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gemeente 

Koksijde 

BEKNOPT VERSLAG 

GEMEENTERAAD 
maandag 25 september 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: schepenen Serpieters en Delie, de raadsleden Vollon, Cavyn, Dalle, Ghyselen en 
Hancke 
 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 28 augustus 2017 

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

Schepen Dawyndt verwijst naar de vraag in de vorige raad van raadslid Dewulf over de vertegenwoordiging van de 

fracties in het overlegcomité van de strandclubs en meldt dat bij nader onderzoek is gebleken dat de uitnodiging reeds 
werd verstuurd in juni jl. naar alle voorzitters van de fracties, waaronder fractievoorzitter Van Herck en vaststelt dat dit 
dus niet werd doorgegeven binnen de fractie Impuls en de vergadering is gepland op 3 oktober 

 

1. Mededelingen. 

De voorzitter deelt een schrijven mee van de raadsleden Vancayseele en Mouton die schrijven dat ze vanaf 1 september 

jl. als onafhankelijk raadslid zullen zetelen en dus geen deel meer uitmaken van de fractie Impuls!; de fractie Impuls! 
telt dus voortaan nog twee raadsleden, Elwin Van Herck en Jean-Marie Dewulf. 

 

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

a) Hulpverlingszone Westhoek – toelage budget 2018 - goedkeuring 
 De raad keurt met unanimiteit de toevoeging van dit dagordepunt goed 

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

Burg - Elektriciteit - goedkeuren aangepaste raming. 

Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar eerdere behandeling van dit punt, stelt dat de werken zullen starten in de 
krokusvakantie 2018 en moeten afgerond zijn in september; hij stelt voor de verhoogde raming voor dit lot goed te 
keuren; de gunningsprijs zit voor alle loten samen beneden de raming 

Gehoord raadslid Van Herck die vraagt waar de stijging van de kosten ten opzichte van de raming met 25% precies zit 
waarop de burgemeester antwoordt dat de totaliteit van de werken onder de raming zit 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - automatiseren van de 
gemeentelijke administratieve sancties - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting over het opzet van dit lastenboek, met name maximale automatisering van 
de werkprocessen met verhoogd gebruiksgemak voor de vaststellers en verwerkers van o.a. de verkeersboetes 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

4. Open Oproep Winvorm voor aanstellen ontwerper uitkijktoren Hoge Blekker: goedkeuren bestek 2de fase. 

Gehoord dhr. burgemeester die wijst op de goede samenwerking met de provincie waarbij een oproep tot kandidaat-
ontwerpers werd gedaan en drie kandidaten uiteindelijk zijn weerhouden waarna raadslid Decorte nog een bijkomende 
toelichting geeft over de procedure die zal gevolgd worden 

Gehoord raadslid Van Herck die verwijst naar de tussenkomst van raadslid Loones in een vorige raadszitting en vraagt of 
ook de omgeving zal aangepakt worden, of er rekening gehouden wordt met materiaalkeuze zodat de toren in harmonie 
is met de omgeving en of er rekening is gehouden met de fauna en flora in de omgeving; de burgemeester antwoordt 
hierop dat er reeds overleg is gepleegd met Natuur en Bos die ook bij de jury is betrokken, zodat de impact op de 
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omgeving meegenomen wordt bij de beoordeling; er is parkeergelegenheid beneden in de straat, het is niet de bedoeling 
bovenaan extra parking te creëren 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

5. Open Oproep Winvorm voor aanstellen ontwerper uitkijktoren Hoge Blekker: goedkeuren projectdossier. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

6. Open Oproep Winvorm voor aanstellen ontwerper uitkijktoren Hoge Blekker: goedkeuren modelovereenkomst. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

7. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen voor het leveren van een bronzen beeldhouwwerk 'Kwantum 
Femini' (2012-2014) van Brecht Ledene. 

Gehoord schepen Gantois die uitleg geeft over de kunstenaar en het aan te kopen werk en stelt dat het beeld zal 
geplaatst worden in de kunstentuin van de Keunekapel 

Gehoord raadslid Mouton die vraagt of er een positief advies is van de cultuurraad, wat wordt bevestigd door schepen 
Gantois 

Gehoord raadslid Van Herck die de stemming vraagt omdat zijn fractie meent dat er reeds voldoende is geïnvesteerd in 
patrimonium en het geld beter kan besteed worden voor de jeugd waarop schepen Gantois antwoordt dat de ene keuze 
de andere niet uitsluit 

 Goedgekeurd met 19 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, L. 
Van Hove, R. Gantois, J. Loones, G. Decorte, P. Casselman, F. Devos, C. Castelein, C. Bakeroot, G. 
Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, G. Vandenbroucke, I. Vancayseele, R. Mouton) en 2 tegen 
(Van Herck, Dewulf) 

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

 Goedgekeurd met unanimiteit 

9. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst addendum voor de aanleg van de rotonde in combinatie met 
fietspad langs N35 tussen Veurne en De Panne (referte X30/N35/48) tussen het Vlaams Gewest, het 
stadbestuur Veurne, het gemeentebestuur De Panne, het gemeentebestuur Koksijde, de NV Aquafin en de 
IWVA. 

Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar eerdere besprekingen in de raad en zegt dat dit dossier al heel lang 
aansleept 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

10. Kennisname van het budget 2018 van de kerkfabriek OLV Ter Duinen. 
 kennisname 

11. Kennisname van het budget 2018 van de kerkfabriek St.-Niklaas. 
 kennisname  

12. Kennisname van het budget 2018 van de kerkfabriek St.-Willibrordus. 
 kennisname 

13. Kennisname van het budget 2018 van de kerkfabriek St.-Idesbaldus. 
 kennisname 

14. Kennisname van het budget 2018 van de kerkfabriek St.-Pieter. 
 kennisname 

15. Goedkeuring rooilijnplan en affectatie van een gedeelte wegenis van het voormalige munitiedepot naar het 
openbaar domein. 

Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat een ontsluiting voor Aquafin nodig is via deze wegenis 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

16. Goedkeuring participatie Wijkwerken regio Westhoek. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

16bis Hulpverlingszone Westhoek – toelage budget 2018 - goedkeuring 

Gehoord dhr. burgemeester die de goedkeuring vraagt 

Gehoord raadslid Van Herck die vraagt of de gemeente voor de MUG-Heli zal tussenkomen, vraagt of Koksijde meer 
betaalt omdat de hoofdzetel in Koksijde zal blijven, hij vraagt ook of de zetel in de Zeelaan zal blijven en voor hoe lang, 
en of er plannen zijn om de brandweerkazerne van locatie te veranderen waarop de burgemeester antwoordt dat de 
hoofdzetel van de zone momenteel in de Robert Vandammestraat is; de post Koksijde blijft in de Zeelaan maar dat kan 
in de toekomst wel herbekeken worden in functie van de herbestemming van het militaire domein; Koksijde betaalt reeds 
een bijdrage voor de MUG-Heli 

 Goedgekeurd met unanimiteit mits aanpassing van het adres van de administratieve zetel naar Robert 
Vandammestraat 
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(17) MONDELINGE VRAGEN 

 
1. vraag van raadslid Dewulf – procedures in de gemeenteraad 

Raadslid Dewulf verwijst naar het feit dat wanneer een mondelinge vraag wordt beantwoord, er geen tijd meer gegeven 
wordt aan de vraagsteller door een teken van de burgemeester om hierop te reageren of bijkomende uitleg te vragen; hij 
meent dat dit niet reglementair en niet wettelijk is en een aanfluiting is van het democratische spreekrecht van de 
oppositie en dit komt bij de mensen die de streaming volgen ook niet goed over omdat men de indruk krijgt dat de 
vraagsteller tevreden is met het antwoord; hij besluit dat het in een democratisch proces van een gemeenteraad nodig is 
dat de vraagsteller de mogelijkheid krijgt tot een vervolgvraag en de kans moet krijgen te reageren op het antwoord. 

De burgemeester stelt dat hij het beu is dat hij door raadslid Dewulf steeds persoonlijk wordt beschuldigd en stelt dat de 
voorzitter volwassen genoeg is om de vergadering goed te leiden. 

Raadslid Loones sluit aan dat hij zich enigszins kan vinden in de stelling van raadslid Dewulf; hij verwijst naar zelfde 
discussies destijds in het Vlaamse Parlement en hij zou het niet slecht vinden dat er eventueel een ander lid van de 
gemeenteraad zou kunnen reageren en vraagt om in die zin het huishoudelijk reglement aan te passen zodat het debat 
in de gemeenteraad wat aangezwengeld wordt; raadslid Van Herck sluit zich hier bij en stelt dat, na verkregen informatie 
bij het VVSG, het mogelijk moet zijn om nog eens te repliceren; de voorzitter meent ten slotte dat in de laatste elf jaar 
alles vlot is verlopen en het probleem niet ziet, hij handelt steeds autonoom. 

 

2. vraag van raadslid Van Herck – jachtgebieden Koksijde 

Voorafgaand wil raadslid Van Herck duidelijk stellen dat hij de mail waarin de fractie wordt uitgenodigd voor het overleg 
met de strandclubs, niet heeft gekregen en pas kennis heeft genomen nadat de bewuste mail door de 
gemeentesecretaris na de vorige gemeenteraad nog eens werd toegestuurd; 

Voor wat zijn vraagt betreft, verwijst raadslid Van Herck naar de afbakening van de jachtgebieden die online staat en 
heeft vastgesteld dat er een deel van het bewoonde deel van Koksijde-dorp ingekleurd staat; hij verwijst naar een 
campagne van Vogelbescherming Vlaanderen; hij vraagt of de betrokken burgers kunnen ingelicht worden dat ze kunnen 
bezwaar indienen om zo het jachtrecht op hun eigendom te laten schrappen; de burgemeester verwijst naar het feit dat 
enkele gemeentelijke eigendommen zijn ingekleurd en het schepencollege reeds een reactie heeft opgestuurd om deze 
percelen te laten schrappen 

