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gemeente 

Koksijde 

BEKNOPT VERSLAG 

GEMEENTERAAD 
maandag 26 juni 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 20u05 
 
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: de schepenen Gantois en Delie en raadslid Dalle 
 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 22 mei 2017 

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

 
1. Mededelingen. 

er zijn geen mededelingen 

 
2. Goedkeuring gemeenterekening 2016. 

Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat de rekening 2016 uitermate goed meevalt, hij stelt dat er verder naar een 

schuldvermindering kan gegaan worden beneden de 100 miljoen naar het einde van de legislatuur dankzij tal van 
inspanningen 

Gehoord de financieel beheerder in zijn technische toelichting 

 Goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, J. Loones, G. Decorte, H. Vollon, 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. Goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019 - wijziging nr.5. 
 Goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 

Serpieters, L. Van Hove, J. Loones, G. Decorte, H. Vollon, 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) 

4. Goedkeuring van de budgetwijziging 2017 nr.1 
 Goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 

Serpieters, L. Van Hove, J. Loones, G. Decorte, H. Vollon, 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) 

5. Vaststelling retributiereglement voor toegang tot het parcours van het Belgisch Kampioenschap Cyclocross 
2018. 

Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting waarbij hij ook voorstelt om in artikel 4 te voorzien dat tweede verblijvers 
enkel op vertoon van een K-pas één duo-ticket kunnen aankopen en in de laatste alinea van artikel 4 de termijn voor 
aankoop van een duo-inkomticket te wijzigen naar 11 december tot 7 januari 

 Goedgekeurd met unanimiteit mits aanpassing van art. 4 

6. Vaststelling retributiereglement voor de verkoop van een VIP-arrangement op het Belgisch Kampioenschap 
Cyclocross 2018. 

Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Mouton die vraagt of de gratis VIP-arrangementen, die door het college kunnen gegeven worden, ook 
in het budget vervat zit wat door schepen Dawyndt wordt bevestigd 

 Goedgekeurd met unanimiteit 
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7. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vervanging straatveegmachine 
klein model - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

8. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren van luidsprekersysteem 
voor het c.c. CasinoKoksijde - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

9. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - aankopen van de portretten 'Engelen van de zee' van Stephan 
Vanfleteren. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Loones die hier aan toevoegt dat deze portretten ook passen binnen de uitgave over de IBIS-kinderen 
en stelt dat zijn fractie verheugd is over deze aankoop 

Gehoord raadslid Mouton die zich aansluit bij de aankoop maar vraagt of geen advies moet gevraagd worden aan de 
cultuurraad waarop raadslid Loones meldt dat dit wellicht niet nodig is omdat de aankoop een museaal doel heeft 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

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

 Goedgekeurd met unanimiteit 

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

 Goedgekeurd met unanimiteit 

12. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 

Doornpannestraat. 

Gehoord raadslid Loones die opgetogen is over het feit dat de Doornpannestraat ingericht wordt als fietsstraat, waarbij 
hij enige duiding geeft over deze verkeersmaatregel, vooral het feit dat de Doornpannestraat een straat is gelegen in 
natuurgebied met nogal wat wandelaars en fietsers en nu nog teveel wordt gebruikt als sluipweg en op die manier de 
natuurwaarden beter tot zijn recht zullen komen, waarop de burgemeester meldt dat hier inderdaad nu een goed 
compromis is gevonden 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

13. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Fabiolaplein. 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

14. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen – Gilles 
Scottlaan. 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

15. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Guldenzandstraat. 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

16. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Lucionplein. 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

17. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Marktplein. 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

18. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Strandlaan. 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

19. Open Oproep Winvorm voor aanstellen ontwerper uitkijktoren Hoge Blekker: goedkeuren mandaat. 

Gehoord raadslid Decorte die stelt dat dergelijke procedure reeds jaren wordt gevoerd binnen de provincie om 
kwalitatieve ontwerpen te kunnen krijgen die aan een deskundige jury worden voorgelegd 

