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OPENBARE ZITTING 

1. Mededelingen. 

 

 

2. Goedkeuring gemeenterekening 2016. 
 
 Toelichting Zie documenten, schema’s en toelichtingen bij de jaarrekening 2016. 

 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2016 goed. 

 

 

3. Goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019 - wijziging nr.5. 
 
 Toelichting Zie document meerjarenplan 2014-2019 wijziging nr. 5 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1:  Het meerjarenplan 2014-2019 wijziging nr. 5 wordt goedgekeurd 

 

 

4. Goedkeuring van de budgetwijziging 2017 nr.1 
 
 Toelichting Zie document budgetwijziging 2017 nr. 1. 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1:  De budgetwijziging nr. 1 van 2017 wordt goedgekeurd. 

 

 

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

 
 Toelichting Overwegende dat het vereist is een retributiereglement goed te keuren om toegangsticketten 

te verkopen die toegang tot het parcours verlenen als toeschouwer; dat een gedifferentieerd 
tarief noodzakelijk is gezien de kosten ten laste zijn van de Koksijdse inwoners en tweede 
residenten; dat voorzien wordt in een specifiek tarief voor inwoners en tweede verblijfhouders 
van Koksijde; dat de organisatie doorgaat op een zaterdag en zondag en dat voor beide 
dagen afzonderlijk andere tarieven van toepassing zijn, evenals op de voorverkoop of op een 
combi-ticket voor beide dagen; dat bij de prijszetting rekening is gehouden met de tarieven 
toepasselijk voor het BK Oostende 2017 en met de kosten die ten laste zijn van de gemeente 
Koksijde; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De aanvragers van (duo-)inkomtickets BK Cyclocross 2018 zijn een retributie 
verschuldigd voor de toegang tot het parcours volgens de bepalingen hierna 
vermeld.  

Art. 2:  De retributie voor toegangstickets (toegang tot het parcours) BK Cyclocross 2018 
wordt per stuk bepaald op 

- Inkomkaart aan de kassa zaterdag 13 januari 2018: € 15,00 (incl BTW) 

- Inkomkaart aan de kassa zondag 14 januari 2018  : € 25,00 (incl BTW) 

- Duo-inkomticket (zaterdag en zondag) : € 35,00 (incl BTW) 

De betaling dient te gebeuren vóór de afgifte van het ticket. 

Art. 3:  Alleen duo-inkomtickets kunnen in voorverkoop worden aangekocht. De 
voorverkoop gaat in op 1 juli 2017 en eindigt op zondag 7 januari 2018. 
De retributie voor duo-inkomtickets in voorverkoop bedraagt € 30,00 (incl. BTW). 
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de voorverkooppunten waar 
de duo-inkomtickets in voorverkoop kunnen worden aangekocht. De betaling 
gebeurt contant tegen afgifte van de duo-inkomtickets. 

Duo-inkomtickets kunnen ook via internet besteld worden. De persoon die de 
bestelling plaatst, staat in voor de betaling van tickets. De betaling dient te 
gebeuren vóór de elektronische aflevering van het ticket. 

https://kick.koksijde.be/gemeenteraad/dossiers%20gemeenteraad/GR_2017_06_26/rekening_2016_ontwerp.pdf
https://kick.koksijde.be/gemeenteraad/dossiers%20gemeenteraad/GR_2017_06_26/MJP%202014-19_W_05_ontwerp.pdf
https://kick.koksijde.be/gemeenteraad/dossiers%20gemeenteraad/GR_2017_06_26/budgetwijziging%201%202017_ontwerp.pdf
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Art. 4:  De retributie voor een duo-inkomticket bedraagt 10 euro (incl. BTW) voor 

volgende aanvragers: 
- inwoners van Koksijde op voorlegging van de identiteitskaart beperkt tot de 
houder van de identiteitskaart. Zij tekenen af in een daartoe opgemaakt register. 
- eigenaars van een tweede verblijf in Koksijde. De aanvraag wordt beperkt tot 
twee duo-inkomtickets per adres waar het tweede verblijf in Koksijde is gelegen. 
Het bewijs van eigendom van een tweede verblijf in Koksijde wordt geleverd op 
vertoon van het aanslagbiljet tweede verblijf aanslagjaar 2017. Na verkoop van 
deze duo-inkomticket(s) wordt een merkteken aangebracht op het aanslagbiljet 
in onuitwisbare inkt. 
- personeelsleden van het Gemeentebestuur Koksijde, Sociaal Huis Koksijde, 
Autonoom Gemeentebedrijf, niet woonachtig in de gemeente Koksijde, beperkt 
tot één duo-inkomticket. 
- personeelsleden van Basis Koksijde, niet woonachtig in de gemeente Koksijde, 
beperkt tot één duo-inkomticket. 
Deze duo-inkomticket(s) dienen contant betaald te worden bij afgifte. 
De begunstigden van het tarief, bepaald in dit artikel, kunnen het duo-
inkomticket enkel bekomen op het gemeentehuis van Koksijde tussen 17 
december 2017 en 7 januari 2018. 

Art. 5:  Leden van de KBWB hebben op vertoon van een geldige lidkaart recht op korting 

van 1 euro op de geldende toegangsprijs. Deze korting is alleen geldig bij de 
kassaverkoop de dag van de wedstrijd zelf. 

Art. 6:  Kinderen kunnen aan een sterk gereduceerd tarief toegang krijgen tot het BK 
Cyclocross 2018:  Gratis toegang tot het parcours tot 12 jaar (tot de dag vóór 
hun 12de verjaardag) mits de kinderen vergezeld zijn door minstens één 
volwassene. Vanaf 12 jaar zelfde prijs als volwassenen. 

Art. 7:  Indien de koper een factuur wenst en het aantal gefactureerde kaarten betreft 
minder dan 10 inkomtickets of duo-inkomtickets, dan is een administratiekost 
verschuldigd van 5 euro, te betalen bij de aanvraag van de factuur. 

Art. 8:  De retributie is verschuldigd door de natuurlijke, feitelijke of rechtspersoon die 
één of meerdere inkomticket(ten) wil aankopen of de toegang tot het parcours 
van het BK Cyclocross 2018 vraagt. De aanvraag gebeurt tegelijk met de vraag 
voor een toegangsticket. Werd de aanvraag gedaan door twee of meer 
belanghebbenden, dan zijn deze solidair en ondeelbaar tot betaling gehouden. 

