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gemeente 
Koksijde 

BEKNOPT VERSLAG 
GEMEENTERAAD 

maandag 20 maart 2017 

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

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

 J. STEKELORUM, gemeentesecretaris 
 
 
De zitting vangt aan om 20u09 
 
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: schepenen Anseeuw, Delie, Geersens; de raadsleden Vollon, Van Herck, Dewulf 
 
 
OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 20 februari 2017 
Er zijn geen opmerkingen op de notulen, de raad keurt de notulen bijgevolg goed. 

 
De heer voorzitter vraagt vervolgens de goedkeuring van de raad om volgend punt bij hoogdringendheid aan de orde van de 
dag toe te voegen namelijk  

a) overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten- herinrichting van het 
Europaplein te Koksijde (Oostduinkerke) - perceel 2: europaparking -betreft: goedkeuring lastvoorwaarden 
en gunningswijze 

Þ De raad keurt met unanimiteit de toevoeging van dit dagordepunt goed 

 
1. Mededelingen. 

De burgemeester deelt mee dat de subsidiebelofte voor het Vanneuvillehuis door minister Bourgeois aan de gemeente 
werd toegekend, de werken worden voor 271.000 euro gesubsidieerd; hij stelt dat er nu, na vele jaren wachten, werk 
kan gemaakt worden van de restauratie en de opmaak van een lastenboek kan opgestart worden 

Als tweede mededeling zegt de burgemeester dat er een brief is geschreven naar de organisatoren van de Driedaagse De 
Panne-Koksijde om de datum zoals die tot nu bestond te behouden; hij gaat over tot het lezen van de brief; schepen 
Dawyndt voegt hier nog aan toe dat er inderdaad ernstige aanwijzingen zijn dat de datum zou verplaatst worden, wat 
bijzonder nefast zou zijn voor de uitstraling van deze koers. 

 
2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Abdijmuseum Ten Duinen – 

Project Virtual Reality - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 
Gehoord schepen Gantois die stelt dat de gemeente voor dit dossier subsidies krijgt van de provincie en hiervoor de 
raadsleden Decorte en Castelein dankt; het aanbod van het gemeentelijke museum wordt door dit project uitgebreid; ze 
licht kort het opzet van dit project toe 

Gehoord raadslid Mouton die vraagt of met dit project de toegangsprijs zal verhoogd worden, waarop schepen Gantois 
meldt dat dit nog moet bekeken worden; 

De burgemeester meent dat dit een absolute meerwaarde zal zijn voor het museale aanbod, waardoor er een nieuwe 
doelpubliek kan aangetrokken worden; dit project moet tegen het einde van het jaar uitgevoerd zijn 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren van een houten 
kunstwerk 'The Unbearable Lightness Of Being' van Fransesco Fransera - goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze. 

Gehoord schepen Gantois die de aankoop en de betekenis van dit kunstwerk toelicht, alsook de kunstenaar kort belicht; 
het kunstwerk zal geplaatst worden in de kerk van Sint-Idesbald 

Gehoord raadslid Vancayseele die stelt dat zijn fractie voor de aankoop is, maar zijn fractie zal zich onthouden omwille 
van de locatie van het kunstwerk die niet compatibel zou zijn met de filosofische betekenis van het werk 

Þ goedgekeurd met 20 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, D. Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, R. 
Gantois, J. Loones, G. Decorte, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, 
G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. Dalle) en 2 onthoudingen 
(I. Vancayseele, R. Mouton) 
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4. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst 'kader samen aankopen' met het gemeentebestuur De Panne, 
stadsbestuur Veurne en stadsbestuur Nieuwpoort. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

5. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - zone 
maximum snelheid 30 km/h. 

Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat een zone 30 wordt afgebakend in de Zeelaan en de omgeving omwille van het 
comfortabeler maken van het fietsen 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

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

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

7. Hervaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Albert 
Fastenaekelslaan. 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

8. Hervaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - parking 
kapel St. Rita (Pylyserlaan). 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

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

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

10. Vaststellen retributiereglement voor de inzameling aan huis van groente-, fruit en tuinafval (gft) en 
huishoudelijk restafval in containers. 

