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De zitting vangt aan om 20u00 
 
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: burgemeester Marc Vanden Bussche, raadslid Vollon 
 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 25 september 2017 

Raadslid Van Herck komt terug op de door raadslid Mouton gestelde vraag in verband met de toekomst van de 
luchtmachtbasis en waarbij hij vroeg of de overdracht aan de gemeente door minister Vande Put schriftelijk en 
ondertekend werd bevestigd aan de gemeente, waarop hij toen geen antwoord kreeg; bij navraag op de diensten blijkt 
zo’n document niet ter beschikking te zijn en hij vraagt dit recht te zetten in de notulen; hij verwijst ook naar eerdere 
ingenomen standpunten in de gemeenteraad en vraagt dan ook duidelijkheid hierover. 

Raadslid Dewulf verwijst naar het antwoord van de burgemeester op zijn vraag in de vorige gemeenteraad waarbij de 
burgemeester stelde het beu te zijn steeds door raadslid Dewulf persoonlijk aangevallen te worden; hij vraagt dat er zou 
genoteerd worden dat dit zeker nooit zijn bedoeling is geweest; hij vindt dat een raadslid zich moet kunnen richten tot 
de burgemeester gezien hij spreekbuis is van het schepencollege en hij moet kunnen verdragen dat er binnen de 
gemeenteraad oppositie is; raadslid Dewulf stelt ook ontgoocheld te zijn in het gebrek aan interpellaties door leden van 
de meerderheid en het niveau aan democratie in de gemeenteraad beneden alle peil is, het beleid wordt bepaald door 
het college 

Raadslid Loones stelt een grote eenstemmigheid vast binnen de gemeenteraad, er is ook transparantie door alle stukken 
die aan de raadsleden ter beschikking worden gesteld; het is ook logisch dat leden van de meerderheid minder vragen 
stellen dan de oppositie gezien een en ander ook vooraf afgestemd wordt in het schepencollege en op een 
coalitievergadering; hij vindt het kort door de bocht om nu te stellen dat de debatten in de gemeenteraad niet veel 
voorstellen; 

Gehoord dhr. secretaris die stelt dat hij geen feiten die niet werden gezegd in de vorige raadszitting in de notulen van 

deze raadszitting kan opnemen, maar de tussenkomsten van de raadsleden Van Herck en Dewulf in de notulen van de 
raadszitting van heden zullen terug te vinden zijn. 

De raad keurt vervolgens het voorgesteld ontwerp van notulen van de raadszitting van 25 september 2017 goed. 

 

1. Mededelingen. 

Schepen Dawyndt deelt de bezoekers- en kijkcijfers mee van de Cyclocross van afgelopen weekend en stelt dat deze 
cijfers er op wijzen dat de Duinencross nog altijd een succes is 

 
Raadslid Ghyselen vervoegt de zitting bij de bespreking van navolgend punt 
 
2. Goedkeuring wijziging nr.6 van het meerjarenplan 2014-2019 (2020). 

Gehoord de financieel beheerder die een technische toelichting geeft over deze wijziging 

Gehoord raadslid Van Herck die een zevental kanttekeningen wil maken: (1) de schuldenlast blijft aan de hoge kant en 
vraagt niet af te wijken van de koers en werk te maken van verdere schuldafbouw; (2) In actieplan 1214 zijn de 
inspanningen voor de jeugd veel te laag, de budgetten mogen vervijfvoudigd worden, hij stelt voor om de opgraving van 
de potvis niet uit te voeren; (3) Inzake beleidsdoelstelling Duurzame leefomgeving wordt verwezen naar een 
omgevingsanalyse die hij niet kan terugvinden in het document, er wordt verwezen naar inzetten op betaalbaar wonen 
wat hij toejuicht, maar hij vindt te weinig concrete voorstellen in het meerjarenplan, ook al omdat de reconversie van de 
basis niet direct oplossingen oplevert; hij stelt tal van andere concrete maatregelen voor, waaronder ook creëren van 
jobs om de vergrijzing tegen te gaan; (4) actieplan 1198 is zeer gedetailleerd en goed uitgewerkt en hij is tevreden dat 
ook voorstellen van zijn fractie hierin zijn opgenomen, maar nog veel te weinig; (5) AP 1204 Duurzaam Energiebeleid is 
zeer goed in Koksijde en er zijn goede inspanningen in afbouw CO2 maar hij vindt te weinig acties om te investeren in 
zonnepanelen; (6) beleidsdoelstelling Lokale economie: ook hier mist hij de cijfers van de omgevingsanalyse en hij vindt 
dat de voorgestelde acties de leegstand in de gemeente niet oplossen; er is weinig ruimte voor ondernemende ambities 
in het meerjarenplan en we moeten onze gemeente veel meer profileren; hij mist nieuwe concepten in het plan om de 
leegstand tegen te gaan; hij is wel blij dat de aanleg van een pier nog is opgenomen; (7) AP 1169: hij mist de 
investeringen die de gemeente kan doen in hotspots 



