemeentelijke parkeerkaart categorie 
inwoners en 2°residenten of gemeentelijke parkeerkaart als zorgverlener kan een duplicaat 
verkrijgen wanneer de kaart verloren, vernietigd, beschadigd of onleesbaar is. De 
beschadigde of onleesbare kaart wordt teruggegeven bij het uitreiken van het duplicaat. De 



                                                                        

verklarende nota gemeenteraad 20|02|2017 pagina 22/37 

 
 

kostprijs van een duplicaat bedraagt 25 euro. 

Art.16: Worden vrijgesteld van de gemeentelijke retributie op het gebruik van 
parkeerautomaten : 
a) de voertuigen van minder-validen, houders van de speciale kaart uitgereikt bij Ministerieel 
Besluit van 07.05.1999, mits de speciale kaart op de binnenkant van de voorruit of als er 
geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het motorrijtuig wordt aangebracht in zone II 
en III. 
b) de voertuigen van minder-validen, houders van de speciale kaart uitgereikt bij Ministerieel 
Besluit van 07.05.1999, mits de speciale kaart op de binnenkant van de voorruit of als er 
geen voorruit is op het voorste gedeelte van het motorrijtuig wordt aangebracht samen met 
de parkeerschijf kunnen ze hiermee gratis parkeren voor de duur van 120 minuten in zone I. 
b) de gemeentelijke dienstvoertuigen en dienstvoertuigen van de politiezone Westkust bij de 
uitvoering van opdrachten. 

Art. 17:  Minder hinderkaart 

 ingeschreven in het bevolkingsregister in een straat in de gemeente Koksijde in een zone 
van betalend parkeren kan onder nader bepaalde voorwaarden een minder hinderkaart 
verkrijgen indien infrastructurele werken uitgevoerd worden in de straat waar zijn private 
parkeerplaats of garage zijn enige uitrit heeft.  
De minder hinderkaart geeft recht op het parkeren van 1 voertuig per bedoelde parkeerplaats 
of garage. Daartoe vermeldt ze de nummerplaat van het voertuig die door de kaart gedekt 
wordt. 

De minder hinderkaart wordt kosteloos verstrekt. 
Er is geen recht op vrijstelling in de betalende parkeerzone van de gemeente Koksijde in de 
straten gelegen in zone I. 
De voorwaarden om een minder hinderkaart te verkrijgen zijn de volgende : 
1) Het college van Burgemeester en Schepenen bepaalt in welke straten bewoners in 
aanmerking komen om aanspraak te maken op een minder hinderkaart. 
2) De minder hinderkaart dient schriftelijk bij de concessiehouder te worden aangevraagd. 
3) Bij de aanvraag moeten volgende documenten voorgelegd worden : identiteitskaart, 
rijbewijs, inschrijvingsbewijs voertuig en eigendomsakte (indien de parkeerplaats of garage 
niet gelegen is op het domicilieadres). 
4) De minder hinderkaarten zijn altijd voorzien van een vervaldatum.  

Art.18: Het parkeerticket, parkeerschijf, de individuele parkeermeter met magneetkaart, 
werkabonnement, aannemerskaart, speciale kaart minder-validen, bewonerskaart of 
gemeentelijke parkeerkaart (als zorgverlener) moeten met de rectozijde door de bestuurder 
zichtbaar achter de voorruit van het voertuig worden aangebracht of als er geen voorruit is, 
op het voorste gedeelte van het voertuig.  
Wanneer er geen parkeerticket zichtbaar aanwezig is wordt de bestuurder geacht zich in een 
toestand te bevinden als beschreven in artikel 3 (Tarief 1). 

Art.19: Overeenkomstig artikel 27.3.1. van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 
houdende algemeen politiereglement op het wegverkeer moet het voertuig de parkeerplaats 
verlaten hebben uiterlijk bij het verstrijken van de toegestane parkeertijd.  

Art.20: De gebruiker zal geen bezwaar kunnen indienen wanneer hij, niettegenstaande het 
vereffenen van de retributie, toch niet mag parkeren om redenen vreemd aan de wil van het 
bestuur of in geval van verplichte evacuatie van voertuigen bij politiebevel.  
 
Art.21: Het retributiereglement houdende retributie op het betalend parkeren 2016-2019, 
vastgesteld door de gemeenteraad op 23 mei 2016 wordt opgeheven met ingang van 
01.03.2017. 
 

 
 

13. Hervaststelling retributie op het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd - periode 2017-2019. 
 
 Toelichting Zie toelichting vorig punt 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Artikel 1 :  
De retributie “blauwe zone” is van toepassing vanaf 01.03.2017 en eindigend op 31.12.2019 
in zones met beperkte parkeertijd (blauwe zones) en op de openbare weg met blauwe 
zonereglementering zoals bepaald in artikel 27.1 en 27.2 van de Wegcode en zoals 
vastgelegd in de aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer. 
 
Artikel 2 : 
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Het gebruik van een parkeerplaats is gratis voor de wettelijk bepaalde maximale duur 
voorzien voor parkeren in blauwe zone met parkeerschijf, op voorwaarde dat de bestuurder 
de richtlijnen inzake het gebruik van de parkeerschijf naleeft, zoals bepaald in artikel 27.1 
van de Wegcode. 
 
Artikel 3: 
§ 1 De retributie “blauwe zone” is verschuldigd van zodra de gratis parkeerduur is 
overschreden of wanneer de bestuurder de richtlijnen inzake het gebruik van de parkeerschijf 
niet heeft nageleefd. 
 
§ 2 Deze retributie bedraagt 30,00 euro en laat toe om gedurende maximum tien 
opeenvolgende uren te parkeren in de zone met beperkte parkeertijd of op de openbare weg 
met een blauwe zonereglementering. Deze retributie is niet overdraagbaar naar de volgende 
dag. 
 
§ 3 De retributie “blauwe zone” wordt betaald binnen de vijf dagen na ontvangst van het 
parkeerbiljet. Dit parkeerbiljet wordt onder de ruitenwisser van het betroffen geparkeerde 
voertuig aangebracht door de door het gemeentebestuur aangestelde vaststeller op het 
ogenblik dat deze vaststelt dat deze retributie verschuldigd is. De betaling gebeurt volgens de 
op het parkeerbiljet opgenomen richtlijnen. 
 
§ 4  De kosten voor het verzenden van aanmaningen en aangetekende zendingen vallen ten 
laste van de schuldenaar van de retributie. De kosten worden als volgt vastgesteld: 

verzending van een eerste aanmaning  geen kosten 
Verzending van een tweede aangetekende aanmaning 11,00 EUR 

 
Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd en afgerond op de hogere eenheid. (bv. 11,48 
wordt dan 12,00). Het basisindexcijfer is dat van de consumptieprijzen van de maand juli 
2010. 
Bij gebreke aan minnelijke betaling, wordt het dossier 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. 
 
Artikel 4: 
De retributie is verschuldigd door de titularis van de nummerplaat van het voertuig.  
 
Artikel 5:  
De beslissing van de gemeenteraad van 23 mei 2016 houdende hervaststelling van het              
retributiereglement op het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd - periode 2014-           
2019 - wordt opgeheven met ingang van 1 maart 2017. 
 

