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OPENBARE ZITTING 

1. Mededelingen. 

 

 

2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - heraanleg Biedenkopflaan - 
goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 
 Toelichting De Biedenkopflaan dient te worden heringericht: de straat is intussen al geruime tijd 

volgebouwd met appartementen, mensen moeten noodgedwongen op straat lopen wegens 
ontbreken van een voetpad en op verschillende plaatsen zijn er problemen met water die 
garages binnen lopen. 
De plannen voozien dan ook de aanleg van een voetpad langs de kant van de gebouwen, 
vuilwaterriolering en infiltratiebuis voor hemelwater (= afkoppelen van het hemelwater). Het 
parkeren blijft haaks parkeren 
 
Het krediet voor dit werk staat ingeschreven in de jaarbudgetrekening van 2017. Er staat een 
totaal bedrag van 270.000,00 € 
Indien de toewijzing effectief zo hoog is als de vooropgestelde raming, is het voorziene 
budget onvoldoende.  
jaarbudgetrekening : 2017/ACT-586/0200-01/2240007/BESTUUR/CBS/IE-7 
Beschikbaar krediet : 263.703,33 € (oorspronkelijk = 270.000,00 €) 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht 
“Heraanleg Biedenkopflaan”, 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 € 306.585,60 excl. btw of € 341.117,87 incl. btw. 

Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 

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

 

 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanstellen ontwerper voor 
diverse projecten - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 

 Toelichting Binnen het gemeentelijk patrimonium zijn er verschillende kleinere werken die uitgevoerd 
moeten worden met behulp van een architect. 
Dit onder andere voor het opmaken van een bouwaanvraag of voor een specifiek bestek. 
We merken dat er bij de inschrijvers op vandaag weinig interesse is in deze individuele kleine 
dossiers. 
We stellen bijgevolg voor om deze verschillende dossiers in één groot lastenboek te 
verzamelen. 
In totaal betreft dit een 25-tal dossiers zoals: 

- Afbraak oude speeldune (achter Westhoekacademie), woningen Dorpsstraat… 
- Herstel van verschillende daken zoals Kerkepanne, Keunekapel, Duinenhuis… 
- Toegankelijk maken van het mindervalidentoilet vanaf het perron op Station 

Koksijde 
- Sanitair blok voorzien ter hoogt van pompstation golf en op het kerkhof van 

Oostduinkerke. 
- Renovatie Kapel Rozenkrans 
- Vernieuwen reddershuis t.h.v. Sloepenlaan 
- … 

De raming voor dit dossier bedraagt € 120.000,00 excl. btw of € 145.200,00 incl. btw. 
Wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
 
Er is budget voorzien onder de diverse aanpassinswerken van gebouwen in 2017-2018 en 
2019. dit budget is evenwel voorzien op diverse jaarbudgetrekeningen uitgesplitst per uit te 
voeren actie.  
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 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017-139 en de raming voor 

de opdracht “Aanstellen ontweper voor diverse projecten”, 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 € 120.000,00 excl. btw of € 
145.200,00 incl. 21% btw. 

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

 

 

4. Overheidsdopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanpassen beladingsstoelen 
vuilniswagens - IVVO - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 
 Toelichting Koksijde kan een prima afvalrapport voorleggen. De hoeveelheid huishoudelijk restafval zakte 

de voorbije jaren met 20%, dat is opvallend beter dan het gemiddelde in Vlaanderen. We 
behaalden hiermee al in 2016 de doelstelling waar de kustgemeenten aan moeten voldoen 
tegen 2022 volgens het uitvoeringsplan van de Vlaamse overheid. Zoals vooropgesteld in het 
meerjarenplan gingen we in 2017 verder op de ingeslagen weg om het resultaat verder aan 

te scherpen. Zowel op het Milieupark als bij de inzameling aan huis moet duidelijk zijn dat het 
aanbieden van materiaal dat selectief wordt ingezameld voor hergebruik of recyclage, beter 
én goedkoper is dan het aanbieden van restafval dat enkel nog verbrand of gestort kan 
worden en zo uit de kringloop verdwijnt. Om de inzameling aan huis met weging en 
registratie via rolcontainers mogelijk te maken, coördineerde de IVVO de voorbereidende 
aanpassingen aan de huisvuilwagens van de gemeenten-vennoten zodat deze compatibel 
zouden zijn met het bestaande diftar-platform. De kosten hiervan worden doorgerekend aan 
de desbetreffende gemeenten. 
 
Advies Financiële Dienst 
Deze uitgave is voorzien op het budget van 2017 
jaarbudgetrekening : 2017/ACT-679/0119-50/2430000/BESTUUR/CBS/IE-4 
Beschikbaar krediet : 54.450,00 € 
Gereserveerd krediet :  54.450,00 € 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht “Aanpassen beladingsstoelen 
vuilniswagens - IVVO”, De totale uitgave voor deze aanpassingen aan de vijf 
huisvuilwagens bedraagt € 56.250,00 excl. btw of € 68.062,50 incl. 21% btw. 

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

 

 

5. Overheidsdopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - diverse wegenis- en 
rioleringswerken - Lalouxlaan e.a. - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 
 Toelichting Deze werken omvatten diverse wegenis- en rioleringswerken in de Lalouxlaan, Berthastraat, 

Steile Weg, James Ensorlaan, Oscar Dumareystraat, Hortensialaan, Milieupark, Jan Pootlaan, 
Goudbloemstraat en Koninginnelaan. 

- In de Lalouxlaan, tussen Bosquetiastraat en Vlaanderenstraat, wordt het profiel van 
het eerder vernieuwde deel doorgetrokken, met een rijweg in asfalt en aan beide 
zijden langsparking en een voetpad in waterdoorlatende betonstraatstenen. Er wordt 
eveneens een RWA IT-riool aangelegd. 

- Aan het einde van de doodlopende Berthastraat wordt een keerpunt aangelegd en 
wordt de fiets- en voetgangersverbinding met de Tennislaan verhard. 

- In de Steile Weg, James Ensorlaan, Oscar Dumareystraat en Hortensialaan wordt 
een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. De rijweg wordt opnieuw aangelegd in 
asfalt, de bermen worden verstevigd met grasbetontegels, opritten zijn voorzien in 
waterdoorlatende betonstraatstenen. 

- Aan een deel van het containerpark wordt een bijkomende afvoergoot voorzien, het 
regenwater wordt via een nieuwe RWA-riolering met KWS-afscheider aangesloten op 
de bestaande riolering in de Kerkstraat. 

- In de Goudbloemstraat en Jan Pootlaan wordt over een bepaalde afstand een 
kantstrook geplaatst en de berm ingezaaid. 

- In de Koninginnelaan wordt de bushalte toegankelijker gemaakt door een verhoogde 
perronboord met de nodige wachtruimte aan te leggen. 

De totale kostprijs van de werken wordt geraamd op € 926 260,93 (incl. btw). 
De werken zullen via een openbare procedure gegund worden.  
 
Deze kredieten staan verspreid over diverse jaarbudgetrekeningen binnen budget 2017 en 
2018. In totaal is voor deze projecten een budget voorzien van 1.016.500 euro.  
jaarbudgetrekening : 2017/ACT*** 
Beschikbaar krediet : 1.016.500,00 € 
Gereserveerd krediet :  1.016.500,00 € 

 
 Voorstel van  Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht 
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beslissing “Diverse wegenis- en rioleringswerken - Lalouxlaan e.a.”, opgesteld door de 

ontwerper, Studiebureau Plantec NV, Nieuwpoortsesteenweg 399 te 8400 
Oostende. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek 
en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 838.039,16 excl. btw of € 
926.260,93 incl. btw. 

Art. 2:  Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 

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

 

 

6. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met Westtoer voor de realisatie van het project uitkijktoren op de 
Hoge Blekker te Koksijde. 

 
 Toelichting De gemeente Koksijde diende in het kader van Horizon 2025 een aanvraag in bij Westtoer 

voor de bouw van een uitkijktoren op de Hoge Blekker te Koksijde. Dit project werd 
weerhouden en Westtoer zal 225.000 euro bijdragen in de kost van de realisatie van de 
uitkijktoren. Dit is niet louter een subsidie maar betreft een samenwerking tussen Westtoer 

en de gemeente Koksijde waarvan de modaliteiten in deze samenwerkingsovereenkomst 
worden vastgelegd. 
 
Intussen is de procedure lopende om een ontwerper aan te stellen via de Open Oproep 
winvorm.  
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Westtoer voor de 
realisatie van het project Uitkijktoren op de Hoge Blekker te Koksijde wordt 
goedgekeurd 

Art. 2:  Er wordt opdracht gegeven aan de burgemeester en de gemeentesecretaris voor 
ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. 

 

 

7. Goedkeuren dading deuren gemeentehuis. 
 
 Toelichting Reeds van bij aanvang ondervinden we problemen met de eiken deuren in het gemeentehuis 

die toegang verschaffen vanuit het atrium naar de diverse diensten. 
Na heel wat discussies terzake, ondermeer omtrent de aansprakelijkheid, heeft de 
hoofdaannemer Strabag zijn onderaannemer Eekloo's houtbedrijf op 11 december 2012 
gedagvaard die op haar beurt onderaannemer BVBA Woodframes dagvaarde (op 28 
december 2012). De rechtbank stelde een expert aan, die voorverslag op 27 mei 2014 
voorstelde. Zowel de gemeente Koksijde als de NV Belfius namen vrijwillig deel aan de 
expertise; Deze expertise is momenteel on hold gezet 
 
Met deze dading willen alle betrokken partijen de betwisting definitief regelen en het 
hangende geding definitief regelen. Als gemeente dragen wij geen kosten in de werken, enkel 
een aandeel in de vergoeding van de reeds gemaakte kosten van de gerechtsdeskundige, 
zijnde 1.188,38 euro.  
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Het ontwerp van dading m.b.t. de problematiek van de deuren in het 
gemeentehuis, met als partijen NV Strabag Belgium, Gemeente Koksijde, NV 
SVR-architects, BVBA Eekloo's houtbedrijf, BVBA Woodframes, NV Saint-Gobain 
Glass Solutions Belgium en NV Belfius Bank en verzekeringen, wordt 
goedgekeurd 

Art. 2:  Er wordt opdracht gegeven aan burgemeester en secretaris tot ondertekening 
van deze dading 

 

 

8. Kostenvergoedingspercentage inning gemeentelijke saneringsbijdrage - IWVA - dienstjaar 2017 - 
goedkeuring. 

 
 Toelichting Het kostenvergoedingspercentage voor de inning van de gemeentelijke saneringsbijdrage 

wordt voor 2017 bepaald op 3,75%. Hiermee financiert de IWVA haar kosten voor de inning 
van de gemeentelijke saneringsbijdrage en de wanbetalingen ervan. In 2016 bedroeg dit 
percentage 4,00% 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De IWVA rekent voor het jaar 2017 een kostenvergoedingspercentage aan van 
3,75% van het totaal bedrag van de gemeentelijke saneringsbijdragen en –
vergoedingen als vergoeding voor de geleverde administratieve diensten en het 
debiteurenrisico. 

Art. 2: De IWVA maakt, ter opvolging van het vastgestelde percentage, een 
rapportering over, analoog aan de opgemaakte rapporten ter verantwoording 
van het huidige kostenpercentage. 
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9. Hervaststellen van het algemeen politiereglement van de gemeente Koksijde. 

 
 Toelichting Een herziening van bepaalde hoofdstukken en bepalingen van het algemeen politiereglement 

dringt zich op. De wijzigingen zijn voornamelijk ingegeven vanuit de nood aan een andere 
toepassing vanuit de praktijk of het conformeren aan nieuwe regelgeving. We willen met deze 
nieuwe regels van start gaan op 1 januari 2018. Dit is in het kader van de handhaving d.m.v. 
GAS ook noodzakelijk.  
 
In bijlage zit het overzicht van suggesties tot wijziging van het algemeen politiereglement en 
adviezen vanuit verscheidene diensten (sportdienst, dienst stedenbouw, dienst milieu en 
Duurzame ontwikkeling, woonhuis Nieko, politiezone Westkust, jeugddienst, dienst veiligheid 
en preventie en dienst toerisme). 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Het algemeen politiereglement van de gemeente Koksijde, zoals gevoegd in bijlage 
bij dit besluit, wordt hervastgesteld en heft de gecoördineerde versie van het 
algemeen politiereglement van 19 december 2016 op. 