Gehoord raadslid Loones die hierbji ook aandacht vraagt voor de totale site, om de losse elementen die er nu staan beter 
te bekijken en ook de verharding te verbeteren, waarop de burgemeester meldt dat dit inderdaad zal gebeuren en de 

gemeente dit ten laste zal nemen 

 Goedgekeurd met unanimiteit 
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20. Open Oproep Winvorm: goedkeuren protocol voor het vastleggen van de afspraken tussen de gemeente 
Koksijde en Winvorm, vertegenwoordigd door de Provincie West-Vlaanderen, voor de gunning van de 
volledige studieopdracht voor de bouw van een uitkijktoren op de Hoge Blekker te Koksijde via de procedure 
van de Open Oproep WinVorm. 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

21. Goedkeuren overeenkomst sociaal woonaanbod 2017-2019. 

Gehoord schepen Serpieters die stelt dat elke gemeente van de Vlaamse Overheid een bindend sociaal objectief heeft 

opgelegd gekregen voor sociale huurwoningen en dit moet gerealiseerd worden tegen 2025; op basis van een nulmeting 
moeten er nu nog 94 woningen bijkomen van de 172, waardoor de gemeente nu terechtkomt in 2b; het probleem blijft 
beschikbare grond tegen een redelijke prijs; hij stelt dat een soort voorakkoord is gesloten met de VMSW door een 
aantal gronden aan te duiden die kunnen gebruikt worden voor een sociaal woonproject met name: Hagedoornstraat, 
Toekomstlaan en de site rond de jeugdherberg en waarbij nog nauwer zal samengewerkt worden met het Regionaal 
Sociaal Verhuurkantoor 

Gehoord raadslid Loones die vaststelt dat dit nog een ernstige inspanning zal vergen en achter de voornemens staat, 
maar wel verwonderd is dat er al een voorakkoord zou zijn over deze drie locaties, zijn fractie heeft wel een probleem 
met de site van de jeugdherberg omdat hiermee de ruimte bij de scoutslokalen zou verminderen en deze beter verder 
bestemd wordt als site voor de jeugd en ontspanning; hij verwijst naar de mogelijkheden die het voorkooprecht terzake 
kan bieden; raadslid Loones zal zich alvast onthouden omdat hij het uitdrukkelijk niet eens is met deze site; de 
burgemeester antwoordt dat de site van de jeugdherberg in drie delen wordt gesplitst: bestaande jeugdherberg, ruimte 
voor de scoutslokalen waarover afspraken zijn gemaakt en ten slotte een deel voor de sociale woningen; hij verwijst ook 
naar de verplichting van het sociaal objectief en ook vaststelt dat de gronden in het kader van het masterplan van de 
Basis Koksijde momenteel vast zitten; schepen Serpieters meldt dat dit geen getekend voorakkoord is maar wel een 
intentieverklaring, wat het recht van voorkoop betreft is hier al een aantal keer gebruik van gemaakt tijdens deze 

legislatuur 

Gehoord raadslid Mouton die vraagt wat de bedoeling is van het lot dat in rood is ingekleurd in het verkavelingsplan van 
de jeugdherberg; zij stelt vast dat er maar 13 van de 94 woningen nu gepland zijn en vraagt of het haalbaar is de rest 
nog te realiseren; ze stelt voor om ook mogelijkheden te onderzoeken in het masterplan van Oostduinkerke-dorp en dit 
in het kader van een sociale mix, waarop de burgemeester nog eens meldt dat de gemeente mikt op het ontsluiten van 
de basis 

Raadslid Loones herhaalt nog eens dat hij de site van de jeugdherberg helemaal niet geschikt is en er veel andere 
mogelijkheden zijn 

 Goedgekeurd met 24 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, C. Castelein, C. 
Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, I. 
Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) en 1 onthouding (J. Loones) 

22. Goedkeuren BNIP Belgian Open Aerobatic Championship Koksijde. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

23. TMVW (IC) - aanduiden vertegenwoordiger voor de algemene vergadering op 30 juni 2017. 

Gehoord raadslid Devos in zijn toelichting waarbij hij verwijst naar het feit dat deze statutenwijziging had kunnen 
aangegrepen worden om het aantal mandaten binnen deze intercommunale te verminderen en het feit dat dit niet nu 
niet gebeurt een gemiste kans kan zijn 