 
 

14. Verstrekken renteloze lening aan vzw De Verenigde Vrienden. 
 
 Toelichting De vzw De verenigde vrienden is organisator van de wereldbekermanche cyclocross te 

Koksijde. Zij bezit hiertoe de organisatierechten. De wereldbekermanche cyclocross Koksijde 
die doorging op 20 november 2016 werd afgelast wegens hevig stormweer, op last van de 
bevoegde autoriteiten, met het oog op de veiligheid van de renners, de toeschouwers en de 
bezoekers. Deze overmacht die niet verzekerd is, heeft ertoe geleid dat de vzw De verenigde 
vrienden met een financiële put zit door de afgelasting. Alle kosten werden wel gemaakt en 
een belangrijk deel van de inkomsten werden niet verworven, waardoor een negatief saldo 
het voortbestaan van deze wedstrijd in het gedrang zou brengen. 
Voor de gemeente Koksijde is deze wedstrijd in een periode van laagseizoen een belangrijke 
toeristische en publicitaire topper om Koksijde op de sportieve kaart te plaatsen in 
Vlaanderen en daarbuiten. Het evenement heeft een internationale weerklank door de 
verschillende nationaliteiten die aan de wedstrijden deelnemen en zorgt voor tv- en andere 
publiciteit. 
Doel van deze overeenkomst is een renteloze lening te verstrekken aan de vzw De verenigde 
vrienden zodat deze het tekort van de editie 2016 kan indekken, tegen de voorwaarden 
hierna opgenomen. Na controle van de boekhouding van de vzw bedraagt het tekort 100.000 
euro, terug te betalen over 5 jaar. 
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 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1:  Een renteloze lening wordt toegestaan door de gemeente Koksijde aan de vzw 

De Verenigde vrienden. Ze bedraagt maximaal 100.000 euro, is renteloos en 
dient terugbetaald te worden op 5 jaar, a rato van minimaal 20.000 euro per 
jaar, volgens de modaliteiten van de overeenkomst in bijlage. 

Art. 2:  De overeenkomst tot het verstrekken van een renteloze lening door de gemeente 
Koksijde aan de vzw De Verenigde Vrienden wordt goedgekeurd: 

OVEREENKOMST 
Art. 1. RENTELOZE LENING:  
De gemeente Koksijde geeft aan vzw De verenigde vrienden een renteloze lening 
ten bedrage van 100.000 euro (zegge en schrijve honderdduizend euro). Deze 
zal betaald worden op rekening van de vzw De verenigde vrienden hierna 
vermeld BE xx xxxx xxxx xxxx. 
Art. 2. TERUGBETALING RENTELOZE LENING. 
Vzw De verenigde vrienden zal gedurende 5 jaar jaarlijks voor 15 februari een 
bedrag van 20.000 euro terugbetalen aan de gemeente Koksijde, als 
terugbetaling van de renteloze lening. De eerste terugbetaling zal gebeuren voor 
15 februari 2018 op rekening BE56 0910 0022 9088 van de gemeente Koksijde 
en vervolgens jaarlijks. 
Indien de jaarrekening van vzw De verenigde vrienden een positief saldo (na 
verrekening met de nog te ontvangen facturen en te ontvangen inkomsten van 
wedstrijden van het vorig jaar) vertoont, dan zal dit positief saldo overgemaakt 
worden aan de gemeente Koksijde ter versnelde terugbetaling van het 
openstaand saldo van de renteloze lening. 
Indien de jaarrekening van vzw De verenigde vrienden een negatief saldo (na 
verrekening met de nog te ontvangen facturen en te ontvangen inkomsten van 
wedstrijden van het vorig jaar) vertoont met inbegrip van één aflossingstranche, 
dan kan het college van burgemeester en schepenen bij gemotiveerde beslissing 
uitstel van betaling van de (volledige of gedeeltelijke)  aflossingstranche 
toestaan, doch enkel indien het gecumuleerd terugbetaald aflossingsbedrag 
hoger is dan het normale aflossingsritme (i.e. indien in vorige jaren meer dan het 
normale aflossingsbedrag werd gestort). 
Art 3: BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE PERIODE 2017 
TOT EN MET 2027 
§1. Vzw De verenigde vrienden zal enkel nog de wereldbekermanche cyclocross 
te Koksijde organiseren. Vzw De verenigde vrienden zal niet langer de 
wedstrijden Nieuwelingen en Keizer organiseren. Andere evenementen 
organiseren kan niet, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring door het 
college van burgemeester en schepenen. 
§2. Vzw De Verenigde vrienden zal het nodige blijven doen om haar licentie tot 
organiseren van de wereldbekermanche cyclocross te Koksijde te behouden en te 
verlengen. Ze zal hierover steeds proactief communiceren met de gemeente 
Koksijde. 
§3. Indien vzw De verenigde vrienden de rechten op de organisatie van de 
wereldbekermanche cyclocross te Koksijde verliest door  haar stilzitten bij 
hernieuwingsaanvragen of haar eigen al dan niet moedwillige fout, is de lening 
onmiddellijk en volledig terug te betalen.  
§4. vzw De verenigde vrienden zal haar rechten op de organisatie van de 
wereldbekermanche cyclocross te Koksijde niet overdragen aan een derde, gratis 
of tegen betaling. Dit kan enkel mits voorafgaand schriftelijk akkoord van het 
college van burgemeester en schepenen en op voorwaarde dat alle schulden 
voortvloeiende uit deze overeenkomst en openstaande facturen van de gemeente 
Koksijde aan vzw De verenigde vrienden door deze laatste zijn betaald.  
§5. Vzw De verenigde vrienden zal jaarlijks volledige inzage verlenen in de 
jaarrekening, de boekhouding en alle relevante boekhoudkundige stukken (o.a. 
inkomende en uitgaande facturen) op haar zetel te Koksijde aan de door de 
gemeente Koksijde aangestelde ambtenaren, belast met financieel advies over 
de naleving van deze overeenkomst. 
§6. Vzw De Verenigde vrienden zal, zodra de lening is terugbetaald, jaarlijks een 
overschot op de jaarrekening nastreven, teneinde dit te reserveren voor het 
opvangen van mogelijke toekomstige tegenslagen en het doel van de vereniging 
te bestendigen. 
Art 4: BETWISTINGEN 
Alle betwistingen tussen de gemeente en de vzw De verenigde vrienden zullen 
door het college van burgemeester en schepenen worden onderzocht, na de vzw 
De verenigde vrienden te hebben gehoord.  
Alle kwesties en geschillen inzake onderhavige overeenkomst worden, met 
inachtneming van de beginselen van behoorlijk bestuur en voor zover deze niet 
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onderling kunnen worden opgelost, minnelijk beslecht. 
Bij eventuele blijvende geschillen zijn alleen de Rechtbanken van Veurne 
bevoegd. 

Art. 3:  De burgemeester en de secretaris worden gemachtigd de overeenkomst te 
ondertekenen namens de gemeente Koksijde. 

Art. 4:  De gemeenteraad stemt ermee in dat na ondertekening door beide partijen, de 
renteloze lening ter beschikking van de vzw De verenigde vrienden wordt 
gesteld. De kredieten worden voorzien in de eerstvolgende budgetwijziging. 

Art. 5:  Afschrift van deze beslissing aan de financiële dienst, de sportdienst en de 
financieel beheerder. 

 
 

15. Goedkeuring akte aankoop woning Dorpsstraat 7 jegens Morlion-Hagymasi. 
 
 Toelichting In zitting van de gemeenteraad van 23 januari 2017 werd de aankoop van het onroerend 

goed Dorpsstraat 7 Oostduinkerke jegens Morlion-Hagymasi goedgekeurd voor een bedrag 
van 410.000 euro. Notaris Wim Maes werd door het college van burgemeester aangesteld 
voor de aankoop. De gemeente mocht de ontwerpakte ontvangen. De voorwaarden tot 
aankoop dienen te worden goedgekeurd door de gemeenteraad. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: De akte tot aankoop van de woning Dorpsstraat 7 Oostduinkerke jegens Morlion 
– Hagymasi ten kadaster gekend onder Koksijde 4de afdeling, sectie D, 
perceelnummer 102w2 voor een bedrag van 410.000 euro, zoals opgenomen in 
bijlage, wordt goedgekeurd. 

Art. 2:  De burgemeester en de secretaris worden belast met de ondertekening van de 
akte. 

 
 

16. Goedkeuring akte tot aankoop perceel achtergrond Kerkstraat. 
 
 Toelichting In de gemeenteraad van 21 mei 2013 werd goedkeuring gegeven aan de aankoop van een 

perceel achtergrond in de Kerkstraat. De grond ligt waar de huisvestingsmaatschappij een 
project aan het oprichten is en de achtergrond zou kunnen gebruikt worden om het parkeren 
in de Kerkstraat op te vangen.  
Door het college van burgemeester en schepenen werd notaris De Baets aangesteld voor de 
opmaak en het verlijden van de akte. De aankoop werd reeds goedgekeurd voor een bedrag 
van 51.000 euro. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art 1 :  De ontwerpakte tot aankoop van een perceel achtergrond ten kadaster gekend 
onder Koksijde Kerkstraat, 3de afdeling sectie B, nr 121M voor een bedrag van 
51.000 euro wordt goedgekeurd. 