 

 

10. Hervaststellen van het politiereglement stilstaan en parkeren (GAS4). 
 
 Toelichting De gemeenteraad van 21 november 2016 heeft het politiereglement betreffende stilstaan en 

parkeren (GAS 4) goedgekeurd. Dit reglement werd tot op heden in de praktijk nog niet 
toegepast in het kader van de GAS- procedure. Het ontbrak nog aan een protocolakkoord met 
het Openbaar Ministerie en een praktische omkadering (software). Dit wordt in 2018 
ingevoerd. Door het opstellen van het protocolakkoord werd ook duidelijk welke inbreuken 
het Openbaar Ministerie zelf zal vervolgen en dus niet het voorwerp kunnen uitmaken van 
een GAS- procedure en dit reglement. Het betreft alle inbreuken op de voorwaarden voor het 
gebruik van parkeerkaarten voor voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een 
handicap en het stilstaan en parkeren op overwegen (vierde categorie). Deze inbreuken 
werden dan ook uit het oorspronkelijke reglement geschrapt. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Het politiereglement betreffende stilstaan en parkeren, zoals gevoegd in bijlage, 
wordt hervastgesteld. 

 

 

11. Hervaststellen van het reglement betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 
 
 Toelichting We kunnen een onderscheid maken tussen vier verschillende categorieën GAS.  

De GAS 1 zijn de louter administratieve inbreuken. 
Sommige artikelen van het algemeen politiereglement worden eveneens gewijzigd en ter 
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Op deze manier zijn de GAS 1 ook weer up-
to-date. 
Daarnaast bestaat nog een categorie GAS 2 & GAS 3, de zogenaamde gemengde inbreuken, 
die wel nog strafrechtelijk sanctioneerbaar zijn via het openbaar ministerie en zo zij niet 
wensen te vervolgen door de sanctionerende ambtenaar. Voor de categorie GAS 3 (de zware 
gemengde inbreuken) bestaat niet de noodzaak om deze via GAS te sanctioneren. Een 
vervolging door het openbaar ministerie is zinvoller. 
Voor de categorie GAS 2 (lichte gemengde inbreuken) blijft enkel nachtlawaai voorzien; 
artikel 561, 1° Strafwetboek: ‘Zij die zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer 
waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord’ eveneens te kunnen sanctioneren 
via GAS. We merken een toename van het aantal inbreuken op dit artikel en GAS kan hier 
wel efficiënt zijn. 
Sinds de nieuwe GAS-wet van 2013 bestaat ook GAS 4. Dit zijn parkeerinbreuken die via GAS 
kunnen worden gesanctioneerd (bovenop de gedepenaliseerde parkeerinbreuken die al 
bestonden zoals de blauwe zone en het bewonersparkeren). We verwijzen hiervoor naar het 
door de gemeenteraad opnieuw vast te stellen reglement betreffende het stilstaan en 
parkeren. De werkwijze omtrent GAS 2 en GAS 4 worden eveneens besproken in overleg met 
het openbaar ministerie. Dit wordt vastgelegd in een protocolakkoord welke ter bekrachtiging 
aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.  
 
In bijlage het ontwerp GAS reglement. Het betreft een minimale aanpassing (actualisering). 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Het reglement betreffende de gemeentelijke administratieve sancties van de 
gemeente Koksijde, zoals gevoegd in bijlage bij dit besluit, wordt hervastgesteld. 
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12. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst sanctionerend ambtenaren PZ Westkust. 
 
 Toelichting Deze samenwerkingsovereenkomst legt de afspraken vast tussen De Panne, Koksijde en 

Nieuwpoort die nodig zijn voor een goede onderlinge samenwerking bij de opvolging en 
afhandeling van de dossiers in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties. 
In zowel De Panne, Koksijde als Nieuwpoort is een sanctionerend ambtenaar aangesteld die 
de GAS-dossiers (GAS 1) van de eigen gemeente afhandelt. Deze sanctionerend ambtenaren 
beantwoorden elk aan de door de Koning bij Koninklijk Besluit van 21 december 2013 
vastgestelde kwalificatie- en  onafhankelijkheidsvoorwaarden. 
Om de continuïteit van de dienst te verzekeren, is het van belang dat de GAS- dossiers een 
passend en tijdig gevolg krijgen. 
Hiertoe wordt overeengekomen dat in onderstaande gevallen een beroep wordt gedaan op 
een collega-sanctionerend ambtenaar binnen de politiezone Westkust: 
- ingeval langdurige afwezigheid van de titularis; 
- ingeval (mogelijke) belangenvermenging in een concreet dossier. 
 
De vervangingsopdracht is tijdelijk van aard en moet te allen tijde verzoenbaar blijven met 
het eigen takenpakket van de vervangend sanctionerend ambtenaar. De sanctionerend 
ambtenaar oefent zijn bevoegdheden op onafhankelijke wijze uit, zoals wettelijk bepaald. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De samenwerkingsovereenkomst tussen de sanctionerend ambtenaren PZ Westkust, 
zoals opgenomen in bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd.. 

 

 

13. Bekrachtiging protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor licht gemengde 
inbreuken en inbreuken verkeer. 

 
 Toelichting De GAS- wet van 24 juni 2013 stelt dat de opstelling van een protocolakkoord (of 

overeenkomst) tussen de gemeente en de bevoegde procureur des Konings verplicht is indien 
de gemeente de inbreuken op het stilstaan en parkeren wil sanctioneren met de 
gemeentelijke administratieve sancties. In het geval van de gemengde inbreuken was dit niet 
verplicht maar wel aangewezen.  
Aangezien de gemeente Koksijde van plan is de inbreuken op het reglement betreffende 

stilstaan en parkeren te sanctioneren met de gemeentelijke administratieve sancties, evenals 
de gemengde inbreuk nachtlawaai, dienen we dit protocolakkoord, dat werd goedgekeurd 
door het college van burgemeester en schepenen, te laten bekrachtigen door de 
gemeenteraad. 
 
Het protocolakkoord leeft alle wettelijke bepalingen na die betrekking hebben op de 
procedures voorzien in hoofde van de overtreders en kan de rechten van de overtreders niet 
schenden. Het is identiek voor alle gemeenten van de politiezone. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Het protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor licht 
gemengde inbreuken en inbreuken verkeer, zoals opgenomen in bijlage bij dit 
besluit, wordt bekrachtigd. 

 

 

14. Vaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Hovenierstraat. 

 
 Toelichting Overwegende de noodzaak voor een parkeerplaats voor mindervaliden te voorzien in de buurt 

van Hovenierstraat 12; 
Overwegende dat het parkeerverbod in de Hovenierstraat nog niet werd opgenomen in het 
aanvullend politiereglement; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

HOVENIERSTRAAT - 1101  

================================================= 
Art. 1. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° 

van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. oostzijde, thv huis nr 26 

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

Art. 1. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Oostzijde, vanaf het kruispunt met de Kerkstraat over een afstand van 40 
meter 

2. Westzijde, vanaf het kruispunt met de Kerkstraat over een afstand van 40 
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meter 

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

 

 

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

 
 Toelichting Overwegende de wens om de Karthuizerstraat als fietsstraat in te richten waardoor de grens 

van de zone met maximale snelheid 50 km/h Oostduinkerke verschuift naar het kruispunt 
Karthuizerstraat met de Polderstraat; 
Overwegende het positief advies van de verkeerscommissie op 16 november 2017;  
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

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

KARTHUIZERSTRAAT - 4445 
======================================================
=== 
Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 
KARTHUIZERSTRAAT - 4445 
===================== 
Art. 2. OpgehevenMaximumsnelheid, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 

b) 40 km/h. 
1° over de volledige afstand, in beide richtingen. 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord C43 en C45 of C46. 
Art. 3. 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. 
 

 

 

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

 
 Toelichting Overwegende de noodzaak van twee extra parkeerplaatsen voor mindervaliden; 

Overwegende de heraanleg van de Duinparklaan tussen de Karthuizerdreef en tussen de 
Trapegeersweg; 
Overwegende het positief advies van de verkeerscommissie op 16 november 2017;  
 

 Voorstel van  
beslissing DUINPARKLAAN - 4230 

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

DUINPARKLAAN - 4230 

================= 
Art. 4. 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. 5. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: (GR10.06.1997) 

1. Op het rondpunt "Vijfweg" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van 
de aansluitende wegen (Duinparklaan/Dahlialaan/Nieuwe Ydelaan en 
Duinpanweg). 

De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het 
RP met D5. 
 
Art. 6. Gebod voorrang te verlenen aan bestuurders komende uit tegenovergestelde richting, 

overeenkomstig art.67.3  van het Algemeen Reglement op de Politie van het 
Wegverkeer: 

1. Ter hoogte van de wegversmalling, voor beide richtingen 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden B19 en B21 
 
Art. 7. Inhaalverbod,overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van 

het Wegverkeer: 
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1. vanaf 50 m voor de aangebrachte wegversmallingen over een afstand van 
100 m, in beide richtingen 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de verkeersborden C35 en C37 of 
C46. 
 
Art. 8. Fietspaden, overeenkomstig art.2.7 van het Algemeen Reglement op de Politie van het 

Wegverkeer: 

1. Op beide zijden ter hoogte van de wegversmallingen, over een afstand van 
50 m 

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. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van 

het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Eén parkeerplaats, aan de westkant, ten noorden van het kruispunt met de 
Albert I laan 

2. Één parkeerplaats, aan de oostkant, ter hoogte van huisnummer 86 

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

 

 

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

 
 Toelichting Overwegende het advies van de verkeerscommissie van 16 november 2017; 

Overwegende het advies van het college van burgemeester en schepenen van 27 november 
2017;  
Overwegende de aanwezigheid van de fietsstraat waarbij automatisch een snelheid van 30 
km/h wordt opgelegd waardoor de vroegere maatregel van 30 km/h dus overbodig wordt; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

GULDENZANDSTRAAT – 4156  (GR 26.06.2017) 

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

Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

GULDENZANDSTRAAT – 4156  (GR 26.06.2017) 
================================ 

Art. 10. 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. 11. 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. 12. OpgehevenMaximumsnelheid, 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. 13. 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. 
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18. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - zone 

max snelheid 50 km/h, deelgemeente Oostduinkerke. 
 
 Toelichting Overwegende de wens om de Karthuizerstraat als fietsstraat in te richten waardoor de grens 

van de zone met maximale snelheid 50 km/h Oostduinkerke verschuift naar het kruispunt 
Karthuizerstraat met de Polderstraat; 
Overwegende het positief advies van de verkeerscommissie op 16 november 2017;  
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

Zone Max snelheid 50 km/h, deelgemeente Oostduinkerke  (GR 18.02.08) 
=============================================== 
Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

Zone Max snelheid 50 km/h, deelgemeente Oostduinkerke   
======================================= 

Art. 14. In de deelgemeente Oostduinkerke worden de  grenzen van de zone max 50 km/h  
als volgt vastgelegd: 

1. Polderstraat, volgend op bord F3 “Einde bebouwde kom Oostduinkerke” 
2. Polderstraat, tegenaan de Kinderlaan 
3. Karthuizerstraat, tegenaan de Nieuwpoortsteenweg Polderstraat 
4. Noordzeedreef, volgend op het bord F3 “Einde bebouwde kom Groendyk” 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de zoneborden ZC43 en ZC45. 

Art. 15. In de deelgemeente Wulpen worden de grenzen van de zone max 50 km/h als volgt 
vastgelegd: 

1. Dijk, zowel aan de oost- als westkant tegenaan de Veurnekeiweg en 
tegenaan de Conterdijk. 

2. Oude Zeedijkstraat, tegenaan de Veurnekeiweg 
3. Kortestraat, tegenaan de Veurnekeiweg 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de zoneborden ZC43 en ZC45. 

 

 

19. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Koninginnelaan. 

 
 Toelichting Overwegende het positief advies van de verkeerscommissie op 16 november 2017;  

Gelet op het advies van het college van burgemeester en schepenen van 27 november 2017;  
Overwegende dat in het vorig reglement de locaties van de parkeerplaatsen voor 
mindervaliden niet werden beschreven; 
Overwegende de noodzaak van een extra parkeerplaats voor mindervaliden aan het kruispunt 
met de Gen. Hély d’Oisselstraat; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

KONINGINNELAAN - 2843 – 3305 (GR 16.08.10 – GR 15.04.13) 
=================== 
Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 
 
KONINGINNELAAN - 2843 – 3305 (GR 16.08.10 – GR 15.04.13) 

=================== 
 
Art. 16. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Beide zijden in het gedeelte gelegen ten noorden van de Koninklijke Baan. 

Art. 17. Opgeheven 

Art. 18. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Aan het kruispunt met de Strandlaan. 

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

Art. 19. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 

1. Op het rondpunt “ Koninginnelaan (Koninginnelaan/ Tenierslaan en 
Vanlangenhovenstraat)” heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van 
de aansluitende wegen (Koninginnelaan/ Tenierslaan en 
Vanlangenhovenstraat) 

2. Op het rondpunt “ Koninginnelaan (Koninginnelaan/ Oostendelaan en 
Sloepenlaan)” heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de 
aansluitende wegen (Koninginnelaan/ Oostendelaan en Sloepenlaan) 

De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het 
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Rp met D5.  
Art. 20. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° 

van het  Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. één parkeerplaats, noordzijde, tegenaan het kruispunt met de Sloepenlaan  
2. één parkeerplaats, oostzijde, tegenaan het rond punt met de D. Tenierslaan 
3. één parkeerplaats, oostzijde, ten zuiden van het kruispunt met de Gen. Hély 

d’Oisselstraat 
4. één parkeerplaats, oostzijde, ten zuiden van het kruispunt met de 

Burgundiëstraat 
5. één parkeerplaats, oostzijde, ten noorden van het kruispunt met de Gen. 