Art. 9:  Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om in volgende 
uitzonderingsgevallen het toegangsrecht tot het parcours hetzij gratis ter 
beschikking te stellen hetzij af te wijken van de tarieven vermeld in artikel 2 en 3 
van dit reglement: 
- voor sponsors van het BK Cyclocross 2018; 
- voor belangrijke sponsors van andere evenementen georganiseerd door de 
gemeente Koksijde; 
- voor overeenkomsten met transportbedrijven (NMBS, De Lijn,…) waarbij het 
transport en het inkomticket in één pakket worden aangeboden. 
Het schepencollege zal een overzicht van de volgens dit artikel toegekende 
toegangskaarten na verloop van het BK Cyclocross 2018 overmaken aan de 
gemeenteraad ter kennisgeving. 

Art. 10:  Facturen zijn betaalbaar op 7 kalenderdagen na verzending ervan. 

Art. 11:  In geval de factuur niet tijdig betaald wordt, wordt de bestelling geannuleerd. In 
dit geval worden administratiekosten (tengevolge van de aanvraag gedaan voor 
de gemaakte print van tickets, facturatie en verzendingen) aangerekend ten 
bedrage van 25 euro. 

Art. 12:  Met het oog op de invordering van de onbetwiste en opeisbare retributie kan de 
financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen, overeenkomstig artikel 94 
Gemeentedecreet. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij 
gerechtsdeurwaardersexploot. 
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. 
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6. Vaststelling retributiereglement voor de verkoop van een VIP-arrangement op het Belgisch Kampioenschap 
Cyclocross 2018. 

 
 Toelichting Overwegende dat het vereist is een retributiereglement goed te keuren voor de verkoop van 

VIP arrangementen; dat hiervoor een afzonderlijk lastenboek werd uitgeschreven; dat de 
gemeente als organisator een bepaald aantal VIP arrangementen heeft aangeboden aan 
KBWB in haar biedprijs om het BK te kunnen organiseren; dat bij de prijszetting rekening is 
gehouden met de tarieven toepasselijk voor het WK Koksijde 2012 en met de kosten die ten 
laste zijn van de gemeente Koksijde; 
Overwegende dat de inhoud van een VIP arrangement wordt vastgesteld door het college van 
burgemeester en schepenen; dat bij de prijsbepaling voor de verkoop van een VIP 
arrangement rekening wordt gehouden met het aanbod aan spijs en drank in de VIP en de 
luxueuze aankleding van de tenten en de VIP infrastructuur; dat het tarief voor een tafel van 
12 personen goedkoper is dan voor 10 personen of voor individuele tickets; dat er geen VIP 
arrangement te koop wordt aangeboden voor zaterdag 13 januari 2018; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 : De aanvragers van VIP arrangementen BK Cyclocross 2018 zijn een retributie 
verschuldigd voor de aankoop van een VIP arrangement volgens de bepalingen hierna 
vermeld.  

Art. 2 : De retributie wordt als volgt vastgesteld: 

- een VIP arrangement voor één persoon voor 
zondag 14 januari 2018: 

€ 325,00 (excl. BTW) 

- een VIP arrangement voor tien personen (één 
tafel) voor zondag 14 januari 2018: 

€ 3.000,00 (excl. BTW) 

- een VIP arrangement voor twaalf personen 
(één tafel) voor zondag 14 januari 2018: 

€ 3.300,00 (excl. BTW) 

 
Art. 3 : De retributie is verschuldigd door de natuurlijke, feitelijke of rechtspersoon die één of 
meerdere VIP arrangementen wil aankopen. Werd de aanvraag gedaan door twee of meer 
belanghebbenden, dan zijn deze solidair en ondeelbaar tot betaling gehouden. 
Het retributietarief voor een tafel van tien of twaalf personen wordt enkel toegepast wanneer 
de bestelling door één persoon gebeurt en aanleiding geeft tot het versturen van één factuur 
op naam van de bestellende persoon. 
Indien bij een bestelling voor een tafel van tien of twaalf personen gevraagd wordt deze te 
factureren per persoon, dan is het tarief van een VIP arrangement voor één persoon van 
toepassing. 
De retributie is betaalbaar op voorlegging van een factuur door het gemeentebestuur en 
verhoogd met de toepasselijke BTW. 

Art. 4 : Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om in volgende 
uitzonderingsgevallen het VIP arrangement hetzij gratis ter beschikking te stellen hetzij af te 
wijken van de tarieven vermeld in artikel 2 van dit reglement: 

- voor de KBWB binnen de bieding gedaan voor het verwerven van de organisatie van het BK 
Cyclocross 2018; 
- voor sponsors van het BK Cyclocross 2018; 
- voor belangrijke sponsors van andere evenementen georganiseerd door de gemeente 
Koksijde of genodigden van de gemeente Koksijde; 
- bij bestelling/aanvraag voor afname van grote hoeveelheden VIP (meerdere tafels) door één 
aanvrager/aankoper. 
Het schepencollege zal een overzicht van de volgens dit artikel toegekende gratis 
arrangementen en toegekende kortingen na afloop van het BK Cyclocross 2018 overmaken 
aan de gemeenteraad ter kennisgeving. 

Art. 5 : Facturen zijn betaalbaar op 7 kalenderdagen na verzending ervan en ten laatste drie 
werkdagen vooraleer het evenement plaatsgrijpt. 

Art. 6 : In geval de factuur niet tijdig betaald wordt, wordt de bestelling geannuleerd. In dit 
geval worden administratiekosten aangerekend ten bedrage van 25 euro voor de gemaakte 
kosten van ticketkosten, facturatie en annulatie. 