Art 2:  De burgemeester en de secretaris worden belast met de ondertekening van de 
akte.  

 
 

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. 

 
 Toelichting Op 14 april 2008 werd de notariële akte verleden waarbij de gemeente Koksijde een recht 

van erfpacht toekende aan het OCMW van Koksijde voor de grond gelegen Ter Duinenlaan 
(totale oppervlakte 12.153 m²) en dit voor de duur van vijftig jaar, ingaand op 01 mei 2008 
om te eindigen op 30 april 2058 tegen een vergoeding van 15.000 EUR per jaar, jaarlijks te 
indexeren. Een zone aan de rechterkant van het Sociaal Huis hoek van de Ter Duinenlaan, 
Begonialaan, Tulpenlaan van 1.296,86 m² zou uit de erfpacht worden gehaald. Dit is de zone 
die door de gemeente dan rechtstreeks in erfpacht zou worden gegeven aan vzw 
Bejaardenzorg KEI (WZC Dunecluze). Door het college van burgemeester en schepenen werd 
notaris De Baets- De Kock aangesteld om de erfpachtovereenkomst op te stellen. Het college 
van burgemeester en schepenen stelt een jaarlijks te betalen canon van 1.950 EUR voor.  
 

 Voorstel van  
Beslissing 

Art. 1. De gemeenteraad gaat akkoord met de wijziging van de erfpachtakte van 14 
april 2008, afgesloten tussen de gemeente Koksijde en het OCMW Koksijde voor 
een perceel grond Ter Duinenlaan voor de bouw van het Sociaal Huis en het 
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afsluiten van een nieuwe erfpacht met vzw Bejaardenzorg KEI voor de bouw van 
assistentiewoningen Ter Duinenlaan. 

Art. 2. De akte zoals opgenomen in bijlage wordt goedgekeurd.  

Art. 3: het canon voor voor vzw bejaardenzorg de KEI wordt vastgesteld op een jaarlijks 
bedrag van 1.950 EUR 

Art. 4. De secretaris en de burgemeester te machtigen voor de ondertekening van de 
akte. 

Art. 5.  Afschrift van deze beslissing over te maken aan notaris De Baets-De Kock, aan 
de Financiële dienst en de Technische dienst. 

 
 

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

 
 Toelichting In de gemeenteraad van 22 maart 2010 werd de concessieovereenkomst Zeedijk & Strand 

niet gedekt door de strandconcessie goedgekeurd. Deze concessie is bestemd voor de 
exploitatie van het openbaar domein van het strand en de eventuele privatieve bezetting van 
het strand. Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust liet weten de goedgekeurde 
concessie te verlengen voor het jaar 2017 (tot 31/12/2017) onder dezelfde voorwaarden. De 
gemeenteraad dient deze concessie goed te keuren. Voor de jaren 2013, 2014, 2015 en 2016 
werd voor deze concessie reeds een verlenging toegestaan gelet op de lopende studie door 
de afdeling Kust. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art 1:  De concessieovereenkomst Zeedijkconcessie/ concessie strand niet gedekt door 
de strandconcessie, wordt de verlenging voor het jaar 2017 met het Vlaams 
Gewest Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust goedgekeurd.   

Art 2:  De verlenging van de concessie wordt goedgekeurd onder dezelfde voorwaarden 
dan de concessie goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 maart 
2010. 

 
 

19. Goedkeuring overeenkomst gebruik gronden Ten Bogaerde door vzw Inagro. 
 
 Toelichting In zitting van de gemeenteraad van 19 december 2013 werd de huurovereenkomst met 

Inagro vzw voor de gronden gelegen aan Ten Bogaerde goedgekeurd. De overeenkomst werd 
goedgekeurd met ingang van 1 januari 2014 tot 31 december 2022. In schrijven van 2 
februari 2017 verzoekt de vzw om de huidige overeenkomst te herzien en te vervangen door 
een overeenkomst voor 18 jaar, met ingang van 1 januari 2018 lopende tot eind 2035. Op die 
manier is er zekerheid voor de vzw en hun werking als proefplatform. Alle andere 
voorwaarden uit de overeenkomst zouden dezelfde blijven (huurprijs 400 euro/ha). 
 

 Voorstel van  
Beslissing 

Art. 1: De overeenkomst met vzw Inagro BE 0417.474.241, Ieperseweg 87, 8800 
Rumbeke, voor de gronden ten kadaster gekend onder Koksijde 3de afdeling 
sectie C, perceelnummers 222a, 223p, 223s, 223t, zoals aan dit besluit gehecht, 
wordt goedgekeurd. Het kadastraal plan maakt integraal deel uit van deze 
overeenkomst. 

Art. 2: De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 18 jaar ingaand op 1 
januari 2018 eindigend op 31 december 2035.  

Art. 3: De overeenkomst met vzw Inagro goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 
december 2013 wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2018.  

Art. 4: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van 
dit besluit. 

Art. 5: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de technische dienst, 
de financiële dienst en v.z.w. Inagro. 

 
 

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. 

 
 Toelichting In zitting van de gemeenteraad van 23 januari 2017 werd het lastenboek voor de concessie 

inzake het recht tot het verhuren van strandzetels, parasols en windschermen op het strand 
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en uitbating van een raamverkooppunt, standplaats Oostduinkerke, Koksijde en Sint-Idesbald 
goedgekeurd. Een lastenboek met standplaats Groenendijk werd bijkomend opgemaakt. De 
toewijzing zal gebeuren na open aanbesteding met een instelprijs van 1.500 euro voor deze 
standplaats van 500 m². 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De concessieovereenkomst inzake het recht tot het verhuren van strandzetels, 
parasols en windschermen op het strand en uitbating van een raamverkooppunt 
periode 2017-2021, standplaats Groenendijk zoals, opgenomen in bijlage wordt 
goedgekeurd. 

Art 2. :  De minimum concessievergoeding voor de open aanbesteding met opbod wordt 
vastgesteld op 1.500 euro voor een standplaats van 500 m².  

Art 3:  Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van 
dit besluit. 

 
 

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

 
 Toelichting De concessie inzake het recht tot het houden van avondmarkten loopt af.  Een nieuwe 

concessieovereenkomst werd opgemaakt voor het houden van 9 avondmarkten voor de 
duur van drie jaar. De toewijzing zal gebeuren na open aanbesteding met een instelprijs 
van 46.500 euro per jaar. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De concessieovereenkomst inzake het recht tot het houden van 9 avondmarkten 
te Koksijde periode 2017-2019, wodt goedgekeurd. 

Art 2. :  De minimum concessievergoeding voor de open aanbesteding met opbod wordt 
vastgesteld op 46.500 euro per jaar. 

Art 3:  Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van 
dit besluit. 

 
 

22. Vaststelling gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor inplanting van gebouwen. 
 
 Toelichting In 1976 zijn de gemeenten Koksijde en Oostduinkerke gefusioneerd tot de huidige gemeente 

Koksijde.  Voordien waren het twee autonome gemeenten met elk hun reglementering.  Zo 
was er in Koksijde een bouwreglement (1936) en in Oostduinkerke een bouwverordening 
(1933) dat gold voor hun respectievelijke grondgebied. Het bouwreglement van Koksijde was 
geen verordening in de stedenbouwkundige zin van het woord en werd in de loop van de 
jaren al verschillende keren gewijzigd en geactualiseerd.  De bouwverordening van 
Oostduinkerke daarentegen was wel een stedenbouwkundig instrument en kon niet zo 
eenvoudig worden aangepast met als gevolg dat dit nog steeds geldt voor de deelgemeente 
Oostduinkerke (niet Wulpen aangezien Wulpen pas in 1970 is gefusioneerd met 
Oostduinkerke).   
Dit betekent dat voor bijvoorbeeld het plaatsen van een tuinhuis op minder dan 5m van de 
perceelsgrens in Oostduinkerke altijd een vergunning noodzakelijk is met openbaar 
onderzoek.  Dit staat wel erg veraf van de mogelijkheden die elders in Koksijde (en andere 
gemeenten) gelden op basis van het vrijstellingenbesluit van de Vlaamse Regering.  Met deze 
verordening wil het gemeentebestuur de algemene randvoorwaarden op haar hele 
grondgebied gelijkstellen, even abstractie makend van geldende verkavelingen/BPA’s en 
RUP’s. 
Bovendien omvat de oude verordening nog heel wat artikels die ondertussen door andere 
regelgeving op gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk niveau is geregeld en die dus kunnen 
worden opgeheven. 
Om die ongelijkheid op het grondgebied en de achterhaalde passages uit de oude verordening 
weg te werken en tegelijk de bepalingen te actualiseren wordt deze nieuwe verordening 
opgemaakt. 
 