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

 

 

20. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen  - 
parking aan buitenschoolse kinderopvang. 

 
 Toelichting Overwegende de noodzaak om kortparkeren in te voeren aan de buitenschoolse 

kinderopvang; 
Overwegende het positief advies van de verkeerscommissie op 16 november 2017;  
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

PARKING AAN BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG: (toegang Dorpsstraat) 

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

Art. 21. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Op de volledige parking . 

Art. 22. Parkeren beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.27.1 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: (GR 10.02.1998) 

1. Alle parkeerplaatsen aan westzijde 
2. Alle parkeerplaatsen aan de oostzijde m.u.v. de meest zuidelijkst gelegen 

plaats 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel met vermelding E9a en parkeerschijf, 
onderbord 30 minuten. 

 

 

21. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen  - Pierre 
Sorellaan. 

 
 Toelichting Overwegende de noodzaak om een zebrapad aan te leggen ter hoogte van het kruispunt met 

de Schoonzichtstraat; 
Overwegende de wens om een fietsparkeerplaats in te richten op het kruispunt met de 
Schoonzichtstraat; 
Overwegende het positief advies van de verkeerscommissie op 16 november 2017;  
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

Pierre SORELLAAN - 2230  (GR 23.06.08 – GR 16.03.09 – GR 17.05.10 – GR 16.08.10 – 
GR 21.01.13 – GR 20.01.14 – GR 22.06.15 – GR 23.05.16) 
============================ 

Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

Pierre SORELLAAN - 2230  (GR 23.06.08 – GR 16.03.09 – GR 17.05.10 – GR 16.08.10 – 
GR 21.01.13 – GR 20.01.14 – GR 22.06.15 – GR 23.05.16) 
============================ 

Art. 23. opgeheven 

Art. 24. opgeheven 

Art. 25. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 

1. Op het rondpunt "Rivella" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de 
aansluitende wegen (P.Sorellaan/Bauwenslaan/Gulden Vlieslaan en Zouavenlaan). 
De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het 
Rp met D5. 

Art. 26. Parkeerplaats voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van 
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het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Zuidkant ter hoogte van het huis nr.30. 
2. Noordkant, ter hoogte van huis nr 5. 
3. thv het huis nr.50 
4. thv het huis nr 57 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord 
"pictogram minder validen". 

Art. 27. Opgeheven 

Art. 28. opgeheven 

Art. 29. Verkeer verboden in beide richtingen, bij wekelijkse marktdag,  overeenkomstig 
art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer. 

1. Wekelijkse vrijdagmarkt,  
a). Vanaf het kruispunt met de Zeelaan tot het kruispunt met de 

Rouzeestraat 

iedere vrijdag van 05.00 uur tot 15.00 uur 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van  wegneembare of toevouwbare 
verkeersborden C3  

Art. 30. Stilstaan en parkeerverbod, wegens wekelijkse marktdag, overeenkomstig 
art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Wekelijkse vrijdagmarkt,  
a). Langs beide zijden, vanaf kruispunt met de Zeelaan tot het 

kruispunt met de Rouzeestraat  

iedere vrijdag van 00.00 uur tot 15.00 uur 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3 en Xa met onderbord “op 
vrijdag van 00.00 tot 15.00 uur.. 

Art. 31. Parkeren beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het algemeen 

reglement op de politie van het wegverkeer: 

1. Drie parkeerplaatsen vanaf 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 (18m) en de markering ‘SHOP & 
GO’. 

Art. 32. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Aan de zuidkant van het kruispunt met de Schoonzichtstraat. 

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

Art. 33. Parkeerplaatsen, voorbehouden voor fietsen overeenkomstig art. 70.2.1.3°.f van het 
Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer 

1. Parkeerplaats aan de noordijde aan het kruispunt met de Schoonzichtstraat 

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

 

 

22. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Japans 
Paviljoenlaan. 

 
 Toelichting Overwegende het positief advies van de verkeerscommissie op 16 november 2017;  

Gelet op het advies van het college van burgemeester en schepenen van 27 november 2017;  

Overwegende de noodzaak van een parkeerverbod aan de zuidelijke zijde om zo meer vrije 
openbare ruimte te creëren; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

JAPANS PAVILJOENLAAN - 2610  

======================================================
=== 
Art. 34. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
Zuidzijde 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3, Xa en Xb. 
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23. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen  - 

Koninklijke baan. 
 
 Toelichting Overwegende de wens om parkeerplaatsen bestemd voor kortparkeren in te richten t.h.v. 

huisnummer 163; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

 
Art.13. KONINKLIJKE BAAN / N34 (GR 24.10.16) 

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

Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

Art.13. KONINKLIJKE BAAN / N34 (GR 24.10.16) 

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

Art. 35. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. zuidkant, tussen het kruispunt met de Kursaallaan en Zeelaan 
2. zuidkant, in de ventweg tussen het kruispunt met het G Gezelleplein en de 

Duinbergenstraat 
3. zuidkant tussen de Zouavenlaan en de P Sorellaan 
4. noordkant tussen het kruispunt met de Rousseaulaan en de Zeelaan 
5. noordkant, tussen het kruispunt met de J Jordaenstraat en 

Middelkerkestraat 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door witte markeringen. 

Art. 36. Denkbeeldige rand van de rijbaan, overeenkomstig art. 75.2 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Op de noord- en zuidkant,  tussen de grens met De Panne en het kruispunt 
met de  Strandlaan 

2. Op de noord- en zuidkant,  tussen het kruispunt met de Strandlaan en het 
kruispunt met de M Blieckstraat/ J Jordaenstraat 

3. Op de noord- en zuidkant, tussen het kruispunt met de Zouavenlaan en de 
aansluiting met de Albert I laan (N34) 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door witte doorlopende strepen 

Art. 37. Beperking max snelheid, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op 
de Politie van het Wegverkeer: 

1. Op noord- en zuidkant, beperkt tot max 70 km/h, tussen de bebouwde kom 
“Koksijde”  (kmpaal 60.3) en de bebouwde kom “Oostduinkerke”. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht met de borden C43 

Art. 38. Fietspaden, overeenkomstig art. 2.7 of 74 van het Algemeen Reglement op de Politie 
van het Wegverkeer: 

1. Op beide zijden vanaf het kruispunt met de Pannelaan  tot het kruispunt 
met de A. Vanhouttelaan (2) 

2. Op beide zijden vanaf het kruispunt met de A. Vanhouttelaan tot en met het 
kruispunt met de Meesjesweg (3) 

3. Op beide zijden vanaf het kruispunt met de Meesjesweg tot het kruispunt 
gevormd met de Maurice Blieckstraat/ Jacob Jordaensstraat (2) 

4. Op beide zijden vanaf het kruispunt gevormd met de 
Lejeunelaan/Rousseaulaan tot het kruispunt met de Schoonverblijfstraat (2) 

5. Op beide zijden vanaf het kruispunt met de Schoonverblijfstraat tot de 
aansluiting met de Albert I laan (N34) (3) 

6. Dubbelrichtingsfietspad vanaf de grens met De Panne tot het kruispunt met 
de Pannelaan (2) 

De maatregel wordt ter kennis gebracht, naargelang plaatstoestand, bij middel de borden D7 
(1), D9 (2) of van twee evenwijdige witte onderbroken strepen (3). 

Art. 39. Oversteekplaatsen voetgangers, overeenkomstig art. 76.3 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. ter hoogte van het kruispunt met de Pannelaan / Terlincklaan. 
2. ter hoogte van het kruispunt met de Vanhouttelaan / Christiaenlaan. 
3. ter hoogte van het kruispunt met de Strandlaan, beide kanten 
4. ter hoogte van de tramhalte ,  “St.Idesbald”, thv KP Oostendelaan / 

Meesjeslaan 
5. ter hoogte van het kruispunt met de Koninginnelaan. 
6. ter hoogte van de tramhalte, “Ster der Zee”, thv KP  Koninklijke Prinslaan 

N8 / Prof.Blanchardlaan.  
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7. ter hoogte van het kruispunt met de Bliecklaan / Koninginnelaan. 
8. ter hoogte van het kruispunt met de Kursaallaan. 
9. ter hoogte van de tramhalte ,  “Koksijde Bad” thv KP Blieckstraat / J 

Jordaenstraat.  
10. ter hoogte van het kruispunt met de Blieckstraat / J Jordaenstraat  
11. ter hoogte van het kruispunt met de Zeelaan , beide kanten van het KP 
12. ter hoogte van de tramhalte, “G.Gezelleplein”, thv G.Gezelleplein 
13. ter hoogte van het kruispunt met de Heiststraat / Duinbergenstraat 
14. ter hoogte van het kruispunt met de Zouavenlaan / Zouavenplein 
15. ter hoogte van de tramhalte, “Lejeunelaan”  thv KP Lejeunelaan / 

Rousseaulaan 
16. ter hoogte van het kruispunt met de Dorlodotlaan 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door witte banden evenwijdig met de as van de 
rijbaan. 

Art. 40. Rijbaan verdeeld in rijstroken, overeenkomstig art. 72.3 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. onderbroken streep: 
b). Vanaf de grens met De Panne tot aan het kruispunt met de 

Pannelaan / H Terlincklaan, op beide kanten 
c). Vanaf het kruispunt met de Lejeunelaan tot de aansluiting met de 

Albert I laan (N34), op beide kanten 
2. Doorlopende streep: 

d). vanaf het kruispunt met de Zeelaan, tot het kruispunt met de 
Willemstraat 

 
Art. 41. Voorrang op ondergeschikte wegen, overeenkomstig art.67.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Over de volledige afstand, voor beide richtingen. 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht op de hoofdweg bij middel van bord B9 en op de 
ondergeschikte wegen bij middel van bord B1.  
Het bord B5 wordt echter geplaatst op de volgende ondergeschikte wegen : Albert Bliecklaan 
- Oostendelaan - Lejeunelaan -  Rousseaulaan en Zeelaan 
 
Art. 42. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder-validen, overeenkomstig art.70.2.1.3°c 

van het algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Eén plaats, zuidkant, ter hoogte van het huis nr 87 
2. Eén plaats, zuidkant, ter hoogte van het huis nr 101 
3. Eén parkeerplaats, noordkant ter hoogte van het huis nr.116 
4. Eén parkeerplaats, zuidkant, ter hoogte van het huis nr.301 
5. Eén parkeerplaats, zuidkant ter hoogte van het huis nr.175 
6. één parkeerplaats, noordkant ter hoogte van huisnr. 102 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van bord E9a, aangevuld met onderbord 
waarop pictogram "minder-valide" is afgebeeld. 
 
Art. 43. Stroken voorzien voor het linksafslaand verkeer, overeenkomstig art. 77.1 van het 

Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer; 
1. Noordkant : verkeer richting Oostduinkerke naar De Panne 

e). voor kruispunt met Rousseaulaan/ Leleunelaan 
f). voor kruispunt met de Blieckstraat 
g). voor het kruispunt met de Kursaallaan 
h). voor het kruispunt met de Bliecklaan/ Koninginnelaan 
i). voor het kruispunt met de Strandlaan 
j). voor het kruispunt met de Pannelaan 

2. Zuidkant : verkeer richting De Panne naar Oostduinkerke 
k). voor het kruispunt met de Strandlaan 
l). voor het kruispunt met de Rousseaulaan/ Lejeunelaan 

m). voor het kruispunt met de Dorlodotlaan 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord F13, evenals witte 
voorsorteringspijlen zoals voorzien in art.77.1 van het Algemeen Reglement op de Politie van 
het Wegverkeer. 
 
Art. 44. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1  van het Algemeen Reglement op de 

Politie van het Wegverkeer: 
1. ter hoogte van de huizen 129/131 - 20 meter 
2. opgeheven 
3. opgeheven 
4. ter hoogte van de huizen 109/111 - 10 meter 
5. opgeheven 
6. vanaf de Konijnenstraat – 15 meter 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden E1, Xc  + afstand. 
a) en b) worden aangevuld met onderbord ‘7u tot 11u’. 
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Art. 45. Verbod links/rechts afslaand verkeer, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer:  

1. Alle verkeer:  
n).  Noordkant : verkeer richting Oostduinkerke naar De Panne 

Kruispunt met Zeelaan en Terlinckplein : verbod links afslaan naar Zeelaan 
o). zuidkant : verkeer richting De Panne naar Oostduinkerke 

 Kruispunt met Zeelaan en Terlinckplein : verbod links afslaan naar het Terlinckplein 
2. Uitgezonderd fietsen: 

p). zuidkant : verkeer richting De Panne naar Oostduinkerke 
Kruispunt met Zeelaan en Terlinckplein  : verbod rechts afslaan naar 

Zeelaan, met uitzondering voor fietsers  
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de verkeersborden C31a of C31b, met 
waar nodig met onderbord M2, volgens art. 77.1 van het Algemeen Reglement op de Politie 
van het Wegverkeer. 
 