Art. 7 : Met het oog op de invordering van de onbetwiste en opeisbare retributie kan de 
financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen, overeenkomstig artikel 94 
Gemeentedecreet. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij 
gerechtsdeurwaardersexploot. 
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. 
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7. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vervanging straatveegmachine 

klein model - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 
 
 Toelichting Onze huidige straatveegmachine (klein model), de Hako Citymaster 1200, bouwjaar 2006 

staat op heden meer in de garage voor herstelling dan hij operationeel is. Een vervanging van 
de machine is aangewezen om op die manier verdere reparatiekosten te vermijden en om 
opnieuw over een veegmachine te beschikken die dagelijks inzetbaar is. 
Bovendien staat de huidige machine tijdens de wintermaanden ook in voor het gladvrij maken 
van fiets- en voetpaden met de gemonteerde pekelinstallie en sneeuwploeg. Ook op het 
nieuwe exemplaar worden beide aanbouwwerktuigen voorzien. Bij levering van de nieuwe 
wordt de oude machine overgenomen door de leverancier. 
 
De raming bedraagt € 137.000,00 incl. btw (veegmachine, incl. sneeuwploeg en 
pekelinstallatie). 
De nodige kredieten zijn voorzien op het investeringsbudget 2017. 
Wijze van gunnen: open offerteaanvraag. Lastenboek opgemaakt in eigen regie.  
 
Er is voldoende krediet beschikbaar op onderstaande jaarbudgetrekening. 
jaarbudgetrekening : 2017/ACT-565/0119-50/2430000/BESTUUR/CBS/IE-4 
Beschikbaar krediet : 137.000,00 € 
Gereserveerd krediet :  137.000,00 € 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017-086 en de raming voor de 
opdracht “Vervanging straatveegmachine klein model”, 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 € 113.223,14 excl. btw of € 137.000,00 
incl. 21% btw. 

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

Art. 3:  De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal 
niveau. 

 

 

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

 
 Toelichting De huidige luidsprekers van de feestzaal dateren van 2000 en geven geen goed resultaat 

meer. Momenteel worden de boxen van theaterzaal naar feestzaal verhuisd indien ze daar 
moeten worden ingezet. Dit kost echter veel manuren (+/- 1u opbouw, +/- 1u afbraak). Deze 
wissel kan verschillende keren per week gebeuren. Bijkomend probleem is dat we geen twee 
muzikale events tegelijk kunnen voorzien met een optimaal akoestisch resultaat, wat ons 
vaak voor problemen stelt, aangezien theaterzaal en feestzaal vaak tegelijk worden gebruikt. 
 
De raming bedraagt € 70.000,00 incl. btw. 
Kredieten werden voorzien op de budgetwijziging 2017. 
Wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
Lastenboek opgemaakt in eigen regie. 
 

Het budget hiervoor werd voorzien in de budgetwijziging nr. 1 gemeenteraad 26/06/2017.  
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017-088 en de raming voor de 
opdracht “Leveren van luidsprekersysteem voor het Casino 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 € 57.851,24 excl. btw of € 70.000,00 incl. 
21% btw. 

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

 

 

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

 
 Toelichting Van 25 juni 2016 t.e.m. 8 januari 2017 liep in het NAVIGO-museum de expo 'Engelen van de 

zee' door fotograaf Stephan Vanfleteren. Het NAVIGO-museum wenst 37 portretten, die 
werden tentoon gesteld tijdens deze expo, aan te kopen om verder tentoon te stellen in de 
vaste opstelling van het museum (3de verdieping).  

De portretten zijn allen 149 cm hoog, 113 cm breed en 4 cm diep en bestaan uit fotopapier, 
hout, verf en metaal. De prijs voor het aankopen van de 37 portretten bedraagt €25.000 
(incl. 21% BTW). 
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Stephan Vanfleteren studeerde fotografie in Sint-Lukas Brussel. Hij werkte van 1993 tot 2009 
als freelance fotograaf voor de krant De Morgen maar bleef veel tijd investeren in eigen 
projecten. Hij is gespecialiseerd in zwart-witportretten en langdurige reportages in binnen- en 
buitenland. Hij werkt momenteel vooral voor buitenlandse kranten en tijdschriften. 
Vanfleteren is medeoprichter van Uitgeverij Kannibaal/Hannibal en werkt er als artdirector. 
Sinds 2010 is hij ook gastdocent aan het KASK in Gent. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art 1:  Akkoord te gaan met de onderhandelingsprocedure als voorwaarden wijze van 
gunning voor het aankopen van de 37 portretten 'Engelen van de zee' van Stephan 
Vanfleteren;  

Art 2: Akkoord te gaan met het voorgestelde bedrag van 25.000 euro (incl. 21% BTW). 

 

 

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

 
 Toelichting Overwegende het grote aantal oversteek bewegingen in de Westendestraat ter hoogte van 

het kruispunt met de Zeelaan. 

Overwegende de noodzaak om voor slechtzienden en blinden oversteekplaatsen aan te 
brengen in de Westendestraat ter hoogte van het kruispunt met de Zeelaan. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

 
WESTENDESTRAAT – 2375  (wijz. GR 20.11.07 – GR 18.02.08 – GR 22.02.10 – GR 
16.08.10 – GR 19.08.13 – GR 22.04.14 – GR 19.01.15 – GR 22.06.15 – GR 23.05.16) 
============================================== 

Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

WESTENDESTRAAT – 2375  
=================== 

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

1. Beide zijden vanaf de Zeelaan tot de Duinbergenstraat. 

Art. 2. opgeheven 

Art. 3. opgeheven 

Art. 4. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig 
art.70.2.1.3° van het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer: 

1. Vier plaatsen tegenover van het postgebouw. 
2. Eerste parkeerplaats voorbij KP met Rouzeestraat, richting Gezelleplein. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord 
“pictogram minder valide “  

Art. 5. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van 
het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer, met 
uitzondering van fietsen en bromfietsen klasse A: 

1.  Verboden richting vanaf de Duinbergenstraat naar het G.Gezelleplein. 

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. 6. Parkeerplaatsen voorbehouden aan houders gemeentelijke parkeerkaart, 
overeenkomstig MB 09.01.2007: 

1. Ter hoogte van het huis nr.11 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord 
parkeerkaart. 

Art. 7. Parkeerplaatsen, beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.70.2.1.3° van 
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer: 

1. Vier plaatsen ter hoogte van het postgebouw. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord “ max. 
30 min “ 

Art. 8. Parkeerplaatsen voorbehouden voor elektrische voertuigen, 
overeenkomstig art.70.2.1.3° van het algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer: 
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1. Zuidkant, 2 plaatsen thv huis nr.12.. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met aangepast bord 
“opladen elektrische voertuigen”. 

