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gemeente 

Koksijde 

BEKNOPT VERSLAG 

GEMEENTERAAD 
maandag 22 mei 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 20u08 
 
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: de raadsleden Vollon, Vancayseele, Dalle, Van Herck, Verhaeghe 
 
 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 18 april 2017 

Er zijn geen opmerkingen op de notulen, de raad keurt de notulen bijgevolg goed. 

Raadslid Mouton bedankt het bestuur voor het verwijderen van de grafitti op de boot Moed en Vertrouwen en vraagt 

wanneer de schilderwerken zullen gedaan worden 

 
1. Mededelingen. 

er zijn geen mededelingen 

 

2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - heraanleg Torrelestraat te 
Koksijde/Veurne - goedkeuring aangepaste raming. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vervangen huisvuilwagen - 
goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

4. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - afbraak van twee woningen en 
aanhorigheden in de Dorpsstraat 15 en 17 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - aktename. 

Gehoord dhr. burgemeester die wijst op de noodzaak, gelet de zeer slechte staat van de gebouwen, om tot afbraak over 
te gaan van deze gebouwen 

Gehoord raadslid Mouton die vraagt wanneer de afbraak is gepland waarop de burgemeester zegt dat dit mogelijks nog 
voor het zomerseizoen zal kunnen gebeuren 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

5. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - renovatie polyvalente zaal Witte 
Burg - dakwerken - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de vroegere behandeling van dit punt waar na aanbesteding een te hoge 
prijs is gebleken en nu wordt beslist om de werken in vier loten op te splitsen in de hoop een gunstiger prijs te kunnen 
bekomen 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

6. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - renovatie polyvalente zaal Witte 
Burg - elektriciteit - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

7. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - renovatie polyvalente zaal Witte 

Burg - interieur - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 
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8. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - renovatie polyvalente zaal Witte 
Burg - ruwbouw - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

9. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - diverse riolerings- en 
wegeniswerken: herinrichting van de Hoge Weg, Polderstraat, e.a. - goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester die de voorliggende opdracht kort toelicht en de noodzaak om de werken uit te voeren, 

waaronder het de bedoeling is om de Polderstraat een lagere verkeersfunctie te geven en het comfortabeler maken van 
de fietspaden aldaar; hij haalt ook aan dat er een oplossing is gevonden om een doorsteek te maken via de Monobloc 
doorheen de Oostvoorduinen tot aan de Nieuwpoortsteenweg in overleg met Afdeling Natuur en Bos, zodat via deze weg 
de bushalte te voet en per fiets zal kunnen bereikt worden; hij geeft het woord vervolgens door aan afdelingshoofd ir. 
Stockelynck, die een technische toelichting geeft over de volgende projecten: Zandzeggelaan, Polderstraat; vervolgens 
bespreekt de burgemeester de aanpassing van het kruispunt Langgeleedstraat met munitiedepot in functie van de 
toegankelijkheid van het waterzuiveringscentrum, het plaatselijk herstel van de bovenbouw van het Zouavenpad, 
uitbreiding voetpad in de Hazebeekstraat voor de schoolgaande jeugd naar de sporthal van Oostduinkerke, aanleg van 
een fiets- en wandeldoorsteek in de verkaveling Matexi in Oostduinkerke van de Fezantestraat naar de Leopold II-laan 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

10. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Overheid, Agentschap Maritieme dienstverlening 
en Kust, afdeling Kust, voor de vernieuwing van de zeedijk tussen de Jacob Jordaensstraat en de prof. 
Blanchardlaan. 

Gehoord dhr. burgemeester die blij is het project van de Zeedijk nog eens te kunnen toelichten en wijst op de absolute 

meerwaarde van de heraanleg, in tegenstelling tot wat in de pers hierover werd geschreven; hij wijst er op dat er wel 
degelijk aandacht is voor vernieuwing en het brengen van groenaccenten op de Zeedijk, hij wijst op de proef met 
bloemschotels die momenteel de Zeedijk sieren, er zal ook worden voorzien in fitness toestellen op de Zeedijk; hij wijst 
op het feit dat het ook belangrijk is dat de handelaars op de Zeedijk ook mee investeren in de aanblik van de Zeedijk, 
zoals bijv; al het geval is in Sint-Idesbald; de Zeedijk moet opnieuw het paradepaardje worden van Koksijde; hij geeft 
vervolgens het woord door aan afdelingshoofd ir. Stockelynck voor een technische toelichting van de plannen voor de 
renovatie van de Zeedijk 

Gehoord raadslid Dewulf die vragen stelt over de materialen die zullen gebruikt worden 