Gehoord raadslid Loones die stelt dat het een algemeen standpunt van de NV-A is om tegen de statuten te stemmen 
wegens een uitbreiding van het aantal politieke mandaten in de raden van bestuur, dit een fout signaal is in deze tijden 
waar mandaten in intercommunales ter discussie staan, zodat zijn fractie zich zal onthouden waarop de burgemeester 
meldt dat ook zijn fractie zich zal onthouden 

Gehoord de gemeentesecretaris die stelt dat niet alleen voor TMVW maar ook voor TMVS een vertegenwoordiger dient 
aangeduid te worden en hij aandringt op een aanwezigheid, gelet de notariële akte die moet ondertekend worden op 
deze datum 

Gehoord dhr. burgemeester die voorstelt om niemand aan te stellen, standpunt waar raadslid Loones het mee eens is 

Gehoord raadslid Decorte die stelt dat de gemeenteraad een eenduidig standpunt inneemt en een duidelijk signaal geeft 
dat TMVW het aantal mandaten moet verminderen en er bijgevolg niemand wordt afgevaardigd 

 Er wordt niemand aangesteld, de gemeente wordt niet vertegenwoordigd, er wordt gevraagd een 
schrijven te richten die het standpunt van de gemeenteraad vertolkt 

24. Hervaststellen reglement onderwijscheques. 

Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting over de wijzigingen 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

25. Hervaststellen schoolreglement gemeentelijke basisschool Oostduinkerke. 

Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 
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26. Bekrachtiging samenstelling nieuwe schoolraad en goedkeuring overeenkomst tussen schoolbestuur en 
schoolraad gemeentelijke basisschool Oostduinkerke. 

Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

27. Goedkeuren aanpassing huishoudelijk reglement gemeenteraad. 

Gehoord raadslid Van Herck die stelt dat zijn fractie deze nieuwe bepaling niet ziet zitten, het logisch is dat je in een 
democratisch bestel een vraag kan stellen wanneer je dit wenst en hier dus niet mee akkoord is waarop de voorzitter 
stelt dat dit alleen wordt voorgesteld om de schepenen de mogelijkheid te geven een degelijk antwoord voor te bereiden 

Gehoord raadslid Loones die verwijst naar een vroeger reglement waar alles veel strikter was geregeld en ook stelt dat 
elk raadslid gelijk wanneer een vraag kan stellen 

 Goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, J. Loones, G. Decorte, H. Vollon, 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) 

28. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – huren van kerstverlichting 
centrum Koksijde-bad – 2de prijsvraag - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

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 punt 28bis 

 De raad keurt met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, J. Loones, G. Decorte, H. Vollon, 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) de toevoeging van dit dagordepunt 
goed 

 
28bis. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, herinrichting Zeedijk tussen 

Jacob. Jordaensstraat en Middelkerkestraat, heraanleg wandeldijk tussen Middelkerkestraat en G. Grardplein, 
vernieuwen leuning op de Zeedijk. 

Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat de werken moeten kunnen aanbesteed worden om tegen de volgende zomer de 
werken te kunnen afronden 

Gehoord raadslid Mouton die begrijpt waarom dit hoogdringend is en vindt dat dit punt te laat is doorgestuurd, zonder 
raming en dit punt dan ook niet zal goedkeuren 

Gehoord raadslid Loones die stelt dat er nog een deel niet is opgenomen tussen Ster der Zee en de Strandlaan, waarna 
raadslid Vandenbroucke meldt dat in dit gedeelte enkel het deel van de wandeldijk wordt vernieuwd en spijtig vindt dat 
de rijweg en de kant van de appartementen niet wordt meegenomen waarop de burgemeester meldt dat er omwille van 
beschikbare budgetten keuzes moeten gemaakt worden 

 Goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, J. Loones, G. Decorte, H. Vollon, 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) 