Het uitgangspunt is wel het houden van de ruime tuinzone van 5m rondom de vrijstaande 
woningen mits nuance voor de ondertussen gangbare bijgebouwen zoals carport en tuinhuis, 
en dit voor het hele grondgebied van de gemeente Koksijde.  Rekening houdend met het feit 
dat de perceelsoppervlakte binnen de gemeente door de schaarste aan bouwgronden het 
laatste decennium sterk is afgenomen (grote percelen worden verkaveld) vindt het 
gemeentebestuur het niet wenselijk om de ruime vrijstellingsnormen op Vlaams niveau hier 
in dezelfde mate globaal toe te passen.  In die zin lijkt het aangewezen om de oppervlakte te 
beperken en dus de vrijstelling te laten spelen op een kleinere oppervlakte waarbij grotere 
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bijgebouwen aan een beoordeling onderhevig blijven indien deze op minder dan 5m van de 
perceelsgrenzen worden voorzien. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De ontwerp-gemeentelijke stedenbouwkundige verordening wordt vastgesteld. 

 
 

23. Goedkeuring landschapsbeheerplan Ten Bogaerde. 
 
 Toelichting Op 24/06/2013 is opdracht gegeven aan studiebureau Grontmij om voor het beschermde 

landschap "Duin-polderovergang Ten Bogaerde" een landschapsbeheerplan op te maken. Een 
landschapsbeheerplan omschrijft het beoogde beheer van een gebied, met het oog op het 
nemen van een verantwoorde en gemotiveerde beslissing voor onderhoud en renovatie van 
het beschermde landschap voor de volgende 20 jaar. Een goedgekeurd beheersplan kan 
aangepast worden op gemotiveerd verzoek van de zakelijkrechthouder, de gebruiker of de 
gevolmachtigde of na schriftelijk verzoek van het agentschap aan de zakelijkrechthouder, de 
gebruiker of de gevolmachtigde als de aanpassing van het goedgekeurde beheersplan 
wenselijk is in het kader van een optimaler beheer van de erfgoedwaarden.  
 
Hierbij wordt er bijzondere en evenredige aandacht besteed aan zowel de landschappelijke 
als de erfgoedbouwkundige en historisch-archeologische waarden en/of elementen zich allen 
situerend binnen dit gebied. 
De doelstellingen werden opgesteld op basis van de aanwezige waarden in het gebied. 
Vervolgens worden de beheerswerkzaamheden aangegeven die nodig zijn om deze 
beheersdoelstellingen te realiseren.  
  
Alle werkzaamheden opgenomen in het beheerplan worden steeds op vrijwillige basis 
uitgevoerd. Het beheerplan moet niet alleen de intrinsieke waarde van het landschap ten 
goede komen maar moet ook ondersteunend zijn en gedragen worden door de betrokken 
eigenaars en gebruikers. Bij een goedgekeurd landschapsbeheerplan hoeft er geen 
afzonderlijke toelating meer aangevraagd te worden voor werken die door het plan worden 
vrijgesteld. Zo'n vrijstelling geldt niet voor een stedenbouwkundige vergunning of voor 
andere vergunningen zoals een milieuvergunning of een kapvergunning.  
 
Het landschapsbeheerplan Ten Bogaerde is opgebouwd uit verschillende verplichte delen:  
 
1° de identificatie en het kadasterplan met de afbakening van het onroerend erfgoed of 
erfgoedlandschap of van het deel ervan dat een opzichzelfstaand geheel vormt, waarvoor het 
beheersplan wordt opgesteld;  
2° Een historische nota, die op basis van geschreven of iconografische bronnen en van 
archeologische of natuurwetenschappelijke bevindingen of sporen een helder inzicht geeft in 
de totstandkoming en ontwikkeling van het onroerend erfgoed of erfgoedlandschap vanaf zijn 
ontstaan tot de huidige toestand;  
3° Een inventarisatie van de erfgoedelementen binnen de afbakening. De huidige toestand 
wordt geïllustreerd met recente foto’s die een duidelijk beeld geven van het onroerend 
erfgoed of erfgoedlandschap vanaf zijn ontstaan tot de huidige toestand;  
4° De situering en de beschrijving van de erfgoedwaarden en de juridische toestand van het 
onroerend erfgoed of het erfgoedlandschap of van het deel ervan dat een opzichzelfstaand 
geheel vormt, waarop het beheersplan betrekking heeft;  
5° Een onderbouwde visie op het beheer van het onroerend erfgoed of erfgoedlandschap of 
van het deel ervan dat een opzichzelfstaand geheel vormt en de beheersdoelstellingen die 
eruit voortvloeien;  
6° de opsomming en verantwoording van de concrete richtlijnen, eenmalige en terugkerende 
maatregelen en werkzaamheden die nodig zijn om de beoogde beheersdoelstellingen te 
bereiken;  
7° een voorstel voor de manier en het tijdstip waarop de beoogde beheersdoelstellingen 
opgevolgd en geëvalueerd zullen worden.   
 
Voor de opmaak van het landschapsbeheerplan, ontvangt de gemeente 80% van de uitgaven, 
die uitbetaald worden na de goedgekeuring door de minister Bourgeois, bevoegd voor 
onroerend erfgoed.  
 
Op 11 mei 2015 werd er nog een infovergadering gehouden voor alle eigenaars en betrokken 
partijen. Het landschapsbeheerplan werd hierop toegelicht door het studiebureau Grontmij.  
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art.1:  Het landschapsbeheerplan Ten Bogaerde wordt goedgekeurd 
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24. Goedkeuring subsidieaanvraag woonhuis Nieko. 
 
 Toelichting Woonhuis Nieko staat in voor het coördineren van het woonbeleid inzake divers en betaalbaar 

wonen, werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en informeert adviseert en 
begeleidt inwoners met woonvragen.  
Sinds het eerste werkingsjaar registreerden we reeds meer dan 2200 klantencontacten in 
Koksijde en ruim 500 in Nieuwpoort en werden meer dan 100 woningen terug conform 
gemaakt. De burger vindt steeds meer zijn weg naar ons loket omtrend premies, leegstand, 
woonkwaliteit, huurwetgeving, herhuisvesting, inschrijvingen sociale huur, energieleningen, 
energie en groepsaankopen,…  
 
De werking van Woonhuis NieKo wordt gesubsidieerd door het Vlaamse Gewest. 
 
Aanvankelijk, in 2013, werd er vooropgesteld dat Woonhuis Nieko de eerste 3 werkingsjaren 
van een subsidie kon genieten ten bedrage van 60% van de personeelskosten.  
Toen werd gestipuleerd dat deze periode verlengd kon worden met nog eens 3 werkingsjaren 
onder dezelfde voorwaarden. De laatste 3 werkingsjaren zou gesubsidieerd worden met 40% 
van de personeelskosten. 
 
Het besluit van de Vlaamse regering houdende subsidiëring van intergemeentelijke projecten 
ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid van 08 juli 2016 voorziet echter een gewijzigde  
regeling aangaande de subsidie voor intergemeentelijke projecten als Woonhuis Nieko. 
 
Woonhuis NieKo zit momenteel in haar 3de werkingsjaar (01 september 2014 - 31 augustus 
2017) en en zou volgens het oude systeem een verlenging dienen aan te vragen voor een 
subsidie van 60% van de personeelskosten. 
 