Gehoord schepen Serpieters die de opzet van het systeem uitgebreid toelicht aan de hand van een powerpoint; 

Gehoord raadslid Mouton die vaststelt dat het restafval in de bak duurder zal zijn dan wanneer men een zak gebruikt, 
wat schepen Serpieters ontkent, er zit gemiddeld 7 kilogram in een zak, waarop schepen Mouton meldt dat er wel 10 
kilogram in kan; ze vraagt ook of er voor de container een waarborg zal moeten betaald worden, waarop schepen 
Serpieters meldt dat dit niet het geval is; ten slotte vraagt ze of er door de gebruikers controle kan gebeuren op het 
opgehaalde volume; bijv. met behulp van een app; ze stelt ook vragen in verband met het slot dat moet aangekocht 
worden aan 35 euro, waarop schepen Serpieters meldt dat dit niet zo frequent gebruikt wordt; raadslid Mouton ten slotte 
vraagt ook of de invoering van het nieuwe systeem een invloed zal hebben op de milieubelasting, zoals steeds werd 
beloofd, waarop schepen Serpieters meldt dat met deze belasting ook ruimere zaken worden betaald, maar dit in de 
toekomst zeker kan meegenomen worden; haar fractie zal tegenstemmen omdat de milieubelasting niet wordt verlaagd 

Gehoord raadslid Loones die schrik heeft voor de ophaling van afval bij tweede verblijvers, waar je nu al ziet dat overal 
kleine zakjes worden gedumpt; hij meent dat als we niet goed voorbereid zullen zijn, er misbruik zal bestaan door bijv. 
afval te dumpen in bakken van andere inwoners; hij vraagt dan ook doorgedreven controle en een goede 
informatiecampagne, waarop schepen Serpieters zegt dat hij geen schrik heeft, zoals ook is gebleken bij de diftarisering 
van het containerpark; de communicatie zal goed voorbereid worden 

Þ goedgekeurd met 20 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, D. Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, R. 
Gantois, J. Loones, G. Decorte, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, 
G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. Dalle) en 2 tegen (I. 
Vancayseele, R. Mouton) 

11. Aanpassing gemeentebelasting op de leegstand van woningen - 2017-2019. 
Gehoord de heer burgemeester die stelt dat er een aantal aanpassingen zijn naar aanleiding van opmerkingen door het 
toezicht. 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

12. Aanpassing reglement betreffende de opname van leegstaande woningen en/of leegstaande gebouwen in het 
leegstandsregister. 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

13. Goedkeuring overname en akte percelen grond en het vestigen van een erfdienstbaarheid ter hoogte van de 
residentie White Princess Koninklijke Baan jegens l'Atelier Contemporain. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

14. Goedkeuren strandconcessies Afdeling Kust - Agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor het jaar 2017. 
Þ goedgekeurd met unanimiteit 

15. Hervaststelling gemeentelijk reglement op de openbare markten. 
Þ goedgekeurd met unanimiteit 
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16. Goedkeuring addendum aan de oprichtingsstatuten van interlokale vereniging (W)Integratie. 
Þ goedgekeurd met unanimiteit 

17. Goedkeuring intergemeentelijk BNIP 3-daagse De Panne-Koksijde. 
Þ goedgekeurd met unanimiteit 

18. Goedkeuring deelname aan de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS conform artikel 27 van het 
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

Gehoord raadslid Devos in zijn toelichting 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

18bis. overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten- herinrichting van het Europaplein 
te Koksijde (Oostduinkerke) - perceel 2: Europaparking -betreft: goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Loones die zijn vraag herhaalt om de kunstwerken van Margrit Van Nuffel terug te plaatsen langs de 
Albert I-laan waarop de burgemeester antwoordt dat dit na de werken zal bekeken worden. 

Þ goedgekeurd met unanimiteit 

 
(19) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Mouton – AED toestellen 
Raadslid Mouton stelt dat deze toestellen levens kunnen redden; ze merkt op dat er geen staat bij de sporthal in 
Oostduinkerke, vermits deze niet vermeld staat op onze website; ze vraagt om dit na te zien en eventueel een toestel bij 
te plaatsen; ze vraagt ook om de cursus opnieuw te geven. 

 

 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u00 
volgende raadszitting : dinsdag 18 april 2017 
 
 
 
Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 
 


