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gemeente 
Koksijde 

BEKNOPT VERSLAG 
GEMEENTERAAD 

dinsdag 18 april 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 20u00 
 
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: schepen Serpieters en de raadsleden Vollon, Dalle 
raadslid Castelein niet aanwezig bij de aanvang van de zitting. 
 
 
OPENBARE ZITTING 

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

Raadslid Mouton vraagt feedback over de vraag die ze stelde in de vorige raad over de AED-toestellen, schepen Dawyndt 
belooft een antwoord tegen de volgende raadsziting 

 
1. Mededelingen. 

er zijn geen mededelingen 

 
raadslid Castelein vervoegt de zitting tijdens de bespreking van navolgend punt 

 
2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - bouwen van ondergrondse 

garages tussen J.Jordaensstraat en Prins Albertplein, heraanleg wandeldijk tussen Prins Albertplein en 
George Grardplein, vernieuwen leuning op de Zeedijk - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester die het woord doorgeeft aan het studiebureau Plantec voor een technische toelichting over 
de geplande werken, waaronder de bovenbedekking en de ondergrondse garages en ten slotte een overzicht van de 
raming en de timing van de werken 

Gehoord raadslid Mouton die meer uitleg vraagt over de discrepantie in de cijfers tussen de presentatie en de 
verklarende nota 

Gehoord raadslid Dewulf die vaststelt dat de kostprijs momenteel niet bekend is; hij stelt ook vast dat voorliggend 
ontwerp quasi identiek is aan het andere stuk waar al ondergrondse garages zijn en ziet dus geen nieuwe visie op de 
heraanleg, hij vindt het project heel zwak en ziet er enkel een immobiliënproject voor verkoop van garages in; het 
studiebureau antwoordt dat nu alles op één niveau komt en er wel degelijk een andere visie is; ze verwijzen ook naar het 
feit dat er een raming is gemaakt van de kostprijs en de aanbesteding moet afgewacht worden om de juiste kostprijs te 
kennen, zoals in elke aanbesteding; 

Gehoord dhr voorzitter Deltombe die uitleg vraagt over de voorziene liftuitgang aan het Albertplein 

Gehoord raadslid Vandenbroucke die vraagt wanneer de beloofde doortrekking naar Sint-Idesbald er komt, waarop de 
burgemeester meldt dat dit nu een eerste fase is en het studiebureau meldt dat het deel tussen Ster der Zee en 
Grardplein momenteel aanbesteed is. 

Raadslid Dewulf vraagt ook nog eens aandacht voor kustrijwieltuigen die nu gevaarlijk zijn tussen de voetgangers, het 
ontwerp komt hier niet aan tegemoet waarop schepen Dawyndt meldt dat een andere oplossing nog gevaarlijker is 

Gehoord de gemeentesecretaris die wijst op de doorgestuurde extra toelichtende nota en het extern juridisch advies over 
voorliggend lastenboek toelicht en voorstelt vier verbeteringen aan te brengen aan het lastenboek 

Þ Goedgekeurd met 20 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, 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) en 4 
tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanleg publieke ruimte in het 
wooninbreidingsproject Wulpen - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze - goedkeuring gemeentelijk 
aandeel. 

Gehoord afdelingshoofd ir. Stockelynck in haar technische toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 
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4. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - EnergieK2020 - 
stookplaatsrenovatie sporthal Hazebeek  - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord afdelingshoofd ir. Stockelynck in haar technische toelichting 

Gehoord raadslid Verhaeghe die vraagt welke maatregelen de gemeente neemt om zonnepanelen te gebruiken, waarop 
de burgemeester meldt dat dit steeds bekeken wordt 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

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

Gehoord afdelingshoofd ir. Stockelynck in haar technische toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

6. Goedkeuren code voor infrastructuur en nutswerken langs gemeentewegen. 
Gehoord afdelingshoofd ir. Stockelynck in haar technische toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

7. Hervaststelling machtiging aan het college van burgemeester en schepenen tot het vaststellen van retributies 
en bepalingen van de voorwaarden. 