Gehoord raadslid Loones die vaststelt dat de laatste 20 jaar de Zeedijk ondertussen bijna volledig is aangepakt, hij 
vraagt ook aandacht voor de dijk op Groenendijk, vooral omdat nu ook de Zeedijk in Nieuwpoort werd vernieuwd en stelt 
dat deze heraanleg een eigen aanpak zal vergen gelet de specifieke situatie en wens van de aangelanden aldaar, waarop 
de burgemeester meldt dat er opdracht is gegeven aan het studiebureau om te beginnen met een ontwerp dat mooi zou 
aansluiten op de Zeedijk van Nieuwpoort en het geheel vlak aan te leggen met ook aandacht voor toegang tot de 
garages die op de Zeedijk gelegen zijn door middel van een badge; hij meldt ook dat de omgeving van de Kinderlaan en 
de Albert I-laan op Groenendijk ook nog zal aangepast worden; de burgemeester meldt ten slotte dat er ook werk zal 
gemaakt worden voor een wandelverbinding tussen Oostduinkerke-bad en Koksijde-bad langsheen de zeewerende 
duinen en dit in overleg met ANB 

Gehoord raadslid Loones die tevreden is met deze voorstellen en ook vaststelt dat de Schipgatduinen een ontbrekende 
schakel zijn in het wandelpaden netwerk en hiervoor verwijst naar voorbeelden in Noord-Frankrijk en in Oostende, waar 
een houten passerelle op het strand wordt voorzien en hier misschien inspiratie kan uit geput worden 

Gehoord raadslid Vandekeere die vraagt om een basketpaal te voorzien aan het Elisabethplein waarop schepen Dawyndt 
meldt dat er destijds klachten hierover gekomen zijn 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

11. Hulpverleningszone Westhoek - financiële bijdrage 2017 / gebruik onroerende goederen - goedkeuring. 

Gehoord dhr. burgemeester die voorstelt dit punt goed te keuren, nu er zekerheid is dat de administratieve zetel in 
Koksijde zal blijven 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

12. Goedkeuren overeenkomst voor de toekenning van een werkingstoelage aan de feitelijke vereniging Westkust 
Foot (KVVO, KVVC, en KRCDP) voor het financieren van de samenwerking op het vlak van jeugdwerking 
(voetbalseizoen 2017-2018). 

Gehoord schepen Dawyndt die meldt dat hiermee beoogd wordt om de jeugdwerking van de drie clubs op een hoog 
kwaliteitsniveau te kunnen houden, hij beklemtoont dat de problematiek van de eerste ploeg van KVVC hier niets mee te 
maken heeft 

Raadslid Vandekeere meldt dat deze jeugdtraining zeer goede punten in een audit heeft gekregen 

Raadslid Dewulf vraagt aandacht voor het feit dat het geld voor deze jeugdwerking niet zal verdwijnen in de tekorten van 
KVVC 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

13. Kennisname OCMW dienstjaarrekening 2016. 

Gehoord schepen Delie in haar toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 
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14. Goedkeuring akte kosteloze afstand wegenis Oscar Jespersstraat ,Modest Ghyselenstraat, Jarnost 
Gausestraat. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

15. Goedkeuring kosteloze grondafstand door de heer Wim Goderis voor realisatie sociaal huisvestingsproject 
Woonmaatschappij Ijzer en Zee -Dorpsplaats Wulpen- en goedkeuring ontwerpakte. 

Gehoord schepen Serpieters die verwijst naar de behandeling ten gronde van dit punt in de gemeenteraad van december 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

16. Goedkeuring van wederzijdse grondafstand en akte voor de realisatie sociaal huisvestingsproject 
Woonmaatschappij Ijzer en Zee - Dorpsplaats Wulpen. 

Gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

17. Kennisgeving jaarrekening, jaarverslag en werkingsverslag voor het jaar 2016 van de projectvereniging 
Achthoek. 

Gehoord raadslid Loones in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

18. Gaselwest - Goedkeuring van agendapunten, statutenwijzigingen, eventuele uitbreiding van de aansluiting tot 
de activiteit warmte en vaststelling van het mandaat voor de algemene vergadering. 

Gehoord raadslid Decorte die wat bijkomende uitleg geeft over de statutenwijziging en de uitbreiding van de 

beheersoverdracht in verband met warmtenetten, waar hij voorstelt om over dit punt momenteel geen beslissing te 
nemen zodat de gemeente nog mogelijkheden heeft om alternatieven open te laten 

 Goedgekeurd met unanimiteit, met uitzondering van agendapunt 2 (warmtenetten) waar momenteel 
geen beslissing over genomen wordt 

19. FIGGA - vaststellen standpunt in te nemen op de jaarvergadering. 

Gehoord raadslid Loones die geen nieuws heeft te melden 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

20. IVVO - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering. 

Gehoord schepen Serpieters die verwijst naar een toelichting die in Nieuwpoort nog zal gegeven worden 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

21. IKWV - vaststellen standpunt algemene vergadering. 

Gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

22. Aanvulling besluit deelname aan de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS conform artikel 27 
van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Voordracht bestuurder en lid 
adviescomité.  Aanstelling vertegenwoordiger. 