Art. 46. Kruispunten, alwaar het verkeer geregeld wordt bij middel van driekleurige 

lichtinstallaties overeenkomstig art. 61 van het Koninklijke Besluit dd 01.012.1975, en 
ingericht volgens de laatst geldende versie van het V- plan: 

1. Koninklijke Baan (N34) / Strandlaan (gemeenteweg) 
2. Koninklijke Baan (N34)/ Koninklijke Prinslaan (N8) / 

Prof.Blanchardlaan(gemeenteweg) 
3. Koninklijke Baan (N34) / Eugenie Terlinckplein (gemeenteweg) / Zeelaan 

(gemeenteweg) 
4. Koninklijke Baan (N34) / Rousseaulaan (gemeenteweg) / Lejeunelaan 

(gemeenteweg) 
 
Art. 47. Verplichting de door de pijl aangeduide richting te volgen, overeenkomstig art 69.3 

van de verkeerscode; 
1. Zuidkant, richting De Panne naar Oostduinkerke 

q). Kruispunt met Koninklijke Prinslaan/ Prof Blanchardlaan, verplichte 
richting : Koninklijke Baan en Koninklijke Prinslaan. 

2. Noordkant, richting Oostduinkerke naar De Panne 
r). Kruispunt met de Dorlodotlaan, verplichte richting Koninklijke Baan 

en Dorlodotlaan richting Zeedijk (rechts) 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord D3b 

 
Art. 48. opgeheven. 

Art. 49. Parkeerplaatsen voorbehouden aan houders van de gemeentelijke parkeerkaart, 
overeenkomstig MB 09.01.2007 

1. Koninklijke Baan, ter hoogte huis nr 301. 
2. Koninklijke Baan, ventweg, ter hoogte huis nr 105/107 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord 
“parkeerkaart” 
 
Art. 50. Parkeren beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het algemeen 

reglement op de politie van het wegverkeer: 
1. Twee parkeerplaatsen t.h.v. huisnummer 102; 
2. Twee parkeerplaatsen t.h.v. huisnummer 152; 
3. Drie parkeerplaatsen t.h.v. huisnummer 167; 

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

 

 

24. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen  - 
Nieuwpoortsteenweg. 

 
 Toelichting Overwegende de wens om tussen het kruispunt met de Kinderlaan en het kruispunt met de 

Karthuizerstraat het snelheidsregime te verlagen tot 50 km/h; 
Overwegende dat het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer betreffende de 
Nieuwpoortsteenweg nog niet werd aangepast inzake de algemene regel rond het 
snelheidsregime van 70 km/h buiten de bebouwde kom; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

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

Art.12. NIEUWPOORTSTEENWEG / N396 (GR.12.09.95-MB.09.11.95 - wijz. GR 
11.06.01 – GR 15.11.04 – GR 12.01.09 – GR 16.08.11 – GR 15.02.16 ) 

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



verklarende nota gemeenteraad 18|12|2017 pagina 14/32 

 

Art.12. NIEUWPOORTSTEENWEG / N396 (GR 15.02.16 ) 

========================================= 
 
Art. 51. Denkbeeldige rand van de rijbaan, overeenkomstig art. 75.2 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Over de volledige afstand, in beide richtingen. 

Art. 52. Fietspaden, overeenkomstig art. 2.7 van het Algemeen Reglement op de Politie van 
het Wegverkeer: 

1. Op de zuidkant vanaf het kruispunt met de Hazebeekstraat, tot de grens 
met Nieuwpoort. 

2. Op de noordkant, vanaf de Weldadigheidstraat, tot de grens met 
Nieuwpoort. 

3. Op de noordkant, vanaf het huis nr. 9, tot de Weldadigheidstraat. 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van, voor wat betreft : 
1. en 2. bij middel van bord D7 
3. bij middel van twee evenwijdige witte onderbroken strepen zoals voorzien in art.74. 
 
Art. 53. Oversteekplaatsen voetgangers, overeenkomstig art. 76.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Op beide zijden van het kruispunt met de Kinderlaan (N355). 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door witte banden evenwijdig met de as van de 
rijbaan. 
 
Art. 54. Rijbaan verdeeld in rijstroken, overeenkomstig art.72.2 en 72.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. doorlopende streep: 

s). Bocht ter hoogte Zouavenpad, aansluitend op de onderbroken 
strepen. 

t). Bocht ter hoogte van het huis nr.183, aansluitend op de 
onderbroken strepen 

u). Bocht gelegen ter hoogte van de Farasijnstraat tussen de km palen 
4.1 en 4.4. 

v). 150 m voor het kruispunt met de Steenbakkerijstraat (kmp 1.5) 
tot de bebouwde kom Nieuwpoort (Kmp 1.0) 

2. onderbroken streep: 

w). Over de volledige afstand, aansluitend op de doorlopende strepen. 

Art. 55. Voorrang op ondergeschikte wegen,overeenkomstig art.67.3 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Vanaf de aansluiting met de Dorpstraat (N396) tot het kruispunt met de 
Kinderlaan (N355). 

2. Vanaf het kruispunt met de Kinderlaan (N355) tot de aansluiting 
grondgebied Nieuwpoort. 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht op de hoofdweg bij middel van bord B9 en op de 
ondergeschikte wegen bij middel van bord B1.  

Art. 56. Inhaalverbod, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie 
van het Wegverkeer: 

1. Vanaf de Dorpstraat (N396), tot 150m voorbij het kruispunt met de 
Weldadigheidstraat, dit voor beide richtingen. 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verbodsbord C35 en C37. 

Art. 57. Beperking max.snelheid, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op 
de Politie van het Wegverkeer: 

1. Tussen kmp.1.5 (150 m voor kruispunt met Steenbakkerijstraat) tot kmp 
1.0 (bebouwde kom Nieuwpoort)max. 70 km/h. 

2. Voor beide richtingen, tussen kmp 4.19 (KP Farasijnstraat) en kmp 4.69 
(einde/begin bebouwde kom, KP Weldadigheidstraat) max. 70 km/h. 

3. Voor beide richtingen, gedeelte gelegen tussen de kruispunten gevormd 
met de Kinderlaan en de Karthuizerstraat, max 50 km/h 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verbodsborden C43 – 50 km. 
 
Art. 58. Parkeerplaatsen voorbehouden aan houders van een bewonerskaart, 

overeenkomstig art. 27.3.4 van het KB 01.12.1975: 

1. op de zuidkant, tussen de huizen 340 en 364 
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De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het zonebord E9a met vermelding 
“bewoners”. 
Bij overtreding hiervan kan worden overgegaan tot een gemeentelijke administratieve 
sanctie. 
Er kan per woongelegenheid maximaal één bewonerskaart worden afgeleverd. De geldigheid 
van de bewonerskaart is beperkt tot de periode erop vermeld. 
 
Art. 59. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder-validen, overeenkomstig art.70.2.1.3°c 

van het algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Eén plaats, zuidkant, ter hoogte van het huis nr 344 

Deze maatregel wordt te kennis gebracht bij middel van het bord E9a, aangevuld met 
onderbord waarop pictogram “minder valide” is afgebeeld. 
 
Art. 60. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het algemeen reglement op de 

politie van het wegverkeer: 

1. Zuidkant, ter hoogte huis nr 292, over afstand 20.00 m 
2. Zuidkant, ter hoogte huis nr 298, over afstand van 15.00 m  

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden E1, Xc  

 

 

25. OCMW - meerjarenplan 2014-2020 aanpassing nr. 8 - goedkeuring. 
 
 Toelichting Zie document meerjarenplan 2014-2020 aanpassing nr.8 – OCMW Koksijde 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1 : Goedkeuring meerjarenplan 2014-2020 aanpassing nr.8 – OCMW Koksijde 

 

 

26. OCMW - budget 2018 - kennisname. 
 
 Toelichting Zie document budget 2018 – OCMW Koksijde 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1 : Kennisname van het budget 2018 - OCMW 

 

 

27. Goedkeuring wijziging meerjarenplan AGB 2015-2020. 
 
 Toelichting Het meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het bestuur. Bij de opmaak van het budget 

wordt die langetermijnvisie geconcretiseerd naar de korte termijn. Het budget is dus een 
volgende fase in dezelfde planningscyclus. Dat betekent dat het budget nooit los kan staan 
van het meerjarenplan, maar er naadloos op moet aansluiten. 
Financieel past het budget in het meerjarenplan als het resultaat op kasbasis van het finacieel 
boekjaar groter is dan of gelijk aan nul en als de autofinancieringsmarge van het finaciële 
boekjaar in het budget groter is dan of gelijk aan de autofinancieringsmarge van hetzelfde 
financiële boekjaar in het meerjarenplan. 
Het budget bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een toelichting die 
onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. 

-De beleidsnota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan die 
in het financiële boekjaar van het budget aan bod zullen komen, met de financiële vertaling 
ervan. De nota verwoordt het beleid dat het bestuur zal voeren en concretiseert de 
beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan in concrete acties. 
De beleidsnota van het budget moet aansluiten bij de financiële nota. 
-De financiële nota van nhet budget verleent de raad autorisatie aan de budgethouder. De 
organieke decreten bepalen dat die mistens bestaat uit : 
 • Het exploitatiebudget 
 • Het investeringsbudget 
 • Het liquiditietenbudget 
-Net als bij het meerjarenplan, wordt ook bij het budget een toelichting gevoegd, waarover 
de raad niet echt beslist, maar die wel belangrijke verduidelijkingen bevat bij de inhoud van 
het budget. 
Artikel 14,§2 van de beheersovereenkomst bepaalt dat de raad van bestuur het 
meerjarenplan vastlegt en ze ter goedkeuring voorlegt aan de gemeenteraad. 
De raad van bestuur van het AGB Koksijde heeft de wijziging van het meerjarenplan 
vastgesteld in zitting van 23 oktober 2017 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 :  De gemeenteraad keurt de wijziging van het meerjarenplan 2015-2020 van het 
AGB Koksijde goed. 
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28. Goedkeuring budgetwijziging 1 voor het jaar 2017 van het AGB Koksijde. 
 
 Toelichting De raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Koksijde heeft in zitting van 

23 oktober 2017 de budgetwijziging 1 voor het jaar 2017 vastgesteld. 
Artikel 14§2 van de beheersovereenkomst bepaalt dat de raad van bestuur het budget 
vastlegt en ter goedkeuring voorlegt aan de gemeenteraad. 
Het resultaat op kasbasis evolueert van +4.812,36 EUR bij de vaststelling van het budget 
2017 naar +82.859,94 EUR na de budgetwijziging 1. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 :  De gemeenteraad keurt de budgetwijziging 1 van 2017 van het AGB Koksijde 
goed. 

 

 

29. Goedkeuring beleidsnota en financiële nota - budget 2018 - AGB Koksijde. 
 
 Toelichting Het meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het bestuur. Bij de opmaak van het budget 

wordt die langetermijnvisie geconcretiseerd naar de korte termijn. Het budget is dus een 
volgende fase in dezelfde planningscyclus. Dat betekent dat het budget nooit los kan staan 
van het meerjarenplan, maar er naadloos op moet aansluiten. 
Financieel past het budget in het meerjarenplan als het resultaat op kasbasis van het finacieel 
boekjaar groter is dan of gelijk aan nul en als de autofinancieringsmarge van het finaciële 
boekjaar in het budget groter is dan of gelijk aan de autofinancieringsmarge van hetzelfde 
financiële boekjaar in het meerjarenplan. 
Het budget bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een toelichting die 
onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. 
-De beleidsnota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan die 
in het financiële boekjaar van het budget aan bod zullen komen, met de financiële vertaling 
ervan. De nota verwoordt het beleid dat het bestuur zal voeren en concretiseert de 
beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan in concrete acties. 
De beleidsnota van het budget moet aansluiten bij de financiële nota. 
-De financiële nota van nhet budget verleent de raad autorisatie aan de budgethouder. De 
organieke decreten bepalen dat die mistens bestaat uit : 
 • Het exploitatiebudget 
 • Het investeringsbudget 
 • Het liquiditietenbudget 
-Net als bij het meerjarenplan, wordt ook bij het budget een toelichting gevoegd, waarover 
de raad niet echt beslist, maar die wel belangrijke verduidelijkingen bevat bij de inhoud van 
het budget. 
Artikel 14,§2 van de beheersovereenkomst bepaalt dat de raad van bestuur het 
meerjarenplan vastlegt en ze ter goedkeuring voorlegt aan de gemeenteraad. 
De raad van bestuur van het AGB Koksijde heeft het Budget vastgesteld in zitting van 
20/11/2017 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 : Het budget 2018 houdende vaststelling van de beleidsnota en de financiële nota 
resulterend in een resultaat op kasbasis van 2.893,19 EUR wordt goedgekeurd. 