Art. 9. Parkeerplaatsen, voorbehouden voor fietsen overeenkomstig art. 
70.2.1.3°.f van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer 

 1. Aan de Noordzijde tegen het kruispunt met de Zeelaan 

De maatregel wordt ter kennis gebracht door de inrichting van een fietsstandplaats met de 
borden E9a en onderbord M1.  

Art. 10  Parkeren beperkt in tijdsduurovereenkomstig art.70.2.1.3° van het 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer: 

1. Twee parkeerplaatsen tussen de M.Blieckstraat en de Zeelaan, zuidkant 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord E9a, onderbord ’30 
minuten’, onderbord ‘van maandag t.e.m. zondag’ en Xc (12m) en de markering ‘SHOP & 
GO’. 

Art. 11  Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het 
Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Oostkant van kruispunt gevormd met de Zeelaan. 
2. Westkant van kruispunt gevormd met de Zeelaan. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel witte banden, evenwijdig met de as van de 
rijbaan.  
 

 

 

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

 
 Toelichting Overwegende de overbodige laad- en loszone in de Bosquetiastraat ter hoogte van 

huisnummer 12; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

BOSQUETIASTRAAT – 2750  (GR 20.03.17) 
====================  
Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 
BOSQUETIASTRAAT – 2750  (GR 20.03.17) 
====================  

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

1. In het gedeelte gelegen tussen de kruispunten met de A.Bliecklaan en de 
Lalouxlaan, op de rechterkant in de rijrichting in het gedeelte gelegen tussen de 
Vlaanderenstraat en de Lalouxlaan, op de rechterkant in de rijrichting  

Art. 2: 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 A. Bliecklaan naar de Lalouxlaan. 
 2. Verboden richting vanaf de Lalouxlaan naar de Vlaanderenstraat. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M3 en 
F19 met onderbord M5 

Art. 3: Wordt opgeheven 

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

1. In het gedeelte tussen de kruispunten met de Vlaanderenstraat en de Lalouxlaan, rechts in 
de rijrichting, 12 m thv huis nr.12. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord  E1 + Xc (12m) 

Art. 4: Parkeerplaatsen voorbehouden aan houder gemeentelijke parkeerkaart, 
overeenkomstig MB 09.01.2007: 

1. ter hoogte van het huis nr.17 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord dokter en 
onderbord Xc (6 meter) 
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12. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 

Doornpannestraat. 
 
 Toelichting Overwegende de wens om de Doonpannestraat aangenamer te maken voor fietsers; 

 
 Voorstel van  

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

gemeentewegen,  

DOORNPANNESTRAAT – 4140  

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

Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

DOORNPANNESTRAAT – 4140  

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

Art. 1. 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. 

Art. 2. Fietsstraat, overeenkomstig art. 71 van het Algemeen Reglement op de Politie van 
het Wegverkeer  

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden F111 en F113. 

 

 

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

 
 Toelichting Overwegende de plaatsing van laadpalen voor elektrische wagens 

 
 Voorstel van  

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

gemeentewegen,  
 
FABIOLAPLEIN - 4201 (aanv.GR 09.02.99- GR 11.04.99 - GR 12.01.09 – GR 16.03.09 – 
GR 16.08.10 – GR 20.01.14) 
=============== 

Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

FABIOLAPLEIN - 4201  

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

Art. 1. opgeheven. 

Art. 2. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° 
van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Eerste plaats op de noord/westhoek van het plein. 

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

Art. 3. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Aan het kruispunt met de Leopold II laan. 

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

Art. 4. opgeheven 

Art. 5. Parkeerverbod, overeenkomstig art.75.1.2° van het Algemeen Reglement op de 
Politie van het Wegverkeer: 

1. Op de zuidelijke gelegen rijbaan van het plein 
2. Op de noordelijke kant van de toegangsweg 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van geel onderbroken strepen op de 
werkelijke rand van de rijbaan, op de trottoirband of op de boordsteen van een verhoogde 
berm. 

Art. 6. Parkeerplaatsen voorbehouden voor elektrische voertuigen, overeenkomstig 
art.70.2.1.3° van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer: 
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1. Twee parkeerplaatsen 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met aangepast bord 
“opladen elektrische voertuigen” en onderbord “ticket”. 
 

 

 

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

 
 Toelichting Overwegende de wens om een parkeerplaats voor een paardentrailer te creëren; 

 
 Voorstel van  

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

gemeentewegen,  
 
G. SCOTTLAAN – 4101    (GR 20.01.14 – 23.11.15) 
==================== 

Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

G. SCOTTLAAN – 4101     

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

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

1. Beide zijden, vanaf de Mooi Verblijflaan tot het strand. 

Art. 2. Opgeheven. 

Art. 3. Parkeerplaatsen voorbehouden aan Politievoertuigen, overeenkomstig art.70.2.1.3° 
van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Oostkant, tweede plaats vanaf het strand. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord  
dienstvoertuigen "Politie". 

Art. 4. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° 
van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Westkant, drie eerste plaatsen vanaf het strand. 

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

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

1. Oostkant, twee plaatsen vanaf het strand. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord 
ziekenwagen. 

Art. 6. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 

1. Op het rondpunt "St.Andre" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit 
van de aansluitende wegen (G.Scottlaan/Mooi Verblijflaan en G.Gezellelaan) 

2. Op het rondpunt gelegen aan de noordkant grenzend aan het strand. 

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

Art. 7. Parkeerplaatsen uitsluitend voor lichte vrachtauto’s en vrachtauto’s, overeenkomstig 
art. 70.2.1.3° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Oostkant, één parkeerplaats ten noorden van de rotonde met de Mooi 
Verblijflaan 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9c. 

 

 

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

 
 Toelichting Overwegende de wens om de Guldenzandstraat tussen de Doornpannestraat en de 

Westhinderstraat  aangenamer te maken voor fietsers; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Het aanvullend politiereglement op het verkeer, betrekking hebbend op 
gemeentewegen,  
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GULDENZANDSTRAAT – 4156  

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

Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

GULDENZANDSTRAAT – 4156  (GR 18.02.08) 

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

Art. 1. Verkeer verboden in beide richtingen, uitgezonderd fietsen,  bromfietsen klasse A en 
plaatselijk verkeer, overeenkomstig art.86.3 van het Algemeen Reglement op de Politie 
van het Wegverkeer: 

1. Gedeelte tussen de twee aansluitingen met de Doornpannestraat. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het C3 en M3 en met onderbord " 
uitgezonderd plaatselijk verkeer". 