Met dit besluit van 08 juli 2016 van de Vlaamse Regering wordt de subsidiëring op een 
andere wijze berekend. 
Volgens dit besluit van de Vlaamse Regering wordt een basissubsidie voorzien naargelang het 
aantal gemeenten, het aantal private huishoudens, aantal gemeenten zonder 
intergemeentelijk verleden, aantral gemeenten met minder dan 5000 huishoudens. Zo komt 
Woonhuis Nieko in aanmerking voor een basissubsidie van 40000,-. 
Om deze subsidie te verkrijgen dient Woonhuis Nieko een aantal verplichte activiteiten op te 
nemen in haar werking. 
Deze verplichte activiteiten, welke Woonhuis Nieko reeds grotendeels voor haar rekening 
neemt, zijn uitvoerig besproken in artikel 5 tot en met artikel 8 van dit besluit. 
 
Deze basissubsidie kan worden aangevuld met een percentage van de basissubsidie, wanneer 
Woonhuis Nieko een aantal door de minister voorgestelde aanvullende activiteiten zal 
opnemen in haar werking. 
 
Deze aanvullende activiteiten worden onderverdeeld in 4 categoriën: 
  1° zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod. 
      wanneer 5 aanvullende activiteiten worden gekozen uit de lijst => 10% extra   
  2° werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving.  
      wanneer 6 aanvullende activiteiten worden gekozen uit de lijst => 20% extra 
  3° informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen.  
      wanneer 10 aanvullende activiteiten worden gekozen uit de lijst => 20% extra 
  4° ondersteunen van de lokale private huurmarkt. 
       wanneer 5 aanvullende activiteiten zelf worden opgegeven => 10% extra 
 
Hierdoor beoogt Woonhuis Nieko een subsidievan 40000+60%=64000,- 
In het oude systeem zou Woonhuis Nieko een subsidie hebben gekregen van 67378,- 
 
De totale werkingskosten voor het project bedraagt voor het laatste werkingsjaar 124364,- 
De te dragen kosten voor Koksijde wordt dus 40243,- tegenover 37991,- in het oude systeem 
De te dragen kosten voor Nieuwpoort wordt dus 20121,- tegenover 18996,- in het oude 
systeem 
 
De keuze van de aanvullende activiteiten, waarvan een aantal activiteiten reeds door 
Woonhuis Nieko wordt uitgevoerd,  werd meermaals besproken op de vergaderingen van het 
beheerscomité en werd er een consensus gevonden voor beide badplaatsen. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:   De Gemeenteraad gaat akkoord met de subsidieaanvraag van Woonhuis Nieko 
volgens de als bijlage bij dit besluit gevoegde tekst; 
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Art. 2:  Kennis van dit besluit te geven aan Woonhuis NieKo, en de financiële dienst. 
 
 

25. Toekenning titel 'ereburger' aan abt Leo Van Schaverbeeck 
 
 Toelichting Abt Leo van Schaverbeeck is de laatste cisterziënzerabt van België. Hij werd geboren in 1939 

in Temse als Armand Van Schaverbeeck. In 1993 werd hij de 47ste abt van de 
cisterziënzerabdij in Bornem.  
Abt Leo van Schaverbeeck is de voorbije decennia een vaste gast in Koksijde. Sinds de 
bedevaart naar ‘Baldjes Cruus’ dat met de oprichting van het plaatselijke 
Idesbaldusgenootschap in 1994 een nieuwe impuls kreeg, was Abt Leo jaarlijks op de 
bedevaart aanwezig. Lange tijd leidde hij afwisselend met abt Gerardus Hopstaken (1930-
2016) van de cisterziënzerabdij Mariënkroon (Nederland) de plechtigheid in Koksijde. 
Wanneer abt Gerardus door ziekte niet meer in de mogelijkheid verkeerde om naar Koksijde 
te komen, leidde abt Leo jaarlijks de erediensten op de bedevaart en de openluchtmis op de 
archeologische site van de Duinenabdij. Met zijn aanwezigheid en bijdrage aan deze 
plechtigheden, geeft hij deze jaarlijkse activiteiten een belangrijke meerwaarde en een 
belangrijke betekenis voor de deelnemers. Vanuit de functie van voorganger van deze 
bedevaart en de vieringen, draagt hij bij tot een bredere bekendheid van de gemeente en de 
jaarlijkse herdenkingen van de Z. Idesbald, derde abt van de plaatselijke cisterziënzerabdij 
Onze-Lieve-Vrouw-ten Duinen rond wie in de contrareformatie een volksdevotie ontstond. 
 
Het Genootschap onderhoudt heel nauwe contacten met abt Leo Van Schaverbeeck en sinds 
jaren is er een warme vriendschapsband ontstaan. Het abdijmuseum ontleent frequent 
werken uit de befaamde abdijbibliotheek.  Hij is reeds ereburger van de Zuid-Franse stad 
Gordes. De abdij van Senanque in de nabijheid heeft een nauwe band met de Bernardusabdij. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Aan de heer Armand Van Schaverbeeck (abt Leo) wordt de titel 'ereburger' van 
de gemeente Koksijde verleend. 

 
 

26. Toekenning titel 'ereburger' aan dhr. Eric Goens. 
 
 Toelichting Eric Goens is een kind van de zee en in het bijzonder van Koksijde. Hij werd geboren in 

Nieuwpoort in 1969 als tweede zoon van gewezen gemeenteraadslid Hugo Goens en 
Rogianne Gaytant en groeide op in Koksijde-dorp. Grootvader René Goens was bij zijn 
overlijden in 2008 de oudste paardevisser. 
Eric Goens is journalist en reportagemaker. Hij studeerde politieke wetenschappen aan 
l'Institut de Sciences Politiques in Parijs en journalistiek aan de Academie voor Journalistiek in 
Tilburg. Als journalist startte hij bij De Morgen en ging vervolgens aan de slag bij 
Panorama/De Post. Van 1991 tot 2001 was hij sportverslaggever bij betaalzender Canal Plus, 
waar hij instond voor het commentaar bij de rechtstreekse verslaggeving van NBA-
wedstrijden. Dan volgde een periode als journalist bij eerst Humo en nadien Bonanza. Van 
2001 tot 2011 stond hij aan het hoofd van de nieuwsdienst van de Vlaamse commerciële 
omroep VTM, eerst als hoofdredacteur, later als directeur informatie. Daarna werkte hij enige 
tijd voor Woestijnvis. Hij werd na 2011 zaakvoerder van het productiehuis Het Nieuwshuis, 
verantwoordelijk voor reportageprogramma's als Kroost (VIER) Molenbeek (Eén) Niveau 4[2] 
(VIER) en Onze dochter heet Delphine (VIER/RTL). Momenteel scoort hij hoge toppen in de 
kijkcijfers met Het Huis (Eén). 
Eric Goens neemt elke gelegenheid te baat om “zijn” Koksijde in de picture te zetten. Het is 
dan ook verantwoord om aan Eric Goens de titel van ereburger van de gemeente Koksijde toe 
te kennen. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Aan de heer Eric Goens wordt de titel 'ereburger' van de gemeente Koksijde 
verleend. 

 
 

27. Hervaststelling gebruikersreglement Bibliotheek Koksijde. 
 
 Toelichting De bibliotheek start in maart met het uitlenen van e-readers en e-boeken. De 10 e-readers 

werden aangekocht door het samenwerkingsverband Achthoekbibliotheken. De e-
boekencollectie wordt bekostigd met de eigen middelen van het collectiebudget van de 
bibliotheek. 
Om de e-readers en de e-boeken te kunnen uitlenen moet het “reglement van de gebruiker” 
aangepast worden. 
Omdat het huidig reglement nog in een ambtelijke taal is opgesteld werd in het kader van het 
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vraaggerichte werken het reglement voor de gebruiker in een klantgerichtere tekst opgesteld. 
De bepalingen over internet, eerder in het apart "Gebruiksreglement : INTERNET" opgesteld,  
werden ook opgenomen  in het “Reglement voor de gebruiker”.  Het ”reglement voor de 
gebruiker” wordt voortaan “Gebruikersreglement Bibliotheek” genaamd. 
Nieuwe bepalingen omtrent de e-readers werden toegevoegd aan het tarievenblad en wordt 
voortaan "Retributiereglement  Bibliotheek" genaamd. 
Het vernieuwde “Gebruikersreglement Bibliotheek” werd voor advies aan het GBO, in 
vergadering van 30 januari 2017, voorgelegd en goedgekeurd. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art.1:    Het "Reglement voor de gebruiker", voortaan "Gebuikersreglement Bibliotheek" 
genaamd waarin de dienstverlening en de gebruiksregels  van de bibliotheek 
worden beschreven, zoals hierna opgenomen, wordt goedgekeurd door de 
gemeenteraad. 