Gehoord raadslid Devos in zijn toelichting 

 verkozen met 20 ja en 2 tegen: lid RvB en regionaal Comité Frederic Devos, algemene vergadering 
Lander Van Hove en plv. Christophe Bakeroot 

23. TMVW (IC) - vaststellen standpunt algemene vergadering. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

24. TMVW (IC) - vaststellen standpunt buitengewone algemene vergadering. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

25. Hervaststelling rechtspositieregeling gemeentepersoneel. 

Gehoord schepen Anseeuw die verwijst naar de wijzigingen die werden goedgekeurd in de raad van januari en er nu een 

aantal aanpassingen nodig zijn in functie van opmerkingen van het Bestuurlijke Toezicht  

 Goedgekeurd met unanimiteit 

26. Goedkeuring besteding lestijdenpakket schooljaar 2017-2018 Gemeenteschool Koksijde. 

Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting die wijst op de inspanningen van het schoolbestuur in aanvullende uren 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

27. Goedkeuring besteding lestijdenpakket schooljaar 2017-2018 Gemeenteschool Oostduinkerke. 

Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 
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 Goedgekeurd met unanimiteit 

28. Goedkeuring besteding lestijdenpakket schooljaar 2017-2018 Westhoekacademie 

Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

29. Goedkeuren schoolreglement Westhoekacademie. 

Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

 
(30) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Mouton – register gedeeld verblijf 

Raadslid Mouton licht de mogelijkheid toe van het register van gedeeld verblijf waarbij kinderen in co-ouderschap kunnen 

geregistreerd worden maar stelt vast dat er momenteel in Koksijde nog niemand is ingeschreven en vraagt om hierover 
de burger te informeren via Tij-dingen 

 

2. vraag van raadslid Mouton – station Koksijde  

Raadslid Mouton stelt vast dat er nu wel een mooi gebouw is maar krijgt tal van klachten van gebruikers; ze heeft zelf 
vastgesteld dat er geen mogelijkheid is om binnen te schuilen, er is enkel een smalle gang met een ticketautomaat; aan 
de deur van het cafetaria hangt bovendien een blaadje dat de ruimte geen wachtzaal is en een consumptie verplicht is en 
ook het toilet betalend is; de openingsuren zijn ook niet afgestemd op de piekuren van de trein; ze vraagt dan ook om 
een aangepaste wachtruimte te voorzien; de burgemeester stelt vast dat het station een zorgenkind blijft, de NMBS heeft 
de gemeente op het verkeerde been gezet door de dienstverlening vlak na de opening af te bouwen; hij hekelt de slechte 
dienstverlening van het treinaanbod naar de Westkust en het feit dat de gemeente zelf heeft geïnvesteerd in dit gebouw. 
De burgemeester meldt dat er een concessie met een brouwer is die voor een uitbater moet zorgen, maar dit blijkbaar 
heel moeilijk is ondanks een lage concessieprijs en er structureel naar een oplossing moet worden gezocht en de vraag 
van raadslid Mouton zal bekeken worden. 

Raadslid Mouton heeft alle begrip maar vraagt desondanks om bijvoorbeeld een bank te zetten in de kleine gang zodat 
de mensen toch binnen kunnen zitten wachten. 

 

3. vraag van raadslid Dewulf – gemeenteschool Oostduinkerke 

Raadslid Dewulf verneemt dat er deze middag een incident is geweest in de gemeenteschool van Oostduinkerke tussen 

een leerkrachten en een ouder; hij vraagt of er niet meer veiligheidsmaatregelen moeten genomen worden in de school; 
de burgemeester stelt van het incident nog niets vernomen te hebben maar na informatie blijkt dat het slechts gaat om 
een ernstige woordenwisseling ging. Hij vraagt aan raadslid Dewulf om in de toekomst geen tendentieuze vragen meer te 
stellen, hij zegt ook dat de school goed is afgesloten en de directie correct heeft gehandeld. 

 

Schepen Serpieters ten slotte meldt dat vanaf donderdag tot en met zondag er drie reddingsposten zullen geopende worden in de 
centra van onze gemeente 
 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u33 
volgende raadszitting : maandag 26 juni 2017 
 
 
 

Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 