Art. 2.  Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het 
Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Aan het kruispunt met de Leopold II laan. 

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

Art. 3.  Maximumsnelheid, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement 
op de Politie van het Wegverkeer: 

1. max 30 km/h, over een afstand van ongeveer 300 m, vanaf  de 1° bocht 
ter hoogte van de manege tot voorbij de 3° bocht, richting Albert I laan. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het zonebord ZC43 en ZC45 

Art. 4.  Fietsstraat, overeenkomstig art. 71 van het Algemeen Reglement op de 
Politie van het Wegverkeer 

1. Tussen het kruispunt met de Doornpannestraat en tussen het kruispunt met 
de Westhinderstraat 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden F111 en F113. 

 

 

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

 
 Toelichting Overwegende de plaatsing van laadpalen voor elektrische wagens 

 
 Voorstel van  

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

gemeentewegen,  

LUCIONPLEIN – 3085  (GR 19.04.2010 ) 

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

Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

LUCIONPLEIN – 3085   

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

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

1. Op het volledige plein. 

Art. 2. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Rondom het volledige plein. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3,Xa en Xb. 

Art. 3. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° 
van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Eén plaats op het plein. 

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

Art. 4. opgeheven 

Art. 5. Verplichting de door de pijl aangeduide richting te volgen, overeenkomstig art.69.3 
van de verkeerscode: 
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1. op het volledige plein 

De maatregel wordt aangeduid bij middel van de borden D1f aan ieder kruispunt van wegen 
uitgevende op het plein. 

Art. 6. Parkeerplaatsen voorbehouden voor elektrische voertuigen, overeenkomstig 
art.70.2.1.3° van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer: 

1. Twee parkeerplaatsen 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met aangepast bord 
“opladen elektrische voertuigen” en onderbord “ticket”. 

 

 

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

 
 Toelichting Overwegende de noodzakelijkheid van een laad- en loszone dichtbij de ingang van 

Maartenoom; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

 
MARKTPLEIN – 2685   (GR 28.03.2011) 
=============== 

Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

MARKTPLEIN – 2685   (GR 28.03.2011) 

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

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

1. Op het volledige plein. 

Art. 2: Parkeerplaatsen, voorbehouden aan personenauto’s, overeenkomstig art. 70.2.1.3° 
van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

2. Op het volledige plein. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9b  

Art. 3:  Stilstaan en Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Beide zijden van de rijbaan rondom het Marktplein. 
2. Beide zijden van de toegangsweg tussen de Verbouwenlaan en het plein. 
3. Beide zijden van de toegangsweg tussen de Gladiolenlaan en het plein 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3,Xa en Xb. 

Art. 4:  Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° 
van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. 6 plaatsen op het plein. 

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

Art. 5: Fietspaden, met verbod bromfietsen klasse B, overeenkomstig art.2.7 van het 
Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

2. Dubbel richtingsfietspad, oostkant van het plein, vanaf de Gladiolenlaan tot 
de Ter Duinenlaan 

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. 6: 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. Het oprijden van het plein is verboden via de oostelijke rijweg rond het 
plein.  

2. Het verlaten van het plein is verboden via de westelijke rijweg rond het 
plein. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M3 en 
F19 met onderbord M5. 

Art. 7: Verplichting de door de pijl aangeduide richting te volgen, overeenkomstig art.69.3 
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van de verkeerscode: 

1. op het volledige plein 

De maatregel wordt aangeduid bij middel van de borden D1 en  wegmarkeringen. 

Art. 8:  Stilstaan en Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1.  Op de parkeerstrook ten zuiden van het plein over een afstand van 18 
meter 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden E1 met onderbord Xc (18 
meter). 

 

 

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

 
 Toelichting Overwegende dat de parkeerplaats voor dokter t.h.v. huisnummer 275 overbodig is 

aangezien de dokter is overleden; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

 

STRANDLAAN - 1180 – 3480 (24.10.2016) 

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

STRANDLAAN - 1180 – 3480 (24.10.2016) 

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

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

Beide zijden, vanaf de Smeyerslaan tot de Zeedijk. 

Art. 2:  opgeheven 

Art. 3: Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° 
van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Oostzijde, twee plaatsen ter hoogte van de kerk. 
2. Oostzijde, thv huis nr.260 
3. Oostzijde, thv huis nr. 242 
4. westzijde, thv huis nr 181 

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

opgeheven. 

Art. 4: Eénrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het 
Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer, met uitzondering van fietsen 
en bromfietsen klasse A: 

1. Verboden richting vanaf het Zeedijk naar het Jaakpad. 

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

1. Voorrang vanaf het "rondpunt Zeepanne" tot de Hotellaan. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht op de voorrangsweg met bord B9 en de 

ondergeschikte weg met bord B1. 

Art. 6: Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Aan het kruispunt met de Willem Elsschotlaan. 
2. Aan het kruispunt met de Duinenkranslaan. 
3. Aan het kruispunt met de Jan Van Looylaan. 
4. Aan het kruispunt met de Tennislaan. 
5. Aan de noord- en zuidkant van het  kruispunt met de Albert Nazylaan. 
6. Aan het kruispunt met de Zeepannelaan. 
7. Aan de noord- en zuidkant van het kruispunt met de Koninklijke Baan. 
8. Aan het kruispunt met de Goffinlaan. 
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De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 

Art. 7: Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 

1. Op het rondpunt "Zeepanne" heeft het rondgaand verkeer voorrang op 
dit van de aansluitende wegen (Robert Vandammestraat/Ten 
Bogaerdelaan en de Leopold III laan). 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op 
het RP met D5. 

Art. 8:  Fietspaden, overeenkomstig art.2.7 van het Algemeen Reglement op de Politie van 
het Wegverkeer: 

1. Op beide zijden vanaf het RP Zeepanne tot de St. Hermesstraat. 

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. 9: Rijbaan verdeeld in rijstroken, overeenkomstig art.72.2 en 72.3 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1.  onderbroken streep: 

a).Vanaf het RP Zeepanne tot de St. Hermesstraat 

2. doorlopende streep: 

b).Aansluitend op de onderbroken streep, tot de middenberm. 