 
(29) MONDELINGE VRAGEN 

 
1. vraag van raadslid Vandekeere – gasterie Duinenabdij 

Raadslid Vandekeere verwijst naar de grote heimwee van de inwoners om op woensdagavond de gasterie te openen en 
vraagt om de mogelijkheden te onderzoeken om op woensdagavond daar iets te organiseren of te laten organiseren, 
waarop de burgemeester meldt dat er momenteel in die zin geen aanvragen zijn maar dit wel kan bekeken worden 

 

2. vraag van raadslid Ghyselen – wapenschild gemeente Koksijde 

Raadslid Ghyselen verwijst naar de pin met het wapenschild van Koksijde dat vroeger beschikbaar was en vraagt om dit 
weer in te voeren, waarop de burgemeester meldt dat dit kan aangemaakt worden 

 

3. vraag van raadslid Van Herck – IKWV/jeugdverenigingen 

Raadslid Van Herck wil de gemeente feliciteren voor het feit dat er redders worden ingezet in de weekends buiten de 

vaste periode bij mooi weer; maar suggereert dat de IKWV nog een extra inspanning kan doen om de jeugdverenigingen 
extra te informeren, waarop schepen Serpieters verwijst naar een video die destijds is opgemaakt en ter beschikking 
werd gesteld van scholen en jeugdverenigingen en deze mogelijks kan geactualiseerd worden 
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4. vraag van raadslid Dewulf – werking Autonoom Gemeentebedrijf 

Raadslid Dewulf vraagt wat de reden is waarom vier leden van het directiecomité ook zetelen in de Raad van Bestuur, 

niettegenstaande in beide raden identiek dezelfde punten worden behandeld, gelet op het feit dat er voor beide 
mandaten ook een zitpenning wordt uitgekeerd; de burgemeester verwijst naar de aanstelling van deze leden in het 
begin van de legislatuur en ook het feit dat er goede doorstroming zou zijn van info tussen beide organen 

 

5. vraag van raadslid Dewulf - KVVC 

Raadslid Dewulf vraagt wat het standpunt van het schepencollege is over de toekomst van KVVC, wat betreft het 
hoofdbestuur en het fanionelftal, gezien in het verleden het schepencollege ook tussenkwam in de vervanging van het 
bestuur van een andere sportclub waar het beleid minder slecht was; schepen Dawyndt verwijst voor een antwoord naar 
het bestuur van de voetbal zelf en legt er de nadruk op dat er niemand van het schepencollege ooit lid is geweest van de 
vzw; hij meldt dat de gemeente momenteel het meest bekommerd is over het voortbestaan van de jeugdwerking 

 

6. vraag van raadslid Mouton - amfibieboot 

Raadslid Mouton verwijst naar het feit dat de amfibieboot een vaste waarde is maar het niet duidelijk is waar de boot in 
en uit zee gaat en dit voor de badgasten niet duidelijk is en vraagt om dit duidelijk aan te duiden ter plekke; schepen 
Serpieters geeft aan dat tijdens het reddingsseizoen de redders dit begeleiden maar er wel kan bekeken worden om de 
aanduiding beter aan te geven 

 

7. vraag van raadslid Mouton – vuilbakken op het strand 

Raadslid Mouton stelde vast dat tegen de middag de vuilbakken op het strand reeds overvol waren tijdens de laatste 

zonnige dagen, er is ook geen recipiënt voor blikjes en vraagt hier aandacht voor; dit zal bekeken worden door schepen 
Serpieters in overleg met de milieudienst 

 

8. vraag van raadslid Vancayseele – kunstwerk Francera 

Raadslid Vancayseele verwijst naar zijn tussenkomst in maart in verband met het kunstwerk van Francera en stelt vast 
dat het nu terug is weg genomen en vraagt naar de reden; schepen Serpieters verklaart dat het kunstwerk door 
vandalisme is getroffen en het nu in herstel is en stelt dat er bekeken wordt om overal camerabewaking te plaatsen 

 

 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u46 
volgende raadszitting : maandag 21 augustus 2017 
 
 
 

Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 