 beknopt verslag gemeenteraad 23/10/2017  2 

Gehoord dhr. voorzitter die verwonderd is dat er nu pas commentaar wordt gegeven op een meerjarenplan dat reeds vijf 
jaar bestaat  

Gehoord schepen Anseeuw die stelt dat de omgevingsanalyse wel degelijk terug te vinden is in het oorspronkelijke 
meerjarenplan; de inspanningen om de schuldenlast af te bouwen wordt verder aangehouden, wat betreft wonen en 
jongeren zijn er reeds diverse initatieven genomen; wat de reconversie van de basis betreft is de gemeente afhankelijk 
van diverse externe actoren, maar dat hier wel al veel voorbereidend werk voor gedaan werd;  

Gehoord schepen Van Hove die verwonderd is over de opmerkingen in verband met het jeugdbeleid en stelt dat er 
geregeld wordt samengekomen met diverse geledingen van de jeugd, waaronder binnen de vzw De Pit, waarop de fractie 
Impuls nooit aanwezig is; wat de hotspots betreft bleek dat een zeer dure aangelegenheid te zijn en is er recent beslist 
om een efficiënter systeem tegen de volgende zomer uit te rollen. 

Gehoord schepen Geersens die verwijst naar de vele initiatieven die genomen zijn op vlak van lokale economie, bijv. de 
herinrichting van de Zeelaan, de diverse inititiatieven die genomen zijn om het shoppen te bevorderen, de 
leegstandsbelasting voor handelszaken werd afgeschaft, Koksijde scoort beter op vlak van leegstand ten aanzien van 
andere kustgemeenten, er zijn kwaliteitsvolle zaken in de gemeente die geregeld in de pers komen, ze vindt de 
uitlatingen een belediging voor de lokale handelaars, ze verwijst ook naar het feit dat vele van de voorgestelde 
maatregelen door raadslid Van Herck geen effect blijken te hebben; Koksijde gaat op een positieve manier met de 
handelaars om;  

Gehoord schepen Serpieters die wijst op de diverse realisaties op het vlak van betaalbaar wonen in de gemeente zoals 
Doornhofstraat, Kerkwijk, oude gemeenteschool Wulpen, Bert Bijnensstraat en Dorpstraat in Oostduinkerke en nog 
andere projecten die ingepland zijn 

Gehoord raadslid Van Herck die de inspanningen waardeert maar nog eens verwijst naar wat er letterlijk staat in het 
meerjarenplan en hij wil enkel opbouwden voorstellen doen 

 Goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. Serpieters, L. Van 
Hove, R. Gantois, J. Loones, G. Decorte, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. 
Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. Dalle) en 4 
tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

3. Goedkeuring budgetwijziging nr. 2 - 2017. 

Gehoord de financieel beheerder die een technische toelichting geeft over deze wijziging 

Gehoord raadslid Mouton die vraagt naar de verklaring voor de stijging van het budget voor de aankoop van 
huisvuilzakken gezien er meer en meer bakken zullen gebruikt worden voor inzameling waarop schepen Serpieters meldt 
dit te zullen nazien 

 Goedgekeurd met 21 ja (L. Deltombe, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. Serpieters, L. Van 
Hove, R. Gantois, J. Loones, G. Decorte, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. 
Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. Dalle) en 4 
tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

4. Financiering van de investeringsuitgaven - aangaan van leningen – goedkeuren bestek. 

Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

 Goedgekeurd met 23 ja (L. Deltombe, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. Serpieters, L. Van 
Hove, R. Gantois, J. Loones, G. Decorte, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. 
Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. Dalle, I. 
Vancayseele, R. Mouton) en 2 tegen (Van Herck, Dewulf) 

5. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - herinrichting Zeedijk tussen J. 
Jordaensstraat en Middelkerkestraat, heraanleg wandeldijk tussen Middelkerkestraat en G. Grardplein, 
vernieuwen leuning op de Zeedijk - goedkeuring aangepaste raming. 

Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

Gehoord raadslid Dewulf die vraagt waarom het college niet heeft laten onderzoeken of er vooralsnog interesse was om 
toch ondergrondse garages te bouwen, wat veel geld zou uitgespaard zijn; waarop schepen Anseeuw antwoordt dat er 
geen echte marktstudie is gebeurd omdat er anders voorkennis zou zijn bij de aannemers en de markt wel degelijk 
vooraf werd verkend; 

Gehoord raadslid Dewulf die stelt dat de nutteloze studie ons 170.000 euro heeft gekost, wat wordt betwist door schepen 
Anseeuw; 

Gehoord raadslid Van Herck die uitleg vraagt over de meerkost voor de leuningen en de inbreng van Maritieme 
Dienstverlening Kust hierin 

 Goedgekeurd met 23 ja (L. Deltombe, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. Serpieters, L. Van 
Hove, R. Gantois, J. Loones, G. Decorte, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. 
Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. Dalle, I. 
Vancayseele, R. Mouton) en 2 tegen (Van Herck, Dewulf) 

6. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - schoonmaken diverse 
gemeentegebouwen en ruiten van gemeentegebouwen - dienstjaar 2018 - goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze. 

Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting waarbij ze schetst dat er drie aparte lastenboeken nu samen worden 
aanbesteed met de bedoeling een betere prijs te kunnen bedingen 

 Goedgekeurd met unanimiteit 
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7. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Beaufort. 

Gehoord schepen Gantois in haar toelichting over dit project, de meerwaarde ervan voor de kust en de gemeente en wat 

dieper ingaat op de gekozen kunstenaar en het kunstwerk 

Gehoord raadslid Mouton die stelt dat we niet zo’n goede ervaring hebben met staal in onze gemeente en vraagt of hier 
garanties kunnen over gegeven worden; schepen Gantois zegt dat dit contract door een gespecialiseerd jurist nagezien 
werd om te zorgen voor een waterdicht systeem met ook een garantie voor de inox structuur van 10 jaar;  

Gehoord raadslid Loones die stelt dat in al die jaren Beaufort een en ander in beweging heeft gezet op vlak van kunst in 
het openbaar domein; hij stelt dat Koksijde zich steeds als actieve deelnemer heeft ingespannen voor Beaufort; hij vindt 

bovendien dat Beaufort zorgt voor de nodige promotie van de kust en van Koksijde, hij stelt voor om over de kust een 
bredere brochure te maken met het volledige aanbod van cultuur aan de kust, waaronder onze diverse musea 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

8. Vaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen – 
Hély d'Oisselstraat. 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

9. Vaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Pelikaanstraat. 

Gehoord schepen Anseeuw 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

10. Vaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Prof. 
Blanchardlaan. 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

11. Vaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Sint-
Pietersplein. 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

12. Hervaststelling retributiereglement voor toegang tot het parcours van het Belgisch kampioenschap cyclocross 
2018. 

Gehoord schepen Dawyndt die stelt dat bij nader inzicht is gebleken dat het beter is om niet alleen combiticketten te 
voorzien, maar ook voor eendaagse ticketten, waarvoor nu de prijs moet worden vastgesteld 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

13. Goedkeuring akte overeenkomst tot het vestigen van een recht van opstal voor de uitbating van een cabine 
door Gaselwest Witte Burg (Sint-André). 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

14. Goedkeuring akte overeenkomst tot het vestigen van een recht van opstal voor de uitbating van een cabine 
door Gaselwest Witte Burg Duinhelmpad. 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

15. Goedkeuring akte overeenkomst tot het vestigen van een recht van opstal voor de uitbating van een cabine 
door Gaselwest Steenbakkerijstraat. 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