Art. 10: Denkbeeldige rand van de rijbaan, overeenkomstig art.75.1.1.° van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1.  Op beide zijden, vanaf het RP Zeepanne, tot de aansluiting met het voetpad 
thv St. Hermesstraat. 

Art. 11: Parkeerplaatsen voorbehouden aan houder gemeentelijke parkeerkaart, 
overeenkomstig MB 09.01.2007: 

1. ter hoogte van het huis nr.222 
2. ter hoogte van het huis nr 275 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord 
parkeerkaart 

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

1. Oostkant, vanaf de Koninginnelaan tot de Duinenkranslaan 
2. Westkant, vanaf de Wallecanlaan tot huis nr 163 
3. Oostkant, tegenover het Jaakpad 
4. Oostkant vanaf huis nr 132 tot 138 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1 – Xa en Xb of Xc 

Art.13: Periodiek parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

Telkenjare van 01 juli tot en met 31 augustus is er parkeerverbod : 

1. Beide zijden van het Jaakpad tot de Zeedijk. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van wegneembare borden E1 – onderbord 
“van 01 juli tot 31 augustus” -  Xa en Xb . 

Art. 14: Verkeer verboden in beide richtingen, uitgezonderd rijwielen, openbare diensten en 
vergunninghouders, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de 
Politie van het Wegverkeer. 

1. Telkenjare : 

a) Vanaf 01 juli te 10.00 uur tot en met 31 augustus te 19.00 uur. 

2. Dit verbod geldt niet voor: 

a) Voor bestuurders van voertuigen van openbare diensten, hulp- en 
veiligheidsdiensten en voertuigen gebruikt door de diensten van het 
Ministerie van Vlaamse Gemeenschap. 

b) vergunninghouders, vergunning afgeleverd door het 
Gemeentebestuur.. 

c) fietsers en seizoentrapfietsen. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van  wegneembare verkeersborden C3 
met onderbord “van 01 juli tot 31 augustus + uitgezonderd openbare diensten - 
vergunninghouders” en rijwielen. 

Art. 15: Parkeerplaatsen, voorbehouden voor fietsen overeenkomstig art. 70.2.1.3°.f van het 
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Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer 

1. Parkeerplaats aan de oostzijde aan het kruispunt met de 
Duinenkranslaan 

De maatregel wordt ter kennis gebracht door de inrichting van een fietsstandplaats met de 
borden E9a en onderbord M1.  

Art. 16: Parkeren beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer: 

1. Drie parkeerplaatsen, ter hoogte van huisnummer 331 
2. Twee parkeerplaatsen, ter hoogte van huisnummer 294 
3. Twee parkeerplaatsen, ter hoogte van huisnummer 307 
4. Twee parkeerplaatsen, ter hoogte van huisnummer 280 
5. Twee parkeerplaatsen, ter hoogte van huisnummer 279 
6. Twee parkeerplaatsen, ter hoogte van huisnummer 252 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord E9a, het onderbord 
’30 minuten’ en het onderbord Xc (met vermelding van de afstand). 
 

 

 

19. Open Oproep Winvorm voor aanstellen ontwerper uitkijktoren Hoge Blekker: goedkeuren mandaat. 
 
 Toelichting De gemeente diende een dossier in bij de provincie West-Vlaanderen voor de bouw van een 

uitkijktoren op de Hoge Blekker te Koksijde. Dit kadert binnen het project Horizon 2025, 
waarbij de provincie op tal van plaatsen in West-Vlaanderen uitkijktorens wenst te plaatsen. 
Het project is goedgekeurd wat betekent dat nu samen met de provincie West-Vlaanderen 
een ontwerper dient aangesteld te worden. Op verzoek van de provincie West-Vlaanderen 
wordt voorgesteld dit te doen aan de hand van de Open Oproep Winvorm. Deze procedure 
maakt gebruik van ontwerpend onderzoek om een ontwerp te selecteren.  De uiteindelijke 
gunning gebeurt door het College van burgemeester en schepenen.   
De provincie stelt een voorzitter aan van de jury en betaalt extern jurylid. De gemeente dient 
in te staan voor het vergoeden van de 3 kandidaten die een ontwerp zullen opstellen. Zij 
ontvangen elk 3.250 euro excl. BTW 

Het budget dat wordt vooropgesteld voor de uitkijktoren zelf is 450.000 euro, incl. BTW en 
incl. erelonen (excl. veiligheidscoördinatie). De provincie West-Vlaanderen financiert hiervan 
225.000 euro.  
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Het mandaat voor deelname aan de Open Oproep Winvorm door de opdrachtgever, 
de gemeente Koksijde voor de volledige studieopdracht voor de bouw van een 
uitkijktoren op de Hoge Blekker, wordt goedgekeurd. 

 

 

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. 

 
 Toelichting In kader van de samenwerking met de provincie West-Vlaanderen voor het aanstellen van 

een ontwerper voor de volledige studieopdracht voor de bouw van een uitkijktoren op de 
Hoge Blekker via de procedure van de Open Oproep WinVorm, dienen verdere afspraken 
vastgelegd te worden rond die procedure voorwerp van de studieopdracht met ambitieniveau, 
de taken van beide partners, afspraken rond de te volgen procedure,….. Dit staat allemaal 
beschreven in dit voorliggend protocol. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Het 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 studeopdracht voor de bouw van een uitkijktoren op de Hoge 
Blekker te Koksijde via de procedure van de Open Oproep WinVorm, wordt 

goedgekeurd. 

 

 

21. Goedkeuren overeenkomst sociaal woonaanbod 2017-2019. 
 
 Toelichting Met het Grond- en pandendecreet heeft de Vlaamse Overheid in 2009 haar beleid omtrent 

o.a. sociale woningen bepaald. Elke gemeente kreeg daarom een bindend sociaal objectief 
(BSO) opgelegd. Tegen 2025 moet de gemeente op haar grondgebied een aantal bijkomende 

sociale woningen realiseren. Oorspronkelijke werd een onderverdeling gemaakt met sociale 
huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels.  Ondertussen is de last wat sociale 
kavels en koopwoningen betreft geschrapt. 
 



verklarende nota gemeenteraad 26|06|2017 pagina 14/16 

 
Op basis van de nulmeting in 2007 is het deelobjectief huur per gemeente bepaald in het 
decreet Grond- en Pandenbeleid. Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal 
huishoudens die een gemeente op haar grondgebied had op 1/1/2008. Voor Koksijde werd dit 
aantal vastgelegd op 172 extra sociale huurwoningen tegen 2025. 
Koksijde heeft nog 94 woningen extra te faciliteren. 
 