 

 

30. Goedkeuring reglement betreffende de opname van woningen en/of verwaarloosde gebouwen in het register 
van verwaarloosde woningen en/of verwaarloosde gebouwen. 

 
 Toelichting Het beleid rond verwaarloosde woningen en gebouwen werd per 01.01.2017 van het Vlaams 

naar het gemeentelijk niveau overgeheveld. Het opmaken van een gemeentelijk reglement 
rond dit onderwerp drong zich dan ook op. Gezien deze overheveling van de bevoegdheden 
inzake verwaarlozing van woningen en/of gebouwen, kan de gemeente Koksijde een eigen 
reglement opmaken en kan de gemeente zelf kort op de bal te spelen wanneer het gaat over 
verloedering van buurten en verwaarlozing van panden die het straatbeeld vervuilen. 

Het werken aan woningkwaliteit (leegstand, procedure ongeschiktheid en onbewoonbaarheid, 
conformiteitsattesten, …) is tevens een na te streven doelstelling binnen de 
intergemeentelijke samenwerking Woonhuis Nieko. 
Het opmaken en hanteren van een reglement verwaarloosde woningen en gebouwen past dan 
ook binnen dit kader. 
 
Een bijkomend argument om dergelijk reglement op te maken is het activeren van slapende, 
vaak ongebruikte woongelegenheden, die vaak om speculatieve redenen ongebruikt blijven. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De Gemeenteraad gaat akkoord met het reglement op de inventarisering van 
verwaarloosde woningen en/of verwaarloosde gebouwen volgens de als bijlage bij dit 
besluit gevoegde tekst; 
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31. Goedkeuren belasting op de verwaarlozing van woningen en verwaarlozing van gebouwen 2018-2019. 
 
 Toelichting Aanvullend op het dagordepunt aangaande het reglement betreffende de opname of 

schrapping van verwaarloosde woningen en/of verwaarloosde gebouwen in het register van 
verwaarloosde woningen en/of verwaarloosde gebouwen 
en analoog aan de gemeentebelasting op leegstaande woningen is het toepassen van een 
heffing op geïnventariseerde panden onmiskenbaar noodzakelijk. 
Enkel via een heffing kan de eigenaar bewogen worden het pand terug naar een 
aanvaardbare staat te brengen of het pand te vervreemden. 
De heffing op leegstaande woningen heeft aangetoond dat er een bepaalde dynamiek 
ontstaat inzake activering en verkoop van langdurig leegstaande woningen, hetgeen ten 
goede komt van de woonnood. 
Een heffing op verwaarlozing zal er, naast de reeds gesignaleerde panden tevens preventief 
aan helpen dat het straatbeeld gevrijwaard blijft van dergelijke verwaarlozing van panden. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Hoofdstuk 1: DEFINITIES EN BELASTBARE GRONDSLAG 

 

Artikel 1 
 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
1° woning:  

a. elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting 
van een gezin of alleenstaande, ongeacht of het een hoofdverblijfplaats of tweede 
verblijfplaats betreft; 

b. elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is als toeristische 
verblijfplaats in de vorm van een chalet, een bungalow, een vakantiewoning, een 

vakantiehuis(je), een trekkershut, een paviljoen, een appartement of elk ander 
vergelijkbaar verblijf, bestemd voor toeristen en die dient te beschikken over een 
stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning of waarvan aan de hand van 
een stedenbouwkundig uittreksel kan blijken dat het verblijf vergund is of wordt 
geacht vergund te zijn 

2° gebouw:  
a) elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de eventuele 
bijgebouwen omvat en die niet beantwoordt aan de omschrijving van woning als bedoeld 
onder punt 1° en met uitsluiting van bedrijfsruimten, vermeld in artikel 2, 1°, van het 
decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van 
leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten.  
 
b) Worden met gebouwen gelijkgesteld de handelsruimten, praktijkruimten of ruimten 
geschikt voor vrije beroepen, bergingen, opslagruimtes, industriële of ambachtsruimten, 
loodsen; 
 
c) De functie van het gebouw is deze die overeenkomt met een voor het gebouw of voor 
gedeelten daarvan uitgereikte omgevingsvergunning of melding als vermeld in artikel 6 
van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning of afgeleverde 
stedenbouwkundige vergunning. Bij een gebouw waarvoor geen vergunning of melding 
voorhanden is of waarvan de functie niet duidelijk uit een vergunning of melding blijkt, 
wordt deze functie afgeleid uit het gewoonlijk gebruik van het gebouw voorafgaand aan 
het vermoeden van verwaarlozing, zoals dat blijkt uit aangiften, akten of bescheiden. 
d) Een gebouw dat in hoofdzaak gediend heeft voor een economische activiteit, vermeld 
in artikel 2, 2°, van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding 
en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, wordt niet 
beschouwd als verwaarloosd zolang de oorspronkelijke beoefenaar van deze activiteit een 
gedeelte van het gebouw bewoont en dat gedeelte niet afsplitsbaar is. Een gedeelte is 
eerst afsplitsbaar indien het na sloping van de overige gedeelten kan worden beschouwd 
als een afzonderlijke woning die voldoet aan de bouwfysische vereisten. 

3° kamer: woning waarin één of meer van de volgende voorzieningen ontbreken: 
- WC; 
- bad of douche; 
- kookgelegenheid, 

en waarvan de bewoners voor deze voorzieningen afhankelijk zijn van de 
gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel 
uitmaakt; 

4° entiteit: gebouw, zoals bedoeld in 2° b, die deel uit maakt van een gebouw of woning die 
deel uit maakt van een gebouw 

5° hoofdverblijfplaats: de verblijfplaats, die voldoet aan artikel 5 van de Vlaamse Wooncode, 
waar een gezin of een alleenstaande is ingeschreven in het bevolkingsregister van de 
gemeente Koksijde; 

6° tweede verblijfplaats: de verblijfplaats, die voldoet aan artikel 5 van de Vlaamse 
Wooncode, waar waar geen gezin of geen alleenstaande is ingeschreven in het 
bevolkingsregister van de gemeente Koksijde; 

7° zakelijk gerechtigde: houder van een van volgende zakelijke rechten: 
a) volle eigendom; 
b) recht van opstal of van erfpacht; 
c) vruchtgebruik. 
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8° renovatie: werken waarbij een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning/ tot 

omgevingsvergunning/ meldingsakte als vermeld in artikel 6 van het decreet van 25 april 
2014 betreffende de omgevingsvergunning vereist is en meer dan 60% van de 
gevelvlakken behouden blijven; 

9° nieuwbouw: werken waarvoor een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning/ tot 
omgevingsvergunning/ meldingsakte als vermeld in artikel 6 van het decreet van 25 april 
2014 betreffende de omgevingsvergunning vereist is en waarbij minder dan 40% van de 
gevelvlakken behouden blijven; 

10° renovatienota: een gedateerde en ondertekende nota, gericht aan de administratie, en 
waarin minstens is opgenomen: 

a)  een overzicht van de voorgenomen renovatieplannen OF een stappenplan, waaruit 
blijkt dat binnen een periode van maximaal 2 jaar een woning of gebouw minder dan 
de helft van de toegekende punten scoort op het technisch verslag, zoals voorzien in 
artikel 3 van het reglement betreffende de opname of schrapping van verwaarloosde 
woningen en gebouwen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 
2017, dat aan de basis lag van de opname in de inventaris van verwaarloosde 
woningen en/of verwaarloosde gebouwen, met een maximum van 49 strafpunten; 

b) Een schets van de woning/het gebouw met aanduiding van de geplande werken 
c) Foto’s van de te renoveren delen van de woning/het gebouw 

11° beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen:  
a) een aangetekend schrijven;  
b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;  

12° inventaris van verwaarloosde woningen en gebouwen: het register van verwaarloosde 
gebouwen en verwaarloosde woningen zoals bepaald en opgemaakt volgens de 
bepalingen van het registratiebesluit; 

13° verwaarloosd gebouw of verwaarloosde woning: gebouw of woning die meer dan of gelijk 

aan 50 strafpunten scoort op het technisch verslag zoals voorzien in artikel 3 van het 
reglement betreffende de opname of schrapping van verwaarloosde woningen en/of 
verwaarloosde gebouwen in het register van verwaarloosde woningen en/of verwaarloosde 
gebouwen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2017; 

14° administratie: IGS Woonhuis NieKo, belast door het college van burgemeester en 
schepenen met de opmaak en het beheer van de inventaris van verwaarloosde woningen 
en gebouwen; 

15° beroepsinstantie: het college van burgemeester en schepenen of het door haar 
gedelegeerde personeelslid van het gemeentebestuur; 

16° Opnamedatum: de datum waarop het gebouw en/of de woning in het 
verwaarlozingsregister wordt opgenomen;  

17° Dag : kalenderdag 
18° verjaardag: het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van twaalf 

maanden vanaf de opnamedatum, zolang het gebouw of de woning niet uit de inventaris 
van verwaarloosde woningen en gebouwen is geschrapt; 

19° registratiebesluit: het reglement betreffende de opname of schrapping van verwaarloosde 
woningen en/of verwaarloosde gebouwen in het register van verwaarloosde woningen 
en/of verwaarloosde gebouwen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 
2017 

 

Artikel 2 
 
§1 Er wordt voor de aanslagjaren 2018 tot en met 2019 een gemeentebelasting gevestigd op 
de woningen en/of gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn 
opgenomen in de inventaris van verwaarloosde woningen en/of verwaarloosde gebouwen 
overeenkomstig het reglement betreffende de opname of schrapping van verwaarloosde 
woningen en/of verwaarloosde gebouwen in het register van verwaarloosde woningen en/of 
verwaarloosde gebouwen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2017. 
 
§2 De belasting voor een verwaarloosde woning en/of verwaarloosd gebouw is voor het eerst 
verschuldigd vanaf het ogenblik dat die woning of dat gebouw gedurende twaalf 
opeenvolgende maanden is opgenomen in de inventaris van verwaarloosde woningen en 
gebouwen overeenkomstig het registratiebesluit. 
 
Zolang de woning of het gebouw niet uit de inventaris van verwaarloosde woningen en/of 
verwaarloosde  gebouwen is geschrapt, blijft de belasting verschuldigd op het ogenblik dat 
een nieuwe termijn van twaalf maanden verstrijkt. 
 

Hoofdstuk 2: DE BELASTINGPLICHTIGE 

 

Artikel 3 
 
§ 1. De belasting is verschuldigd door de houder van het zakelijk recht betreffende de 
verwaarloosde woning en/of verwaarloosd gebouw op iedere aanslagdatum. 
Ingeval er een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik bestaat, is de belasting 
verschuldigd door de houder van dat zakelijk recht van opstal, van erfpacht of van 
vruchtgebruik op het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt. 
Indien echtgenoten samen zakelijk gerechtigden zijn, dan volstaat dat de aanslag gevestigd 
wordt ten name van één van de echtgenoten. De niet belaste echtgenoot is de belasting 
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hoofdelijk verschuldigd. 
 
§ 2. Ingeval van mede-eigendom is de belasting verschuldigd door elke mede-eigenaar 
volgens zijn aandeel in de mede-eigendom.  
Indien echtgenoten samen mede-eigenaar zijn, dan volstaat dat de aanslag gevestigd wordt 
ten name van één van de echtgenoten. De niet belaste echtgenoot is de belasting hoofdelijk 
verschuldigd. 
 