REGLEMENT VOOR DE GEBRUIKER 

De Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Koksijde, Casinoplein 10, 8670 Koksijde, is de 
plaatselijke openbare bibliotheek van de Gemeente Koksijde.  

De bibliotheek is vrij toegankelijk voor iedereen op: 

Maandagvoormiddag 10.00 - 12.00 uur 

Maandagnamiddag 16.00 - 19.00 uur 

Dinsdagvoormiddag 10.00 - 12.00 uur 

Dinsdagnamiddag 16.00 - 19.00 uur 

Woensdagvoormiddag 10.00 - 12.00 uur 

Woensdagnamiddag 14.00 - 17.00 uur 

Donderdagvoormiddag 10.00 - 12.00 uur 

Donderdagnamiddag 16.00 - 19.00 uur 

Vrijdagvoormiddag 10.00 - 12.00 uur 

Vrijdagnamiddag 16.00 - 19.00 uur 

Zaterdagvoormiddag 10.00 - 12.00 uur 

Zaterdagnamiddag 14.00 - 17.00 uur 

DE BIB IS VAN IEDEREEN 

De bib is een open huis waar iedereen welkom is. Verdraagzaamheid en wederzijds respect 
zijn heel belangrijk. Om ontmoeting een plaats te geven in een aangename 
omgeving waar iedereen zich thuis voelt, gelden enkele huisregels. 

1. De bibliotheek is een ontmoetingsplaats. Er mag gepraat worden. Hou evenwel 
rekening met andere bezoekers en voorkom overlast.  

2. Behandel alle bezoekers met respect. 

3. De leesruimte is een stilteplek. Gsm’s staan uit of op stil. 

4. Wie voor studiedoeleinden zelf meegebrachte materialen nodig heeft, toont deze 
aan het personeel, zowel bij het betreden als bij het verlaten van de bibliotheek. 

5. Schade aan bibliotheekmeubilair en –apparatuur kan op de betrokkene verhaald 
worden. 

6. De bibliotheek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging of 
diefstal van persoonlijke voorwerpen. 

7. Dieren wachten buiten. Uiteraard maken we graag een uitzondering voor 
assistentiehonden.  

8. Je kan de bibliotheekcollectie gratis raadplegen. 

9. Hou de materialen die je bekijkt in de bib niet te lang bij je. Ook andere 
bezoekers willen ze misschien inkijken. 

10. Om materiaal te lenen en om gebruik te maken van bepaalde 
bibliotheekdiensten, moet je ingeschreven zijn als lid van de bib.  

ZO WORD JE LID 

Aan de balie vraag je om te worden ingeschreven en toon je een geldig identiteitsbewijs: 

 als je Belg bent gebruik je de elektronische identiteitskaart (eID) als lenerspas.  

 als je geen Belg bent: een geldige persoonslegitimatie en een Belgische 
adreslegitimatie. 
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 ben je jonger dan 12 jaar dan krijg je zonder lidmaatschapsbijdrage te betalen 
een gratis lenerspasje. Je hebt wel de toestemming van je ouder of voogd nodig.  

 wie jonger is dan 12 jaar wordt ingeschreven onder de verantwoordelijkheid van 
een ouder of voogd.  

 vanaf 18 jaar wordt een lidmaatschapsbijdrage gevraagd.  

 de geldende lidmaatschapsbedragen zijn opgenomen in het “Retributiereglement 
Bibliotheek”. 

11. Je lidmaatschap is persoonlijk en mag niet door anderen worden gebruikt.  

12. Als je je lenerspas verliest  neem je onmiddellijk contact op met de bibliotheek 
om het gebruik van je lenerspas te laten blokkeren. Voor het vervangen van de 
lenerspas  wordt een vergoeding aangerekend. 

13. Je lenerspas wordt geblokkeerd als je een openstaand bedrag hebt staan op je 
record. 

14. Elke adreswijziging of aanpassing van het e-mailadres meld je onmiddellijk in de 
bibliotheek, telefonisch of via e-mail. 

15. Elk lid kan voor informatie en begeleiding beroep doen op een 
bibliotheekmedewerker. 

HOE LEEN IK IETS? 

16. Met je lenerspas is het lenen van materialen gratis. 

17. Controleer de materialen vóór je ze leent op beschadigingen en volledigheid. 

18. Als je tekorten vaststelt verwittig dan de bibliotheekmedewerkers. Zo niet ben je 
voor de schade verantwoordelijk en moet je de schade betalen. 

19. Je ontvangt, indien je dit wenst, een uitleenticket met een overzicht van je 
ontleende materialen en de inleverdata. Controleer je uitleenticket altijd. 

20. De uitleenvoorwaarden voor alle materialen zijn opgenomen in het 
“Retributiereglement Bibliotheek Koksijde”. 

21. Voor bepaalde bibliotheekdiensten, wordt een vergoeding gevraagd (raadpleeg 
het  “Retributiereglement Bibliotheek”) 

KAN IK DE UITLEENTERMIJN VERLENGEN? 

22. Je kan alle materialen maximaal 4 weken verlengen.  

23. Je kan meerdere keren verlengen met een maximum van 56 dagen. 

24. Verlengen is alleen mogelijk als de materialen intussen niet door een andere 
lener werden gereserveerd. 

25. Verlengen van de materialen kan je doen in de bibliotheek zelf, online via “Mijn 
bibliotheek”: http//mijn.bibliotheek.be of telefonisch. 

26. Telefonische aanvragen tot verlengen van de uitleenperiode moet uiterlijk op de 
werkdag vóór het verstrijken van de vervaldag gebeuren. Verlengen per telefoon 
gebeurt uitsluitend tijdens de openingsuren op het telefoonnummer van de balie 
en mits vermelding van je identiteit en het nummer dat op je lenerspas staat. 

27.  Een aanvraag tot verlengen moet ten laatste op de vervaldatum gebeuren. 
Verlengen gebeurt enkel op uitdrukkelijk verzoek van de lener zelf.  

KAN IK IETS RESERVEREN? 

28. Alle uitleenbare materialen uit de collectie kan je reserveren uitgezonderd e-
boeken.  

29. Je kan via de bibliotheek van Koksijde ook materialen ontlenen uit andere 
bibliotheken. Dat heet interbibliothecair leenverkeer (IBL). Materialen ontleend 
via IBL, moet je persoonlijk terugbrengen aan de infobalie. 

OP TIJD TERUGBRENGEN IS DE BOODSCHAP 

Breng de materialen tijdig terug zodat ook andere leners de kans krijgen om de materialen te 
ontlenen. 

30. Je brengt de materialen ten laatste op de vervaldatum van de uitleentermijn 
terug naar de bibliotheek. 

31. Zorg dat het terugbrengen van je geleende materialen juist gebeurt zodat ze niet 
op je naam uitgeleend blijven. 

32. Als je te laat bent betaal je maningsgeld (zie “Retributiereglement Bibliotheek”). 

33. Het maningsgeld wordt berekend per materiaal vanaf de eerste werkdag na 
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overschrijding van de vervaldatum van de uitleentermijn.  

34. De kosten voor het verzenden van de maningsbrieven zijn eveneens voor je 
rekening.  

35. Indien je geen gevolg geeft aan de oproep om de materialen terug te brengen, 
worden de bestaande wettelijke middelen aangewend om het geleende materiaal 
terug te vorderen en de hieraan verbonden kosten moet je betalen. 

36. Als je een e-mailadres laat registreren, ontvang je als extra service enkele dagen 
voor het vervallen van de uitleentermijn een herinneringsmail. Ontvang je de 
herinneringsmail niet omwille van technische problemen dan kan dat geen 
aanleiding geven tot kwijtschelden van de maningskosten. 