Om te monitoren of een gemeente het groeipad volgt wordt tweejaarlijks een 
voortgangstoets opgemaakt waarbij steden en gemeenten in categorieën worden 
onderverdeeld: 
- Categorie 1: Gemeenten die het groeipad van het BSO volgen. 
- Categorie 2a: Gemeenten die het groeipad van het BSO niet volgen en genoeg inspanningen 
leveren volgens Wonen-Vlaanderen. 
- Categorie 2b: Gemeenten die het groeipad van het BSO niet volgen en niet genoeg 
inspanningen leveren volgens Wonen-Vlaanderen. 
Koksijde werd onderverdeeld in categorie 2b.  
 
De gemeenten en steden uit deze categorie 2b werden uitgenodigd om in dialoog te gaan met 
de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), Wonen-Vlaanderen en de sociale 
woonactoren om na te gaan welke de mogelijkheden zijn tot ontwikkeling van sociale 
huurwoningen.  
 
De bedoeling van deze gesprekken was om tot een overeenkomst te komen tussen de 
gemeente met een of meer sociale woonactoren. In deze overeenkomst gaan beide partijen 
het engagement aan om een bijkomend sociaal woonaanbod in de gemeente te realiseren. 
Als de gemeente niet bereid is om een dergelijke overeenkomst te sluiten, zal de minister een 
overeenkomst sluiten met een sociale woonorganisatie die bereid is om het vereiste sociaal 

woonaanbod op het grondgebied van Koksijde te realiseren. 
 
Volgende gronden, in eigendom van de gemeente, kunnen worden aangesneden om een 
sociaal woonproject te starten (zie ook bijlage): 
 
- Hagedoornstraat: 2 woningen 
- Toekomstlaan: 3 woningen 
- Site jeugdherberg: minstens 8 woningen 
 
In de overeenkomst wordt ook vermeld dat de samenwerking met het regionaal sociaal 
verhuurkantoor zal worden versterkt. Momenteel is het informeel afgesproken plafond van 
het totale aantal sociale huurwoningen afgeschaft en wordt er naar een formule gezocht die 
de subsidie zal regelen. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De Gemeenteraad gaat akkoord met de overeenkomst sociaal woonaanbod 2017-
2019 volgens de als bijlage bij dit besluit gevoegde tekst; 

Art. 2:  Kennis van dit besluit te geven aan Woonhuis NieKo, en de dienst stedenbouw 

 

 

22. Goedkeuring BNIP Belgian Open Aerobatic Championship Koksijde. 
 
 Toelichting De veiligheidscel van Koksijde maakte een Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) op voor 

de Belgian Open Aerobatic Championship die plaatsvindt op 1 en 2 juli 2017 t.h.v. de WAC. 
Het evenement betreft het Belgisch open kampioenschap kunstvliegen waarbij 20 à 30 
deelnemers van verschillende nationaliteiten strijden voor de titel in hun categorie. 
Stuntteams openen en sluiten het evenement en geven tussenin demo’s. Het evenement is 
gratis toegankelijk voor het publiek. 
Dit BNIP is een aanvulling op het Algemeen Nood- en Interventieplan van de gemeente 
Koksijde. 
Dit BNIP beoogt om, in geval er zich een noodsituatie voordoet op dti evenement, de nodige 
personen en diensten te alarmeren, de nodige middelen en mensen in te zetten en de 
hulpverlening te coördineren op een snelle en efficiënte manier. 
Het doel van dit plan is om via een multidisciplinaire aanpak de slachtoffers te redden en de 
bevolking te beschermen. Daarnaast is het BNIP een middel om de noodsituatie tijdens het 
evenement te bestrijden, de gevolgen ervan te beperken en de terugkeer naar een normale 
situatie te bespoedigen. 
Het BNIP legt de mogelijke risico’s vast, te volgen procedures, de onderlinge afspraken, de 
verantwoordelijkheden en de communicatie. 
 

 Voorstel van  
beslissing Art. 1:  Het BNIP voor de Belgian Open Aerobatic Championship wordt goedgekeurd. 

Art. 2:  Het BNIP wordt bezorgd aan de bestemmelingen vermeld op de verspreidingslijst, 
zoals opgenomen in het BNIP. 
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23. TMVW (IC) - aanduiden vertegenwoordiger voor de algemene vergadering op 30 juni 2017. 
 
 Toelichting De oprichtingsvergadering TMVS zal plaatsvinden in de schoot van de algemene vergadering 

van TMVW op 30 juni 2017. 
De agenda voor deze oprichtingsvergadering TMVS bestaat uit het verlijden van de notariële 
akte Oprichting TMVS; 
Het is van belang dat de gemeente een vertegenwoordiger aanduidt om aanwezig te zijn op 
deze Oprichtingsvergadering en om de notariële akte Oprichting mee te ondertekenen.  Bij 
gebrek aan vertegenwoordiging zal de oprichting van TMVS bij notariële akte noodzakelijk 
plaatsvinden zonder de deelname van de gemeente Koksijde. 
Dhr. Guido Decorte, afgevaardigde, en dhr. Henk Ghyselen, plaatsvervanger, kunnen niet 
aanwezig zijn op deze vergadering. 
De gemeenteraad moet een andere vertegenwoordiger aanstellen voor de algemene 
vergadering van TMVW op 30 juni 2017 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Aanduiden vertegenwoordiger van de algemene vergadering van TMVW (IC) op 30 
juni 2017 

 

 

24. Hervaststellen reglement onderwijscheques. 
 
 Toelichting Onderwijscheques zijn cheques waarmee ouders verplichte schoolkosten kunnen betalen. 