16. Goedkeuring akte overeenkomst tot het vestigen van een recht van opstal en een erfdienstbaarheid voor de 
uitbating van een cabine door Gaselwest Koksijdesteenweg Oostduinkerke. 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

17. Goedkeuring overname en akte kosteloze afstand wegenis Tamarixstraat. 

Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

18. Kennisname resultaten opvolging aanbevelingen Audit Vlaanderen. 

Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

Gehoord raadslid Van Herck die vraagt of de nieuwe deadline voor de twee aanbevelingen realistisch is wat zowel door 
schepen Anseeuw als de gemeentesecretaris wordt bevestigd 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

19. Vaststelling van de samenstelling van de gemeentelijke adviesraad onroerend erfgoed en de toevoeging van 
het huishoudelijk reglement aan de statuten. 

Gehoord schepen Gantois die verwijst naar de erkenning als onroerend erfgoedgemeente en de verplichting om een 
adviesraad in te stellen 

Gehoord raadslid Van Herck die vraagt wat de selectiecriteria zijn om als lid te kunnen zetelen, waarop schepen Gantois 
meldt dat er een oproep is gebeurd in Tij-dingen en er een advies vanuit de betrokken dienst gemaakt is naar het college 
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 Goedgekeurd met unanimiteit 

20. Hervaststellen huishoudelijk reglement dienst voor onthaalouders. 

Gehoord schepen Anseeuw die de belangrijkste wijzigingen toelicht 

Gehoord raadslid Van Herck die vragen stelt over het het feit dat het aantal kindjes dat mag blijven slapen in eenzelfde 
ruimte zou moeten opgenomen worden in het huishoudelijke reglement; hij stelt ook vast dat er enkel kan betaald 
worden via domiciliëring en stelt dat conform de wetgeving er ook andere betalingsmogelijkheden moeten mogelijk zijn; 
hij vraagt ook dat er zou gecommuniceerd worden over deze wijzigingen 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

21. Hervaststellen huishoudelijk reglement buitenschoolse kinderopvang Speelplekke. 

Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

22. FIGGA - vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering. 

Gehoord dhr. voorzitter die voorstelt dit punt uit te stellen 

 wordt uitgesteld met unanimiteit 

23. Gaselwest - goedkeuring van agendapunten, voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse 
Financieringsverenigingen met inkanteling van deel Figga in Gaselwest, statutenwijzigingen en vaststelling 
van het mandaat voor de algemene vergadering van 19 december 2017. 

Gehoord raadslid Decorte die verwijst naar de visienota van de Vlaamse Overheid over de structuren van de 
intercommunales om deze te vereenvoudigen 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

24. IVVO - goedkeuren statutenwijziging en vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene 
vergadering. 

Gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

25. Goedkeuren deelname aan de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS conform artikel 27 van het 
decreet van 6 juli houdende de intergemeentelijke samenwerking - goedkeuring. 

Gehoord raadslid Devos in zijn toelichting die verwijst naar een eerdere bespreking in de gemeenteraad en nu stelt dat 
de statuten in positieve zin zijn aangepast 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

26. TMVW (IC) - goedkeuren statutenwijziging en vaststellen standpunt buitengewone algemene vergadering - 
goedkeuren oprichting TMVS. 

Gehoord raadslid Devos in zijn toelichting 

 Statutenwijziging en standpunt A.V.: goedgekeurd met unanimiteit 

 aanduiding vertegenwoordiging bij geheime stemming: Guido Decorte en plv. Henk Ghyselen met 20 
ja, 4 tegen en 1 onthouding 

27. IWVA - vaststellen standpunt bijzondere algemene vergadering. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

 

(28) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Mouton – Ten Bogaerde – diefstalpreventie 
Raadslid Mouton heeft vastgesteld dat de deuren van het kunstencentrum geopend waren op een sluitingsdag, het alarm is 
afgegaan en deze bezoeker de politie heeft verwittigd; ze stelt vragen als er mensen met minder goede bedoelingen zich toegang 
verschaffen en stelt zich vragen hoe dit dan zit met de verzekeringen; schepen Gantois meldt dat ze niet op de hoogte is van dit 
probleem en navraag zal doen, maar wel kan verzekeren dat er een bewegingsalarm aanwezig is in het gebouw. Raadslid Mouton 
vindt het ook eigenaardig dat de gemeente niet wordt verwittigd door de politie als er een inbraak is. 