 

3. vraag van raadslid Van Herck – veiligheid gemeenteschool Oostduinkerke 

Raadslid Van Herck verwijst naar een mail naar de bevoegde schepenen in verband met de veiligheid aan de achterkant 
van de school in de Polderstraat en vraagt om daar signalisatie aan te brengen om minder snel te rijden; de 
burgemeester geeft aan dat dit probleem reeds in de verkeerscommissie werd besproken en een plaatsbezoek werd 
gedaan met voorstel van enkele onmiddellijke maatregelen: plaatsen van een Octopuspaal, beter aanduiden zone 30 en 
er wordt ook nagekeken of een perceel onbebouwde grond kan worden aangekocht voor de aanleg van een parking in de 
Polderstraat. 

 

4. vraag van raadslid Vancayseele - verkiezingsborden 

Raadslid Vancayseele verwijst dat binnen een jaar de gemeenteraadsverkiezingen er aan komen; hij geeft aan dat in 
verkiezingstijd het beeld van Koksijde wordt vertroebeld en slordig oogt door de vele verkiezingsborden die dan overal 
rond worden geplaatst; hij stelt de vraag of al die borden, aanhangwagens enz. echt nodig zijn, en stelt dan ook voor om 
via een aanvullend politiereglement dit aan banden te leggen omdat er uiteindelijk vandaag veel alternatieven zijn om 
publiciteit te maken; de burgemeester kan zich vinden in de argumenten en stelt dan ook voor dat er met de fracties zou 
samen gezeten worden om tot een consensus te komen, hij verwijst bijv. naar de stad Nieuwpoort waar dit reeds lang in 
voege is; er kunnen eventueel ook meer gemeentelijke borden worden geplaatst; raadslid Loones kan er zich wel in 
vinden als er een consensus zou zijn, er zijn immers vele andere mogelijkheden om publiciteit te voeren die niet zorgen 
voor vervuiling van onze wegen; raadslid Decorte deelt namens CD&V de bekommernissen van raadslid Vancayseele en 
vindt het ook niet meer verantwoord om het straatbeeld te vervuilen met verkiezingsborden, hij verwijst ook naar de 

goede praktijk in de stad Nieuwpoort, waar de stadsdiensten zelf de borden aanplakken; raadslid Devos vindt dat politici 
het goede voorbeeld moeten nemen maar dat het met enige nostalgie is dat hij zou afscheid moeten nemen van deze 
traditie van borden; raadslid Van Herck vindt het voorstel niet realistisch 

 

5. vraag van raadslid Mouton – luchtmachtbasis Koksijde 

Raadslid Mouton verwijst naar diverse partijblaadjes en sociale media waarin wordt gemeld dat er een doorbraak is voor 

de luchtmachtbasis, maar vaststelt dat er aan de raad nog geen info werd gegeven en vraagt dan ook wat de timing is; 
de burgemeester verwijst naar de diverse stappen die reeds zijn ondernomen, momenteel wordt de voorbereiding 
opgestart voor de officiële procedure van de opmaak van een PRUP na de opmaak van het masterplan; hij schetst de 
diverse stappen die zullen ondernomen worden, waaronder een infomoment voor de bevolking op 19 december; hij 
bedankt raadslid Decorte voor zijn werk als deputé van de provincie; raadslid Decorte stelt dat er inderdaad reeds jaren 
in stilte is gewerkt voor dit dossier maar dat er nog een lange weg dient afgelegd te worden; 

Raadslid Loones stelt dat alle fracties in dit dossier actief zijn geweest; het is een dossier die ondertussen door drie 
ministers behandeld werd, maar nu is er een doorbraak door het standpunt van minister Van de Put; zijn fractie zal 
verder alle medewerking verlenen aan dit dossier 

De burgemeester besluit vervolgens met een toelichting over de mogelijkheden die op de terreinen kunnen en er de 
nadruk op legt dat we inderdaad realistisch moeten zijn en de verwachtingen bij de bevolking over herbestemming wat 
zullen moeten temperen en het feit dat er nog vele procedures wachten tot effectieve realisaties mogelijk zullen zijn 
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Gehoord raadslid Van Herck die inpikt op de diverse mogelijkheden maar wel vraagt of er zwart op wit de bevestiging is 
van minister Van de Put over de plannen; hij wijst er ook op dat een snelle realisatie niet mogelijk zal zijn omdat hij kon 
vernemen dat de demilitarisering van een zone gemiddeld vijf jaar duurt 

 
 
Voor een woordelijke weergave van de zitting wordt verwezen naar 
https://koksijde.notubiz.be/vergadering/407183/Gemeenteraad%2025-09-2017? dat integraal deel uitmaakt van dit beknopte 
verslag. 
 
 
 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u14 
volgende raadszitting : maandag 23 oktober om 20 uur 
 
 
 

Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 

https://koksijde.notubiz.be/vergadering/407183/Gemeenteraad%2025-09-2017