Gehoord raadslid Vancayseele die stelt dat in 2015 zijn fractie dit niet goedkeurde omdat deze machtiging de 
bevoegdheid van de gemeenteraad uitholt, wat in tegenstrijd is met de bedoelingen van het gemeentedecreet, en dit nu 
dus ook niet zal goedkeuren 

Þ Goedgekeurd met 20 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, 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) en 4 
tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

8. Hervaststelling reglement leerlingenvervoer. 
Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Mouton die vraagt om in het reglement het woord “tijdig” te definiëren zodat er geen discussie kan over 
bestaan 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

9. Aanpassing retributiereglement leerlingenvervoer. 
Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

10. WVI - vaststellen standpunt algemene vergadering. 
Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

11. WVI - aanduiden lid met raadgevende stem in de raad van bestuur. 
Þ wordt namens de oppositie aangesteld: raadslid Dewulf 

12. IWVA - vaststellen standpunt jaarvergadering. 
Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

13. TMVW - goedkeuring statutenwijziging. 
Gehoord raadslid Devos in zijn toelichting 

Þ Goedgekeurd met unanimiteit 

 
(14) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Verhaeghe – schoolomgeving gemeentelijke basisschool Koksijde 
Raadslid Verhaeghe vraagt aandacht voor de schoolomgeving in de Abdijstraat en de Helvetiastraat omdat de straat in 
bijzonder slechte staat is door de vele putten en dit gevaarlijk is voor de schoolgaande jeugd; de burgemeester meldt 
dat de gemeente wacht op subsidies maar er zal bekeken worden of er niet eerder zonder subsidies een heraanleg kan 
gedaan worden en ook zegt dat er rond de gemeentelijke basisschool zelf al wat inspanningen zijn gedaan; raadslid 
Verhaeghe wijst er op dat het vooral het laatste stuk naar de Zeelaan is dat in zeer slechte staat is. 

 

2. vraag van raadslid Mouton – Moed en Vertrouwen 
Raadslid Mouton stelt dat de boot is opgenomen op de inventaris van het varende erfgoed en ze stelt dat de toestand 
momenteel lamentabel is, vol graffiti en kapot, ze vraagt wat er mee zal gebeuren; de burgemeester meldt dat het schip 
onmogelijk nog te restaureren is; schepen Loones meldt dat de restauratiekosten dermate zijn dat het onmogelijk is het 
nog te redden en dat een dergelijk schip op het droge zeer moeilijk te onderhouden is; hij vraagt om alternatieven in de 
toekomst te voorzien. Raadslid Mouton haalt nog eens na dat er graffiti is gespoten en dat dit geen publiciteit voor onze 
gemeente is bij het binnenkomen van onze gemeente en dan ook vraagt dat er minstens hieraan iets wordt gedaan. 
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3. vraag van raadslid Mouton - Triatlon 
Raadslid Mouton stelt vast dat de Triatlon veel volk trekt naar Wulpen, maar ze heeft nu vernomen dat dit niet meer zou 
doorgaan en vraagt om te onderzoeken dit toch nog te kunnen laten doorgaan en eventueel de sportdienst te laten 
nazien of er alternatieven kunnen gevonden worden; schepen Dawyndt heeft dit ook vernomen en betreurt deze 
beslissing van de private organisator en zegt hierover de organisator nog over te zullen spreken, maar er voor dit jaar de 
zaken nog moeilijk te organiseren zijn. 

 

4. vraag van raadslid Dewulf – Cinema-Kafee 
Raadslid Dewulf stelt vast dat in 2012 Cinema Koksijde een bouwaanvraag indiende om zalen te transformeren in horeca 
en dit werd verleend onder zware voorwaarden door de bestendige deputatie, waaronder een voorwaarde in verband met 
een terras; hij vraagt dat het college dit dossier nog eens zou bekijken; schepen Dawyndt antwoordt hierover geen 
klachten te hebben gekregen maar wel te zullen nazien of alles conform is. 

 
 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 20u57 
volgende raadszitting : maandag 22 mei 
 
 
 
Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 