 
2. vraag van raadslid Mouton – Toekomstlaan 

Raadslid Mouton verwijst naar het feit dat het haagje tussen fietspad en rijbaan verdwenen is ter hoogte van de Wulpenbrug en 
vraagt om dit te verhelpen om aldus de veiligheid te verhogen en te zorgen voor een nette aanblik; schepen Geersens zal dit 
doorgeven aan het Vlaamse Gewest die bevoegd is voor dit wegvak 
 

3. vraag van raadslid Van Herck – gebruik van de strandrolstoel 
Raadslid Van Herck juicht het toe dat de gemeente strandrolstoelen heeft aangekocht, maar stelt vast buiten de openingsuren 
van de verhuurder de rolstoel niet beschikbaar was; hij verwijst naar alternatieven, bijv. de provincie heeft een systeem 
uitgewerkt om de stoel te verhuren buiten het seizoen; waarom hebben wij niet ingetekend via het project Intro van de provincie, 
waarom kan er geen beroep worden gedaan op assistenten, hij vraagt om dit gratis te doen; schepen Anseeuw meldt dat er vier 
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strandjutters zijn die worden verhuurd maar manueel worden bediend; er is ook een elektrisch toestel aangekocht die het 
afgelopen seizoen kon worden geëvalueerd en zal besproken worden op de Andersvalidenadviesraad; er is niet ingestapt in het 
Zon-Zee-Zorgeloos project omdat we niet voldoen op vlak van onze tramhaltes, ondanks diverse keren aangedrongen te hebben 
bij De Lijn, waarop raadslid Van Herck nog een antwoord verwacht op zijn vraag om dit via een gemeentelijke dienst te kunnen 
verhuren en gratis. 
 

4. vraag van raadslid Van Herck – Tij-dingen 
Raadslid Van Herck vraagt op welke basis de rubriek “Snippers uit de gemeenteraad” wordt samengesteld en vraagt dat alle 
vragen van de raadsleden en deze van de oppositie zouden worden vermeld; hij verwijst ook naar het rondschrijven van minister 
Homans die stelt dat een informatieblad aan neutraliteit moet voldoen en dus ook de tussenkomsten van de oppositie moeten 
opgenomen worden; hij vraagt bovendien op welke wijze de redactieraad is samengesteld en vraagt om een lid van de oppositie 
toe te laten in de redactieraad zodat er kan toegezien worden op de neutraliteit; 
Schepen Van Hove stelt dat alle interpellaties opnemen in Tij-dingen onhaalbaar is, hij verwijst ook naar de streaming waar 
mensen de tussenkomsten kunnen beluisteren; hij ziet geen problemen met de neutraliteit, er zijn daar nog nooit klachten over 
geweest. 
 

5. vraag van raadslid Casselman – vernieuwing Dijk Wulpen 
Raadslid Casselman verwijst naar de overdracht van de Dijk naar de gemeente en stelt vast een groot deel nog niet werd 
vernieuwd, maar wel in slechte toestand is en vraagt om dit in de planning op te nemen. Schepen Anseeuw meldt dat een 
plaatsbezoek werd uitgesteld door de burgemeester en dit binnenkort zal bekeken worden, er is ook nog geen zicht op de aanleg 
van riolen wat zou moeten samen gaan met de herinrichting.  
Raadslid Hancke is verbaasd dat nu nog eens de vraag is gesteld, omdat zij diezelfde vraag al eerder stelde, maar ook nogmaals 
de slechte toestand van dit wegvak bevestigt. 
 
 
Voor een woordelijke weergave van de zitting wordt verwezen naar 
https://koksijde.notubiz.be/vergadering/407184/Gemeenteraad%2023-10-2017? dat integraal deel uitmaakt van dit beknopte 
verslag. 
 
 
 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u30 
volgende raadszitting : maandag 20 november om 20 uur 
 
 
 

Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 

https://koksijde.notubiz.be/vergadering/407184/Gemeenteraad%2023-10-2017