Doelstelling van deze onderwijscheques: de betaalbaarheid van het onderwijs garanderen en 
de gelijke schoolkansen vrijwaren. Enkele kleine aanpassingen in het huidige reglement zijn 
noodzakelijk om een goede verwerking mogelijk te maken (vervaldatum, verval rechten, 
beschikbaar budget). 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Het reglement onderwijscheques, goedgekeurd door de gemeenteraad van 21 
december 2015 wordt opgeheven. 

Art. 2:  Het hierbij gevoegde reglement onderwijscheques wordt goedgekeurd. 

 

 

25. Hervaststellen schoolreglement gemeentelijke basisschool Oostduinkerke. 
 
 Toelichting Elk schoolbestuur moet voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement opstellen dat de 

betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt. Meer specifieke 
regels en afspraken worden door het college van burgemeester en schepenen opgenomen in 
de infobrochure. Het schoolreglement voor de gemeentelijke basisschool Oostduinkerke wordt 
geactualiseerd en aangepast, waardoor een hervaststelling nodig is. Worden gewijzigd t.o.v. 
de vorige versie: huiswerkbeleid - schoolraad - uitvoerig van het besluit van de 
gemeenteraad van 19/10/2015 betreffende het retributiereglement vaste en vrijblijvende 

kosten voor het onderwijs - clausule omtrent de werking van de brugfiguren en 
leerlingengegevens. Het aangepaste schoolreglement werd met het personeel besproken in 
de personeelsvergadering van 20/02/2017. De schoolraad gaf op 13/03/2017 een positief 
advies over de wijzigingen van het schoolreglement. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art.1:  Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs met inbegrip van de 
infobrochure, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 juni 2016 wordt 
opgeheven.  

Art. 2:  Het hierbij gevoegde schoolreglement wordt goedgekeurd.  

Art. 3:  De meer specifieke regels en afspraken worden door het college van burgemeester 
en schepenen opgenomen in de infobrochure. 

Art. 4:  Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en de infobrochure worden bij elke 
inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op 
papier of via een elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor 
akkoord.  

 

 

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

 
 Toelichting Elke school is verplicht een schoolraad samen te stellen; de leden hebben een mandaat van 4 

jaar. 
De schoolraad wordt bij aanduiding samengesteld en voorziet een evenwichtige 

vertegenwoordiging van personeel en ouders. 
De mandaten van de vorige schoolraad liepen af op 31 maart 2017; een nieuwe 
samenstelling van de schoolraad moet bekrachtigd worden. 
In de overeenkomst tussen schoolbestuur en schoolraad worden de procedureregels bepaald 
die van toepassing zijn op het uitoefenen van de participatierechten. De overeenkomst 
bepaalt eveneens het vergaderritme en de modaliteiten voor de verslaggeving. 
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 Voorstel van  

beslissing 
Art.1:  De gemeenteraad bekrachtigt de samenstelling van de schoolraad voor de geleding 

van het personeel. Effectieve vertegenwoordigers in de schoolraad met een mandaat 
van 4 jaar zijn: 
Els Rotsaert - Sofie Verhelst - Sigrid Peelaers 

Art. 2:  De gemeenteraad bekrachtigt de samenstelling van de schoolraad voor de geleding 
van de ouders. Effectieve vertegenwoordigers in de schoolraad met een mandaat 
van 4 jaar zijn: 
Stijn Cornelis (voorzitter) - Nathalie Vantorre - Ina Van Thienen 

Art. 4:  De overeenkomst tussen schoolbestuur en schoolraad gemeentelijke basisschool 
Oostduinkerke wordt goedgekeurd. 

 

 

27. Goedkeuren aanpassing huishoudelijk reglement gemeenteraad. 
 
 Toelichting In het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt bepaald dat de raadsleden 

mondelinge vragen kunnen stellen over gemeentelijke aangelegenheden die niet op de 
agenda van de gemeenteraad staan. 
Het college van burgemeester en schepenen stelt dat deze mondelinge vragen ten laatste de 
dag van de zitting om 14 uur bij de gemeentesecretaris in te dienen 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De aanpassing aan het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt 
goedgekeurd. 

 

 

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

 
 Toelichting In 2014 werd een eerste bestek opgemaakt voor het huren van kerstverlichting rond de 

ijsbaan. In 2015 werd een gelijkaardige bestek opgesteld voor de omgeving Guido 
Gezelleplein. De voorbije jaren zijn er heel wat uitbreidingen bijgekomen (Zeelaan kant zee, 
Zeelaan kant dorp,…). Dit lastenboek bundelt nu de gehele omgeving Koksijde-Bad. De hele 
omgeving zal voorzien zijn van sfeerrijke identieke LED-verlichtingen. Alle boompjes in de 
Zeelaan en Westendestraat, de twee schuine verlichtingspalen, de voorgevel van het 
gemeentehuis en de boompjes op en rond het Guido Gezelleplein.  

Een eerst prijsvraag werd stopgezet daar de raming werd overschreden en de limiet voor het 
gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking werd 
overschreden. 

Raming huidig bestek: € 140.844,00 incl. btw. 
Kredieten zijn / worden voorzien op de exploitatiebudgetten van de betreffende dienstjaren. 
Wijzen van gunnen: open offerteaanvraag. 
Lastenboek opgemaakt in eigen regie. 

In het meerjarenplan in vanaf 2017 tot en met 2019 45.160,00 € per jaar voorzien voor de 
huur van kerstverlichting. Dit bedrag werd voorzien voor de totale huur en dus ook voor de 
eventuele huur van kerstverlichting in Oostduinkerke-dorp en Oostduinkerke-bad zoals was 
opgenomen in de planning. Het beschikbare budget is dus wel voldoende voor de 
vooropgestelde raming.  
jaarbudgetrekening : 2017/ACT-185/0710-01/6150200/BESTUUR/CBS/IE-GEEN 
Beschikbaar krediet : 45.160,00 € 
Gereserveerd krediet :  26.970,90 € 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017-093 en de raming voor de 
opdracht “Huren van kerstverlichting centrum van Koksijde-Bad  - 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 € 116.400,00 
excl. btw of € 140.844,00 incl. 21% btw. 

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

Art. 3:  De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal 
niveau. 

 

 

29. Mondelinge vragen van de raadsleden. 
 
 
 
Joeri Stekelorum 
gemeentesecretaris 
16 juni 2017 