 

HOOFDSTUK 3: BEDRAG EN BEREKENING VAN DE HEFFING 

 

Artikel 4  
 
§ 1 Het bedrag van de heffing wordt als volgt vastgesteld: 
* Het bedrag van de eerste heffing wordt vastgesteld op  

- 2.500,00 euro voor een verwaarloosd gebouw of verwaarloosde woning of entiteit 
die deel uit maakt van een verwaarloosd gebouw 
- 500,00 euro voor een kamer die deel uit maakt van een verwaarloosd gebouw 

*  Als de woning of het gebouw een tweede opeenvolgende termijn van twaalf maanden in de 
inventaris van verwaarloosde woningen en gebouwen staat, bedraagt de belasting: 

- 5.000,00 euro voor een verwaarloosd gebouw of verwaarloosde woning of entiteit 
die deel uit maakt  van een verwaarloosd gebouw 
- 1000,00 euro voor een kamer dat deel uit maakt van een verwaarloosd gebouw 

*  Als de woning of het gebouw een derde opeenvolgende termijn van twaalf maanden in de 
inventaris van verwaarloosde woningen en gebouwen staat, bedraagt de belasting: 

- 7.500,00 euro voor een verwaarloosd gebouw of verwaarloosde woning of entiteit 

die deel uit maakt  van een verwaarloosd gebouw 
- 1500,00 euro voor een kamer dat deel uit maakt van een verwaarloosd gebouw 

*  Als de woning of het gebouw een vierde opeenvolgende termijn van twaalf maanden of 
elke erop volgende termijn van twaalf maanden in de inventaris van verwaarloosde woningen 
en gebouwen staat, bedraagt de belasting: 

- 10.000,00 euro voor een verwaarloosd gebouw of verwaarloosde woning of entiteit 
die deel uit maakt  van een verwaarloosd gebouw 
- 2.000,00 euro voor een kamer dat deel uit maakt van een verwaarloosd gebouw 

 
*   Het aantal termijnen van twaalf maanden dat een woning of gebouw in de inventaris staat 
van verwaarloosde woningen en/of verwaarloosde gebouwen, dat al dan niet deel uit maakt 
van een gebouw of verwaarloosd gebouw, wordt herberekend bij overdracht van het zakelijk 
recht betreffende het verwaarloosd gebouw of de verwaarloosde woning. 
 
 
HOOFDSTUK 5: VRIJSTELLINGEN 
 
Artikel  5 
 
Van de heffing op verwaarlozing van woningen en gebouwen zijn uitsluitend vrijgesteld de in 
dit artikel opgenomen vrijstellingen. 
 
§ 1. Persoonsgebonden vrijstellingen: 
 
1° de eigenaar of zakelijk gerechtigde waarvan de handelingsbekwaamheid beperkt werd 
ingevolge een gerechtelijke beslissing, voor zover de eigenaar of zakelijk gerechtigde niet zelf 
de oorzaak is van de gerechtelijke beslissing; deze vrijstelling is beperkt tot drie jaar volgend 
op de datum waarop de gerechtelijke beslissing de handelingsbekwaamheid heeft beperkt; 
 
2° de eigenaar of zakelijk gerechtigde die een in de inventaris van verwaarloosde woningen 
en/of verwaarloosde gebouwen opgenomen woning of gebouw verwerft, met dien verstande 
dat deze vrijstelling slechts geldt voor 24 maanden volgend op het verkrijgen van het zakelijk 
recht.  Deze vrijstelling geldt niet voor de verwerving van het zakelijk recht ingevolge 
overdracht aan: 
* vennootschappen waarin de vroegere zakelijk gerechtigde rechtstreeks of onrechtstreeks 
participeert of die het gevolg zijn van een fusie, splitsing of andere overgang ten algemene 
titel 
* vzw’s waar de zakelijk gerechtige lid van is 
* bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, tenzij ingeval van overdracht bij 
erfopvolging of testament. 
 
§ 2 In geval van mede-eigendom kunnen de vrijstellingen van §1 van dit artikel enkel 
betrekking hebben op het aandeel van de mede-eigenaar die zich op deze vrijstelling beroept. 
Deze vrijstellingen gelden niet voor de andere mede-eigenaars die er zich niet op (kunnen) 
beroepen. 

 
§ 3. Een vrijstelling wordt verleend indien de woning of gebouw :  
 
1° gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd 
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onteigeningsplan;  
 
2° geen voorwerp meer kan uitmaken van een  stedenbouwkundige vergunning/ 
omgevingsvergunning/ meldingsakte als vermeld in artikel 6 van het decreet van 25 april 
2014 betreffende de omgevingsvergunning omdat een voorlopig of definitief onteigeningsplan 
is vastgesteld;  
 
3° krachtens decreet beschermd is als monument, of opgenomen is op een bij besluit 
vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als monument, voor zover een aanvraag tot 
subsidiëring van renovatiewerken werd aangevraagd, met dien verstande dat deze vrijstelling 
slechts geldt gedurende een periode van vijf jaar volgend op de datum van de verwerving 
van het goed of volgend op de bescherming of opname in een ontwerp van beschermingslijst 
of volgend op de aanvraag tot subsidiëring van een beschermd monument; deze laatste 
vrijstelling kan maar éénmaal door eenzelfde eigenaar of zakelijk gerechtigde voor eenzelfde 
onroerend goed worden opgeworpen;  
 
4° deel uitmaakt van een krachtens decreet beschermd stads- of dorpsgezicht of landschap, 
of van een stads- of dorpsgezicht of landschap dat opgenomen is op een bij besluit 
vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als stads- of dorpsgezicht of landschap met 
dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een periode van vijf jaar volgend 
op de datum van de verwerving van het goed of volgend op de bescherming als stads- of 
dorpsgezicht of landschap of opname in een ontwerp van beschermingslijst als stads- of 
dorpsgezicht of landschap of volgend op de aanvraag tot subsidiëring van een beschermd 
monument; deze laatste vrijstelling kan maar éénmaal door eenzelfde eigenaar of zakelijk 
gerechtigde voor eenzelfde onroerend goed worden opgeworpen;  
 

5° vernield of beschadigd werd ten gevolge van een brand of ontploffing of een andere ramp 
veroorzaakt door natuurlijke elementen. Deze vrijstelling geldt voor een periode van 3 jaar 
volgend op de ramp; 
 
6° onmogelijk daadwerkelijk gebruikt kan worden omwille van een verzegeling of 
betredingsverbod in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of omwille van een expertise 
in het kader van een gerechtelijke procedure, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts 
geldt tot één jaar na het aflopen van de verzegeling of het betredingsverbod;  
 
7° gerenoveerd of verbouwd wordt: 
- bij renovatie: de vrijstelling geldt gedurende een periode van drie jaar vanaf het uitvoerbaar 
worden van de stedenbouwkundige vergunning/ omgevingsvergunning/ meldingsakte als 
vermeld in artikel 6 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 
- bij nieuwbouw: de vrijstelling geldt gedurende een periode van zeven jaar vanaf het 
uitvoerbaar worden van de stedenbouwkundige vergunning/ omgevingsvergunning als 
vermeld in artikel 6 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 
- bij renovatienota: de vrijstelling geldt gedurende een periode van twee jaar vanaf de datum 
van de ontvangst van de renovatienota; deze vrijstelling kan maar éénmaal door eenzelfde 
eigenaar of zakelijk gerechtigde voor eenzelfde onroerend goed worden opgeworpen binnen 
een periode van 10 jaar beginnend na de datum van ontvangst van de renovatienota; 
 
§ 4 Elke zakelijk gerechtigde die zich beroept op een vrijstelling zoals voorzien in dit artikel 
moet er het bewijs van leveren.  
De zakelijk gerechtigde die zich beroept op een vrijstelling moet alle documenten en 
bewijzen, binnen de maand na de schriftelijke aanvraag, overmaken aan de administratie, 
teneinde deze in staat te stellen de gegrondheid van de vrijstellingsaanvraag te kunnen 
beoordelen. 
 
§ 5 Vrijstelling van belasting kan ambtshalve worden toegepast voor zover de administratie in 
bezit is van afdoende bewijskrachtige gegevens. 
 
 
 
HOOFDSTUK 6: INKOHIERING EN INVORDERING 
 
Artikel 6 
 
§ 1 De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.  
§ 2 De belasting wordt ingevorderd met toepassing van de bepalingen van het decreet van 30 
mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de 
provincie- en gemeentebelastingen. 
 
HOOFDSTUK 7: OVERGANGSMAATREGELEN EN TOEZICHT 
 

Artikel 7 
 
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden in het kader van het 
algemeen toezicht. 
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32. Goedkeuring gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaren 2018 en 2019. 

 
 Toelichting Door het Vlaams Gewest wordt het tarief van de onroerende voorheffing vanaf aanslagjaar 

2018 opgetrokken van 2,5% naar 3,97% van het kadastraal inkomen, n.a.v. de vernieuwde 
taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies. 
De gemeente heft opcentiemen op de onroerende voorheffing. Voor aanslagjaar 2017 
bedroegen de opcentiemen op de onroerende voorheffing 1.950 eenheden. 
Gezien de basisbelasting waarop de opcentiemen onroerende voorheffing worden berekend, 
verhoogt door de beslissing van het Vlaams Gewest, moet de gemeente haar eenheden OOV 
delen door coëfficiënt 1,588 en afronden. De Vlaamse overheid laat toe dat de gemeenten het 
resultaat van de omrekening aanpassen, mits dit specifiek te vermelden.  
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de opcentiemen onroerende 
voorheffing voor aanslagjaren 2018 en 2019 vast te stellen op 1.220 opcentiemen. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Voor de aanslagjaren 2018 en 2019 worden ten bate van de gemeente 1.220 
opcentiemen geheven op de onroerende voorheffing. 

 Dat betekent een daling van 7,96 opcentiemen ten opzichte van het tarief van 
1.227,96 opcentiemen dat voor het aanslagjaar 2018 dezelfde fiscale druk inzake 
de onroerende voorheffing zou opleveren als voor het aanslagjaar 2017. 

Art. 2 :  De vestiging en de inning van de gemeentebelasting gebeuren door toedoen van 
de Vlaamse Belastingdienst. 

 

 

33. Hervaststelling belasting op de afgifte van administratieve stukken - periode 2018-2019. 

 
 Toelichting Vanaf 1/01/2018 is de gemeente Koksijde-dienst Burgerzaken ook verantwoordelijk voor de 

afgifte van reispaspoort van Belgen op doorreis en voor de afgifte van reistitels voor 
vreemdelingen. In het belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken staat er 
in art. 3 enkel de vermelding over de afgifte van internationale reispaspoorten voor Belgen 
vanaf 18 jaar, nl. op de afgifte van één internationaal, al dan niet biometrisch, reispaspoort 
Belgen vanaf 18 jaar : 15 euro  

Het voorstel is om een regel aan art. 3 aan toe te voegen en enkel voor > 18 jaar zodanig dat 
de belasting gelijk is voor Belgen en vreemdelingen. Dit betreft voorstel van volgende extra 
regel: 
op de afgifte van één reistitel voor vluchtelingen, staatlozen en vreemdelingen vanaf 18 jaar : 
15 euro  

Tarieven zijn ongewijzigd. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art.1:  Voor een termijn aanvang nemend op 01.01.2018 en eindigend op 31.12.2019 
wordt onder de volgende voorwaarden, een belasting geheven op de in vaste 
vorm of in elektronische vorm gedane afgifte van administratieve stukken zoals 
biometrische internationale reispaspoorten, elektronische identiteitskaarten 
Belgen,  elektronische vreemdelingenkaarten, uittreksels, getuigschriften, 
afschriften, attesten, vergunningen en/of andere stukken. 

Art.2:  De gemeentebelasting is verschuldigd door de natuurlijke, feitelijke of 
rechtspersonen of instellingen aan wie de gevraagde documenten (in vaste vorm 
of in elektronische vorm) door de gemeente, op schriftelijk of elektronisch 
verzoek of ambtshalve worden uitgereikt. De aanvrager is solidair gehouden tot 
het betalen van de belasting. 
De aanmaakkosten, consulaire of andersgenoemde rechten en eventuele 
bijkomende kosten voor spoed- of superspoedprocedure worden vastgesteld door 
de resp. uitgevende overheidsdienst en komen – bovenop deze belasting – ten 
laste van degene die het document ontvangt. De aanvrager is solidair gehouden 
tot betalen van deze kosten en vergoedingen. 
De (aangetekende) verzendingskosten per post worden aangerekend aan de 
ontvanger van de documenten tegen kostprijs. De aanvrager is solidair gehouden 
tot betalen van deze kosten en vergoedingen. 

Art.3:  De gemeentebelasting wordt als volgt vastgesteld: 

a) inzake afgifte van documenten, passen en akten uitgaande van de dienst 
burgerzaken (de kosten van aanmaak en eventuele consulaire of 
andersgenoemde rechten en eventuele bijkomende kosten voor spoed- of 
superspoedprocedure aangerekend door andere overheden of instanties zijn 
altijd ten laste van de belastingplichtige die het stuk aanvraagt of aan wie ze 
wordt afgeleverd): 
- op de afgifte van één elektronische identiteitskaart aan een Belg vanaf 12 
jaar: 5 euro  
- op de afgifte van één elektronische vreemdelingenkaart aan een vreemdeling 
vanaf 12 jaar: 5 euro  
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- op de afgifte van één internationaal, al dan niet biometrisch, reispaspoort 
Belgen vanaf 18 jaar : 15 euro  
- op de afgifte van één reistitel voor een vluchteling, staatloze of vreemdeling 
vanaf 18 jaar: 15 euro 
- op de afgifte van één rijbewijs-bankkaartmodel: 5 euro  
- op de afgifte van één voorlopig rijbewijs-bankkaartmodel: 5 euro 
- op de afgifte van één internationaal rijbewijs: 5 euro vanaf 1 februari 2014 

b) de afgifte van documenten uitgaande van de dienst Stedenbouw 

- per papieren of elektronisch stedenbouwkundig attest of getuigschrift 
nopens de urbanistische voorzieningen van één kadastraal perceel: 50,00 
euro per attest of getuigschrift per kadastraal perceel. 