37. Bij het terugbrengen van de materialen kan je zelf een formulier opstellen met 
de gegevens van de teruggebrachte materialen. Het formulier wordt 
gecontroleerd, ondertekend en afgestempeld door de bibliotheekmedewerker als 
bewijs dat de materialen effectief zijn ingeleverd. 

38. Bij mogelijke betwisting zijn de gegevens van de bibliotheekadministratie 
beslissend. 

WAT BIJ VERLIES, SCHADE OF DIEFSTAL? 

39. Je bent verantwoordelijk voor de materialen die je met je lenerspas leende. Ook 
als materialen die op jouw lenerspas staan en met of zonder je goedkeuring of 
medeweten door een andere persoon worden geleend. Om fraude te voorkomen 
meld je verlies of diefstal van je eID/lenerspas onmiddellijk (bij voorkeur per e-
mail) aan de bibliotheek. 

40. Bij verlies, beschadiging of diefstal van materialen die je leende, moet je deze 
materialen én de verwerkingskosten betalen. 

Bij afgifte van identieke onbeschadigde vervangexemplaren moet je bijkomend de 
verwerkingskosten betalen (zie “Retributiereglement Bibliotheek”). 

41. Je moet de materialen nazien op beschadiging en volledigheid voor je ze leent. 
Als je tekorten vaststelt, verwittig dan het personeel. Zo niet ben je voor de 
schade verantwoordelijk. 

42. De bibliotheek kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade aan 
apparatuur van leners. 

43. Ontleende materialen mogen niet in het openbaar gebruikt of gekopieerd worden 
(de wet over het auteursrecht is van toepassing). De bibliotheek is niet 
verantwoordelijk voor misbruiken. 

IN DE BIB OP INTERNET 

Als je lid bent van de bib kan je gratis gebruik maken van het internet op de 
publiekscomputers tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Draag zorg voor 
de computer waar je mee werkt.  

44. Wat kan niet? 

 het gebruik van internet voor illegale of commerciële doeleinden; 

 het bezoeken van pornografische, aanstootgevende en bij wet verboden 
websites; 

 het zonder toestemming kopiëren van gegevens waarop auteursrecht berust of 
andere inbreuken op het copyright; 

 het schenden van het computerbeveiligingssysteem; 

 het vernietigen, aanpassen of beschadigen van apparatuur, software of gegevens 
die toebehoren aan de bibliotheek of andere gebruikers; 

 het gebruiken van eigen software; 

 het opslaan van gegevens op de harde schijf van de computer van de 
bibliotheek; 

 het aansluiten van andere toestellen op de computers van de bibliotheek. 

45. Inbreuk hierop heeft tot gevolg dat de sessie onmiddellijk beëindigd wordt. 

Wie deze richtlijnen niet naleeft kan de toegang tot het gebruik van de computers worden 
ontzegd. 

E-READERS IN DE BIB 

Als je lid bent van de bib kan je vanaf  12 jaar (zie art. 11) e-readers en e-boeken ontlenen. 

46. E-readers/e-boeken moeten op voorhand worden aangevraagd per e-mail of aan 
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de balie van de bibliotheek. De geleende e-reader mag je enkel gebruiken voor 
het lezen van e-boeken die door de bibliotheekmedewerkers op het toestel 
werden geplaatst.  

47. Een e-boek kan niet door twee personen tegelijk worden geleend. 

48. Het kopiëren, verwijderen en/of toevoegen van e-boeken op de e-reader is niet 
toegestaan. 

49. Je kan ten vroegste één werkdag na bevestiging dat de e-reader voor je klaar 
staat de e-reader ophalen. Je ontvangt de e-reader volledig opgeladen, in goede 
staat en beschermd door een hoes (je krijgt geen kabel mee). Behandel dus de 
e-reader met zorg en leen hem niet uit aan anderen. 

50. Je ondertekent  bij elke ontlening het voorziene “Contract voor e-readers”. Op 
vraag krijg je een kopie van dit ondertekend Contract. 

WAT JE MOET WETEN 

51. Om het personeel toe te laten de werkzaamheden tijdig te beëindigen, wordt de 
deur een kwartier voor sluitingstijd gesloten. Alleen wie dan nog in de bibliotheek 
is kan aanspraak maken op de dienstverlening. 

52. Voor specifieke groepen heeft de bibliothecaris het recht om afwijkende 
uitleenregels te hanteren. 

53. De bibliothecaris zorgt eveneens voor de afhandeling van alle gevallen die niet in 
dit reglement zijn voorzien . 

54. Met het oog op de werking van de bibliotheek worden een aantal 
identiteitsgegevens verzameld in overeenstemming met de wetgeving op de 
bescherming van persoonsgegevens. Je kan je gegevens inkijken en verbeteren. 

 Je persoonlijke gegevens en uitleengegevens worden zonder je toestemming niet 
meegedeeld aan derden. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor de eigen 
werking van de bibliotheek, voor de verzending van culturele informatie en voor 
de invordering van openstaande facturen door de gemeente Koksijde.  

55. “Mijn Bibliotheek” vraagt je e-mailadres als je een persoonlijk account aanmaakt. 
Door het gebruik van je “Mijn Bibliotheek” account, stem je in met de 
gebruiksvoorwaarden ervan en de bepalingen van dit reglement over de privacy 
en het reglement voor de gebruiker. 

De bibliotheekgebruiker verklaart zich akkoord met dit reglement en alle 
gebruiksvoorschriften van de bibliotheek. De bibliotheek behoudt zich het recht 
voor het “reglement voor de gebruiker” aan te passen.  

Wie dit reglement niet respecteert kan de toegang tot de bibliotheek ontzegd en het 
lidmaatschap ontnomen worden. 

Art.2:   Dit besluit wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikel 186 van het 
Gemeentedecreet 

 
 

28. Hervaststelling retributiereglement Bibliotheek Koksijde. 
 
 Toelichting In het kader van nieuwe ontwikkelingen is het ook nodig om enkele kleine wijzigingen aan te 

brengen aan het "Retributiereglement op de dienstverlening in de gemeentelijke openbare 
bibliotheek" zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 juni 2012.  
Er wordt voorgesteld om dit reglement voortaan "Retributiereglement Bibliotheek" te 
noemen,  het max. te ontlenen materialen niet meer uit te splitsen in 5 boekmaterialen en 5 
avm-materialen maar te specifiëren tot "max. 10 materiialen", de bepalingen "beschadiging 
aan label” en “de vergoeding van het cd-doosje " te schrappen en de laatste zin van het 
retributiereglement " Bij verlies, beschadiging of diefstal van materialen wordt de kostprijs 
van het object verhoogd met de kosten van de verwerking van het object" aan te vullen met 
"Bij het niet terugbrengen, ….". 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: De aanvragers/gebruikers van de dienstverlening in de gemeenteljke openbare 
bibliotheek van Koksijde zijn vanaf 30 maart 2017 een retributie verschuldigd 
volgens de bepalingen van dit besluit. De dienstverlening en de gebruiksregels 
worden beschreven in het "Gebruikersreglement Bibliotheek" zoals goedgekeurd 
door de gemeenteraad. 

Art. 2: De tarieven en bepalingen worden als volgt vastgesteld: 

Retributiereglement Bibliotheek 
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Tarieven en aantallen 

Inschrijvingsgeld 

Tot 18 jaar  gratis 

Vanaf 18 jaar  € 2,50 / lopend jaar 

Uitleningen leengeld  aantal termijn verlengen 

Alle materialen gratis max. 10 4 weken tot max. 56 dagen 

Te laat terugbrengen 

Alle materialen € 0,10  maningsgeld per materiaal / dag 

De portkosten voor het verzenden van de maningsbrieven vallen ten laste van de lener.  

Maningsgeld wordt aangerekend vanaf de eerste werkdag na de overschrijding van de 
uiterste uitleentermijn, al dan niet na de aangevraagde en toegestane 
verlenging. 