- per papieren of elektronische verklaring met stedenbouwkundige 
inlichtingen van één kadastraal perceel: 50,00 euro per verklaring per 
kadastraal perceel 

- 5,00 euro per papieren of elektronisch uittreksel van een bijzonder plan van 
aanleg, waarvan de afmetingen 21 cmx30 cm niet overschrijden. 

- 15,00 euro per papieren of elektronisch uittreksel van een bijzonder plan 
van aanleg, waarvan de afmetingen 21 cm x 30 cm wel overschrijden. 

- 10,00 euro voor het maken van een kopie van een plan van klein formaat 
(tot en met A2) 

- 15,00 euro voor het maken van een kopie van een plan van grootformaat 
(groter dan A2) 

Op het onderzoek en de behandeling van de aanvragen om 
verkavelingsvergunning(en)/omgevingsvergunning(en) voor 
verkavelingen: 

- 55,00 euro voor 2 kavels 

- 70,00 euro voor 3 kavels 
- 90,00 euro. voor 4 kavels 
- 90,00 euro + 15,00 euro per kavel boven 4 kavels 
- 175,00 euro + 15,00 euro per kavel boven 10 kavels 

Voor de verkavelingsvergunning(en)/omgevingsvergunningsaanvra(a)g(en) 
voor verkaveling(en) die onderworpen zijn aan de formaliteiten van een 
openbaar onderzoek zijn de effectieve kosten van dit onderzoek, krachtens 
artikel 7 van het Ministerieel Besluit van 05 mei 2000 betreffende de openbare 
onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en 
verkavelingsaanvragen en latere wijzigingen, ten laste van de aanvrager. De 
kosten van de aangetekende zendingen worden vastgesteld op het tarief van 
toepassing voor een aangetekende zending van Bpost, verhoogd met een 
verwerkingskost van 0,45 euro per aangetekende zending. 

Op het onderzoek en de behandeling van de aanvraag om 
stedenbouwkundige vergunning(en)/omgevingsvergunning(en): 

- kleine bouw - of verbouwingswerken, 
per garage of kleine bergplaats : 

10,00 euro 

- sloping van gebouwen (afzonderlijke 
aanvraag) :  

10,00 euro 

- parkeergebouw: per standplaats of 
garage : 

5,00 euro 

- eengezinswoningen 40,00 euro 

- grote verbouwingswerken (over meer 
dan twee bouwlagen) 

40,00 euro per bouwlaag 

- handelsgebouwen  40,00 euro per handelsruimte of 
kantoorruimte (berekend per 
ruimte per bouwlaag) 

- flatgebouw met 2 appartementen : 70,00 euro (te verhogen met 40 
euro per handels-/kantoorruimte) 

- flatgebouw met 3 appartementen : 100,00 euro (te verhogen met 40 

euro per handels-/kantoorruimte) 

- flatgebouw met 4 appartementen : 125,00 euro (te verhogen met 40 
euro per handels-/kantoorruimte) 

- flatgebouw met 5 tot 10 
appartementen: 

125,00 euro (te verhogen met 40 
euro per handels-/kantoorruimte) 
+ 15,00 euro per appartement 
boven de vier 

- flatgebouw met meer dan 10 
appartementen: 

200,00 euro(te verhogen met 40 
euro per handels-/kantoorruimte) 
+ 15 euro per appartement 
boven de tien 

Voor de aanvra(a)g(en) om stedenbouwkundige vergunningsaanvra(a)g(en) 
met een uitgebreide dossiersamenstelling/omgevingsvergunning voor het 
bouwen van een reeks identieke eengezinswoningen worden dezelfde tarieven 
als voor flatgebouwen gehanteerd (lees: “ééngezinswoning(en)” waar 

“appartement(en)” in het tarief is vermeld) 



verklarende nota gemeenteraad 18|12|2017 pagina 23/32 

 
 
Voor de stedenbouwkundige 
vergunningsaanvra(a)g(en)/omgevingvergunningsaanvra(a)g(en) die 
onderworpen zijn aan de formaliteiten van een openbaar onderzoek zijn de 
effectieve kosten van dit onderzoek, krachtens artikel 7 van het Ministerieel 
Besluit van 05 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen 
tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen en latere 
wijzigingen, ten laste van de aanvrager. De kosten van de aangetekende 
zendingen worden vastgesteld op het tarief van toepassing voor een 
aangetekende zending van Bpost, verhoogd met een verwerkingskost van 0,45 
euro per aangetekende zending. 

c) Opzoekingen naar naam en adres van eigenaars onderworpen aan het tarief 
van 0,70 euro per eigendom met een minimum van 5,00 euro voor de totale 
opvraging.  

 
d). Voor het maken van kopieën van goedgekeurde reglementen wordt een tarief 

toegepast van 2,50 euro per reglement, eventueel vermeerderd met de 
verzendingskosten.  

 
e) Alle mogelijke opzoekingen gedaan door de gemeentediensten en niet voorzien 

in de vorige rubrieken zoals bvb. genealogische opzoekingen, toegelaten door 
de griffie van de R.E.A. van het ambtsgebied uit oude bevolkingsregisters of 
archief, opzoekingen in archief, enz... zijn onderworpen aan het tarief van 
50,00 euro per uur geleverd werk, eventueel vermeerderd met de 
verzendingskosten. 

Art. 4 :  De belasting wordt geheven op het ogenblik van de afgifte van het belastbare 

document (in vaste of in elektronische vorm).  
Het bewijs van de betaling van de belasting blijkt uit het ontvangstbewijs van de 
gemeentekas, afgeleverd op het ogenblik van de betaling in speciën of 
elektronisch. 
 
De aan de belasting onderworpen personen of  instellingen die een verzoek tot 
het bekomen van één of ander document indienen, moeten op het ogenblik van 
hun aanvraag het bedrag van de belasting alsmede de eventuele aanmaak- en/of 
spoed- of superspoedprocedurekosten en/of consulaire of andersgenoemde 
rechten en/of de verzendingskosten  in consignatie geven indien dit document (in 
vaste of in elektronische vorm) niet onmiddellijk bij de aanvraag afgeleverd kan 
worden. 
Wanneer aan natuurlijke of rechtspersonen, overheids- of privé-instellingen 
afgiften van administratieve stukken opgestuurd worden, zelfs als deze stukken 
kosteloos afgeleverd worden, dan dienen alle verzendingskosten (zoals 
aangerekend door Bpost) betaald te worden door deze natuurlijke of 
rechtspersonen, overheids- of privé-instellingen. 

Art. 5 :  De belasting wordt contant ingevorderd tegen afgifte van een kwitantie.  
De personen of instellingen die weigeren de vastgestelde belasting te betalen, 
moeten het bedrag van de belasting in consignatie geven van de financieel 
beheerder totdat de bevoegde overheid over hun bezwaar heeft beslist. De 
financieel beheerder geeft hun hiervoor een ontvangstbewijs af. 
Bij gebrek aan onmiddellijke betaling of kwijting binnen de acht dagen, wordt de 
belasting ingevorderd bij middel van een kohier overeenkomstig de bepalingen 
van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij 
decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012. 
Uitzondering wordt gemaakt voor de rechten, die de met het afgeven van 
reispassen belaste gemeenten van ambtswege toekomen en waarvan in het 
besluit van de Regent dd. 26 juli 1948 sprake is. 

Art. 6 :  Zijn van de belasting vrijgesteld: de gerechtelijke overheden en de overheden 
waarvoor een wettelijke of decretale bepaling een vrijstelling voorziet. 

Art. 7 :  De beslissing van de gemeenteraad dd. 19 december 2016 houdende 
hervaststelling van een belasting op de afgifte van administratieve stukken – 
periode 2017-2019 wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2018. 

 

 

34. Belastingreglement - tijdelijke inname openbare ruimte bij bouwwerven - periode 2018-2019. 
 
 Toelichting Voorstel om het belastingreglement door de gemeenteraad goedgekeurd op 22 april 2014 op 

het plaatsen bouwmaterialen op de voetpaden, openbare pleinen en wegen – periode 2014-
2019 vanaf 01.01.2018 op te heffen en te vervangen door onderstaande. 
Door de gemeente werd een software pakket (Rombit) aangekocht voor het beheer en de 
aangifte en verwerking van de innames openbaar domein.  
Belangrijkste wijzigingen: 
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1. Afschaffing van de belasting per lopende meter voor innames met een diepte van max. 0,5 
meter op openbaar domein 
2. Er blijft maar één tarief over: 0,25 euro per vierkante meter oppervlakte van de totale 
inname berekend als een rechthoek te berekenen van de uiterste punten van de inname 
3. Ook rollend materieel, werfwagens, enzo, worden opgenomen in de berekeningsbasis. 
Vaststelling nu is dat er aanvragen zijn voor inname openbaar domein, dat geen materiaal 
wordt geplaatst maar wel voertuigen en opleggers met materiaal erop, en aangezien huidig 
reglement dat niet in belastbare materie opnam, kon men zo ontsnappen aan die belasting. 
Bovendien blijkt bij nazicht bij AGB en Rauwers dat aannemers weinig tot geen gebruik 
maken van aannemerskaarten en dat controle wat binnen of buiten de machtiging valt 
daarom ook onmogelijk wordt. 
4. Er wordt een minimumtarief ingevoerd van 25 euro. Dit dekt de kosten bij kleine innames 
(bv. plaatsen containers) 
5. Er wordt een tarief ingevoerd van 500 euro per vierkante meter per aanslagjaar, ongeacht 
de duur van de inname voor plaatsen van een verkoopsbureel in de openbare ruimte. 
6. De inname openbare ruimte wordt belast en moet maximaal beperkt worden om overlast 
te vermijden. Dus ongeacht wie eigenaar of beheerder is van weg, berm, plein enz… 
7. De belasting is een contantbelasting die verschuldigd is telkens de inname gebeurt. De 
belasting moet voor afgifte van de machtiging geconsigneerd worden en wordt afgerekend 
met de geconsigneerde som. Een teruggave is mogelijk als tijdig de minderinname of kortere 
periode van inname is aangegeven. 
8. Indien geen voorafgaande aangifte is gedaan of meer wordt ingenomen dan waarvoor 
aangifte is gedaan of machtiging is verleend, voorziet het belastingreglement een ambtshalve 
procedure tot aanrekenen van de belasting, te verhogen met een administratieve geldboete 
van 100 euro.  
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art.1:  Voor een termijn beginnend op 01.01.2018 en eindigend op 31.12.2019 wordt 
een belasting geheven voor de tijdelijke inname van de openbare ruimte bij 
bouwwerven voor bouwwerken zoals het bouwen, verbouwen, slopen, herstellen, 
herinrichten, renoveren, schilderen of zandstralen van gebouwen, grondwerken, 
… (dit is een niet limitatieve opsomming. 

 
Dit reglement handelt louter over het vestigen van een belasting voor de 
tijdelijke inname van de openbare ruimte bij bouwwerven. Het betalen van de 
belasting op de inname van de openbare ruimte houdt geen toestemming in om 
de openbare ruimte privatief te gebruiken. Deze innname is pas toegelaten na 
het verkrijgen van de nodige vergunningen van de bevoegde instanties. 

 
Art.2:  Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

- De openbare ruimte: de publiek toegankelijke ruimte in het bezit of het 
beheer van een overheid; dit behelst onder meer: 

o De openbare weg, te weten de wegen, fietspaden, bermen of pleinen die 
openstaan voor alle verkeer, hetzij voetgangers- of fietsverkeer of ander 
verkeer; 

o De groene ruimten, te weten de openbare plantsoenen, wandelplaatsen, 
parken, tuinen, pleinen, speelterreinen en alle stukken van de openbare 
ruimte buiten de openbare weg, die openstaan voor het verkeer van 
personen en in hoofdorde bestemd zijn voor wandelen en ontspanning 

- De inname van openbare ruimte bij bouwwerven: elk privatief gebruik van de 
openbare ruimte ongeacht of dit gebruik is onderworpen aan een toelating of 
een vergunning, of aan een hogere wetgeving of een andere gemeentelijke 
reglementering, en ongeacht wat de oorzaak is van het gebruik of de wijze 
van het gebruik, zoals: 

o Opstellen van stellingen en werfinrichtingen zoals bouwketen, (mobiele) 
bouwkranen, bouwliften, hoogtewerkers, werfafsluitingen, werfketen, 
sanitaire eenheden; 

o Tijdelijke inname door materiaal of materieel. Onder materieel wordt 
verstaan: al wat nodig is voor het uitvoeren van bouwwerken, in het 
bijzonder machines en middelen voor het vervoer van goederen en/of 
werfpersoneel, zoals motorrijtuigen, vrachtwagens, lichte vrachtauto’s, 
(mobiele) kranen, traktoren met oplegger, oplegger(s), enzovoort. 

o Het plaatsen van voorwerpen zoals containers, betonmolens, -bakken en 
silo’s. 