Dienstverlening leden 

Printen en kopiëren 

- zwart wit A4   € 0,10 

- zwart wit A3   € 0,20 

- kleur A4   € 2 

- kleur A3   € 4 

Internet raadplegen  gratis  

Reservatie    € 1 per aanvraag 

IBL tussen openbare bibliotheken € 2 per aanvraag 

IBL vanuit andere instellingen  de reële kosten voor de levering van het  
   aangevraagde werk 

Bijkomende heffingen 

Duplicaat lenerspas   € 2,50 / per pas 

Bij niet terugbrengen, verlies, beschadiging of diefstal van materialen wordt de kostprijs van 
het object verhoogd met de kosten van de verwerking van het object.  

Art. 3:  De retributie is verschuldigd door de natuurlijke, feitelijke of rechtspersoon die 
de dienstverlening aanvraagt of gebruikt of in gebreke blijft in geval van 
beschadiging of verlies van materialen. Ouders van minderjarigen zijn hoofdelijk 
verantwoordelijk voor de betaling van de verschuldigde retributie. 

Art. 4:  De bib verstuurt (elektronische) maningsbrieven om de materialen terug te 
brengen. 

Art. 5:  Indien materialen laattijdig of niet worden teruggebracht of het maningsgeld of 
openstaande bedragen niet aan de betaalautomaat betaald werden, wordt  een 
factuur opgemaakt en verstuurd aan de schuldenaar. Indien een aanmaning 
aangetekend wordt verstuurd, dan wordt hiervoor een aanmaningskost 
aangerekend van 6 euro per aangetekende brief ten laste van de in gebreke 
blijvende schuldenaar.  

Art. 6:  Met het oog op de invordering van de onbetwiste en opeisbare retributie kan de 
financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen, overeenkomstig artikel 94 
van het Gemeentedecreet. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij 
gerechtsdeurwaardersexploot. Alvorens een exploot te betekenen, zal de 
aangestelde gerechtsdeurwaarder een herinneringsbrief richten in het kader van 
een minnelijke invorderingsprocedure aan de schuldenaar met verzoek de 
openstaande schuld te betalen binnen de vijftien kalenderdagen. Bij gebreke aan 
betaling kan de gerechtsdeurwaarder overgaan tot betekening van een exploot. 

Met het oog op de invordering van de betwiste en opeisbare retributie kan beroep gedaan 
worden op de burgerrechtelijke invorderingsprocedure. 

De kosten van de invorderingsprocedure zijn ten laste van de in gebreke blijvende 
schuldenaar. 

Art. 7:  Het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2012 houdende goedkeuring 
retributiereglement op de dienstverlening in de gemeentelijke openbare 
bibliotheek wordt opgeheven vanaf 27 maart 2017. 

Art. 8:  Dit besluit wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikel 186 van het 
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Gemeentedecreet. 

 
 

29. Aktename jaarverslag 2016 van de werkingsmiddelen van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening. 
 
 Toelichting In uitvoering van artikel 15 van het huishoudelijk reglement van de gecoro, zoals 

goedgekeurd door de gemeenteraad van Koksijde in zitting van 21/10/2013, moet door de 
voorzitter jaarlijks verslag over het beheer van de werkingsmiddelen van het voorgaande 
werkingsjaar, worden uitgebracht aan de commissie en aan de gemeenteraad.  Het verslag is 
opgemaakt op 17/01/2017 en voorgelegd aan de gecoro op 01 februari 2017. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: Het verslag van de werkingsmiddelen van de gemeentelijke commissie voor 
ruimtelijke ordening, dienstjaar 2016 wordt geakteerd. 

 
 

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

 
 Toelichting De komst van de omgevingsvergunning hervormt het vergunningenlandschap grondig. Ze 

verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de 
milieuvergunning en moet aldus tot een efficiënter en effectiever vergunningenbeleid in 
Vlaanderen leiden.  
Het omgevingsvergunningsdecreet verplicht de gemeenten om een gemeentelijke 
omgevingingsambtenaar (GOA) aan te wijzen. Die gemeentelijke omgevingsambtenaar of 
groep van ambtenaren moet gezamenlijk voldoende kennis van zowel de ruimtelijke ordening 
als het milieu in zich verengingen. Voor wat betreft het aspect ruimtelijke ordening wordt 
volgens art. 394/1 van het omgevingsvergunningsdecreet eenieder die op 27 november 2015 
in dienst was als stedenbouwkundig ambtenaar, geacht aangewezen te zijn als gemeentelijk 
omgevingsambtenaar. Voor wat betreft het aspect milieu is desgevallend wel een extra 
aanwijzing noodzakelijk. De heer Jan Vandromme, diensthoofd Milieu & Duurzame 
Ontwikkeling, voldoet aan de voorwaarden en kwaliteitsvereisten om te kunnen worden 
aangewezen als gemeentelijk omgevingsambtenaar. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: De heer Jan Vandromme, diensthoofd Milieu & Duurzame Ontwikkeling, aan te 
wijzen als gemeentelijke omgevingsambtenaar. 

 
 
 

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

 
 Toelichting Sedert het Decreet van 3 juni 2016 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 is 

de bevoegdheid met betrekking tot het organogram, de personeelsformatie en de 
rechtspositieregeling geen exclusieve bevoegdheid meer van de gemeenteraad en kan ze 
gedelegeerd worden naar het college van burgemeester en schepenen. Deze bevoegdheid 
kan verder worden gedelegeerd naar de gemeentesecretaris (artikel 58 gemeentedecreet).  
 
Zowel het organogram als de personeelsformatie is geen decretale verplichting meer, maar 
wordt voortaan beschouwd als intern werkinstrument. Voornamelijk vanuit praktische 
overwegingen (sneller en flexibeler kunnen inspelen op opportuniteiten of wijzigingen binnen 
de werking van de organisatie) wordt voorgesteld om de bevoegdheid over het vaststellen 
van het organogram (i.e. de structuur van de organisatie, onderverdeeld in afdelingen en 
diensten) en de personeelsformatie (i.e. het aantal statutaire of contractuele personeelsleden 
met aanduiding van functienaam en niveau) te delegeren naar het College van burgemeester 
en schepenen. Er zal geen verdere delegatie naar de gemeentesecretaris worden ingevoerd. 
De bevoegdheid omtrent het vaststellen en wijzigen van de rechtspositieregeling (i.e. de 
rechten en plichten van alle personeelsleden) blijft bij de gemeenteraad (vanwege de 
mogelijk grote impact op de werking van de organisatie en ieder individueel personeelslid en 
de financiële gevolgen in hoofde van de gemeente). 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Met ingang van 1 maart 2017 wordt het college van burgemeester en schepenen 
bevoegd voor het vaststellen van het organogram. 

Art. 2:  Met ingang van 1 maart 2017 wordt het college van burgemeester en schepenen 
bevoegd voor het vaststellen en wijzigen van de personeelsformatie. 
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32. Goedkeuring aanpassing personeelsformatie. 
 
 Toelichting De gemeenteraad keurde op 19 december 2016 een laatste wijziging goed van de 

personeelsformatie. Een wijziging aan de formatie dringt zich op. 
De volgende aanpassingen worden voorgesteld: 

1. Schrappen van één functie van expert fiscale ontvangsten (Financiële Dienst) C4-C5 
wegens nakende pensionering van de functiehouder en bijkomende functie van 
administratief medewerker financiële Dienst C1-C3 in contractueel verband ter 
vervanging van de eerste functie 

2. Bijkomende functie van erfgoedconsulent A1a-A2a (dienst Cultuur & Erfgoed) 
3. Naamswijziging functies teamverantwoordelijke containerpark en parkwachter 

containterpark naar teamverantwoordelijke milieupark en parkwachter milieupark, 
n.a.v. naamswijziging van het containerpark 

 
 Voorstel van  

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

 
 

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. 

 
 Toelichting Er is geen consensus bereikt over de gemeentelijke dotaties voor het jaar 2017.   

2 gemeenten gaan niet akkoord met de verdeelsleutel. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Kennis wordt genomen van de beslissing van de gouverneur. 

 
 

34. Mondelinge vragen van de raadsleden. 
 
 
 
 
Joeri Stekelorum 
Gemeentesecretaris 
10|02|2017 