 
Art.3:  Het bedrag van de belasting op het innemen van de openbare ruimte bij 

bouwwerven wordt bepaald op 
 

1. 0,25 euro per vierkante meter per dag effectieve inname van de openbare 
ruimte, volgens de aangifte van de belastingplichtige. 
De belastbare oppervlakte is deze van een rechthoek waarbinnen alle 
voorwerpen (inclusief het rollend materieel) dienen geplaatst te worden. De 

breedte van het werkelijke gebruikte gedeelte van de openbare ruimte wordt 
steeds in aanmerking genomen, de ingangen worden niet afgetrokken. Buiten 
de vergunde oppervlakte mogen geen voorwerpen worden geplaatst (bv. 
vlaggenmasten). 
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De minimale aanslag bedraagt 25 euro. 

2. 500,00 euro per vierkante meter en per aanslagjaar, zonder minimum van de 
gebruikstijd, voor het plaatsen van verkoopburelen (ook deze gevestigd in 
caravans) buiten de rooilijn in de openbare ruimte op bv. voetpad, berm, 
fietspad, rijweg, plein of park,… 

 
Art.4: De belasting wordt vastgesteld op basis van de aangegeven inname van de 

openbare ruimte via het elektronisch portaal op de website van de gemeente. 
Indien het elektronisch portaal op de website niet actief is, wordt een aangifte 
gedaan via email aan de gemeente Koksijde. De aangifte dient te gebeuren ten 
laatste twintig werkdagen voor de eerste inname of voor de kalenderdag waarop 
de verlenging ingaat. De totale oppervlakte wordt naar boven afgerond tot een 
volle vierkante meter. 
Een begonnen kalenderdag wordt aangerekend als een volledige kalenderdag. 

 
Art.5:  De belasting is verschuldigd door de aanvrager van de machtiging tot inname van 

de openbare ruimte. De bouwheer, een eigenaar of één van de eigenaars van het 
perceel waar de werken worden uitgevoerd, zijn hoofdelijk gehouden tot betalen 
van de belasting. 
Indien geen aanvraag werd ingediend, zal de belasting ambtshalve worden 
gevestigd lastens de rechtspersoon of natuurlijke persoon die de openbare ruimte 
inneemt en als deze niet gekend is lastens de bouwheer en als deze niet gekend 
is, lastens een eigenaar of één van de eigenaars van het perceel waar de werken 
worden uitgevoerd. Allen zijn hoofdelijk gehouden tot betalen van de belasting. 

 
Art.6:  Voorafgaand aan de inname moet de belasting die verschuldigd is op basis van 

de aangifte, geconsigneerd worden bij de gemeente door betaling op het ogenblik 
van de aangifte. Indien de aanvraag niet wordt goedgekeurd, wordt de 
consignatie terugbetaald. Deze consignatie levert geen intresten op voor degene 
die ze stelt. 

 
Art.7:  De belasting is een contantbelasting. Ze is verschuldigd bij de effectieve inname 

van de openbare ruimte zoals blijkt uit de aangifte en de machtiging. De 
contantbelasting wordt aangezuiverd met de geconsigneerde bedragen. 
 
Indien de inname van de openbare ruimte later aanvangt of vroeger eindigt dan 
werd vergund of de ingenomen oppervlakte vermindert, dient de aanvrager 
hiervan het gemeentebestuur minimum één werkdag voor de stopzetting of de 
vermindering van de inname via het elektronische portaal (of per email als het 
elektronisch portaal niet actief is) in kennis te stellen, zodat nazicht mogelijk is. 
Enkel in die gevallen kan een deel van de reeds betaalde belasting aangepast en 
terugbetaald worden en dit in verhouding met het aantal dagen minder inname of 
met de verminderde oppervlakte.  

 
Art.8:  Bij gebrek aan voorafgaande aangifte binnen de in artikel 4 gestelde termijn, of 

in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de 
belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd. 
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de 
belastingaanslag, betekent het college van burgemeester en schepenen aan de 
belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de reden om gebruik te maken van 
deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze 
van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. 
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de 
datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk door 
te geven. 

 
Art.9:  Voor elke overtreding van de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 

betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- 
en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 
2012 of van de bepalingen van deze belastingverordening (bv. laattijdige, 
onvolledige of ontbrekende aangifte) wordt een administratieve geldboete van 
100 euro opgelegd. 

 
Art.10:   De belasting en de administratieve geldboete worden ingevorderd door middel 

van een kohier, met toepassing van de bepalingen van het decreet van 30 mei 
2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 
17 februari 2012. 

Art.11:  Het belastingreglement door de gemeenteraad goedgekeurd op 22 april 2014 op 
het plaatsen bouwmaterialen op de voetpaden, openbare pleinen en wegen – 
periode 2014-2019 wordt opgeheven vanaf 01.01.2018. 
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35. Vaststellen beleidsnota en financiële nota - budget 2018. 
 
 Toelichting Het budget 2018 wordt vastgesteld aan de hand van de beleidsnota en de financiële nota. Het 

budget 2018 past binnen het meerjarenplan 2014-2020 - wijziging nr. 6. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Het budget 2018 houdende vaststelling van de beleidsnota en de financiële nota 
zoals gevoegd als bijlage wordt vastgesteld. 

 

 

36. Politiezone Westkust - gemeentelijke bijdrage - goedkeuring toelage 2018. 
 
 Toelichting De begroting 2018 van de Politiezone Westkust wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 

politieraad op 04.12.2017. 
Hierin is een stijging van de toelagen van de gemeenten aan de PZ voorzien van 2,5%.  
Dit wordt verklaard door de stijging van de lonen door stijging in de geldelijke loopbaan en 
door een verhoging van de patronale pensioenbijdragen voor statutaire personeelsleden; 
De bijdrage van de gemeente Koksijde wordt vastgelegd op 5.465.089 euro. 
De bijkomende toelage voor een Ambtenaar nood- en interventieplanning wordt geschrapt en 
in de reguliere werking verwerkt. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 : De bijdrage van gemeente Koksijde zoals ingeschreven in het budget 2018, zijnde in 
totaal 5.465.089 EUR, goed te keuren en aan de politiezone De Panne – Koksijde - 
Nieuwpoort toe te kennen. 
Deze toelage in te schrijven in het budget 2018 onder de budgettaire code 
2018/ACT-89/0400-01/6494002/BESTUUR/CBS/460/IE-GEEN/U. 

 

 

37. Goedkeuring doorgeeflening aan kerkfabriek Sint-Niklaas. 
 
 Toelichting In meerjarenplan en budget 2017 van de kerkfabriek Sint Niklaas is voorzien in de opname 

van een doorgeeflening van 20.000 euro. Deze dient voor de financiering van de 
investeringen in belichting, camerabeveiliging en het sleutelplan van de kerk. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art 1 :  De doorgeeflening van € 20.000,00 aan de kerkfabriek Sint Niklaaskerk voor de 
financiering van de investeringen in belichting, camerabeveiliging en het 
sleutelplan van de St Niklaaskerk wordt goedgekeurd. 

Art 2 :  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt opdracht gegeven de 
leningen op te nemen bij de financiële instelling aan wie de levering van 
kredieten werd gegund, na marktbevraging. 

 

 

38. Goedkeuring overname en akte overdracht perceel grond naar het openbaar domein op de hoek van de 
Abdijstraat en de Zeelaan ten aanzien van VME Cauxyde. 

 
 Toelichting Op de hoek van de Zeelaan en de Abijdstraat richt C&C Projects een appartementsgebouw 

op. Enkele appartementen werden reeds verkocht. Een deel van het perceel dat grenst aan 
het openbaar domein zou door de eigenaars kosteloos afstaan worden aan de gemeente om 
te affecteren tot het openbaar domein, zodoende er enkele parkeerplaatsen door de 
gemeente zouden kunnen ingericht worden. Gezien er zich ondergrondse toezichts–, controle- 
en hemelwaterputtenputten,  buffer- en infiltratiebekken en bijhorende leidingen, onder het 
afgestane perceel bevinden dient er een erfdienstbaarheid te worden gevestigd in het 
voordeel van de VME Cauxyde. De VME dient in de toekomst blijvend instaan voor het 
onderhoud en het vernieuwen van de putten, buffers, bekken en leidingen onder dit openbaar 
domein. 
Door de promotor werd landmeter Vandewoude Kris aangesteld voor de opmaak van het 
opmetingsplan en notaris Maes voor de opmaak en het verlijden van de akte. De 
voorwaarden tot overdracht dienen te worden goedgekeurd door de gemeenteraad.  
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring tot overname van op het perceel ten kadaster gekend onder 
Koksijde 1ste afdeling, sectie F, deel van nr. 943a, volgens meting een 
oppervlakte van 1a 63ca, zoals afgebeeld op het plan van landmeter –expert Kris 
Vandewoude van 31 oktober 2017 tot het openbaar domein.  

Art. 2:  Goedkeuring tot affectatie tot het openbaar domein van het perceel zoals 
afgebeeld op het plan van landmeter Kris Vandewoude van 31 oktober 2017 tot 

het openbaar domein.  

Art. 3:  De akte zoals opgenomen in bijlage bij dit besluit wordt goedgekeurd. 

Art. 4:  Goedkeuring tot het vestigen van een erfdienstbaarheid ten voordele van de VME 
Cauxyde, zoals omschreven in de akte. 

Art. 5:  Machtiging te geven aan de burgemeester en de gemeentesecretaris tot 
ondertekening van de akte. 
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39. Goedkeuring concessie voor de oprichting van een brouwinstallatie en de uitbating van een brouwerij met 
gelagzaal in de voormalige varkensstallen Ten Bogaerde. 

 
 Toelichting De concessie heeft als doel de oprichting van een brouwinstallatie en de uitbating van een 

brouwerij en bijhorende gelagzaal op de site van Ten Bogaerde in de voormalige 
varkensstallen gelegen Ten Bogaerdelaan. De uitbating van de brouwerij en gelagzaal is ten 
behoeve van de promotie van het bier Sint-Idesbald en dient te gebeuren in conformiteit met 
de visie van het college van burgemeester en schepenen. 
De concessiehouder dient ter plaatse te brouwen ten behoeve van de hoeve met de installatie 
van brouwketels met een capaciteit voor het brouwen van 5 hectoliter per jaar. De 
concessiehouder dient in te staan voor de brouwinstallatie en de expoitatie van de brouwerij 
en gelagzaal. De inrichtingswerken (met uitzondering van de brouwinstallatie) zal de 
gemeente voor zich nemen. 
 
De concessievergoeding maakt onderdeel uit van de gunningscriteria, net als het 
investeringsbudget, de kennis en ervaring van het brouwen en de authenticiteit.  
 
De voorwaarden van de concessie dienen goedgekeurd te worden door de gemeenteraad. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art 1: De concessie voor de oprichting van een brouwinstallatie en de uitbating van de 
brouwerij en gelagzaal site Ten Boagerde, voor de periode van 15 jaar ingaand bij 
ingebruikname door de inschrijver, zoals opgenomen in de overeenkomst in bijlage 
bij dit besluit wordt goedgekeurd.   

Art 2:  Opdracht wordt gegeven aan het college van burgemeester en schepenen om het 
nodige te doen om deze beslissing uit te voeren. 

 

 

40. Toetreding tot Jobpunt Vlaanderen voor ondersteuning inzake het P&O-beleid. 
 
 Toelichting Jobpunt Vlaanderen is de P&O-dienstverlener van ondertussen meer dan 300 publieke 

organisaties in Vlaanderen. Als openbaar bestuur kan je Jobpunt Vlaanderen inschakelen voor 
opdrachten inzake werving en selectie, de organisatie van bevorderingsproeven, 

procesoptimalisatie, assessment centers, potentieelinschattingen, organisatieoptimalisatie en 
-verandering, evaluaties, outplacements, coaching, … alle mogelijke initiatieven die een P&O-
beleid ondersteunen.  
Voor deze dienstverlening sluit Jobpunt Vlaanderen raamcontracten af met diverse externe 
kantoren die konden aantonen dat zij op een zeer professionele en deskundige manier 
werken en kennis en ervaring ter zake hebben. De kwaliteit van de dienstverlening door deze 
kantoren wordt door Jobpunt gecontroleerd. De bedoeling is dat je bij toetreding vennoot 
wordt van Jobpunt Vlaanderen. Drie aandelen vertegenwoordigen 10 VTE, met een maximum 
van 250 aandelen per bestuur. 1 aandeel = 24,79 euro. Voor de gemeente Koksijde zijn dit 
369 VTE, afgerond zijn dit 111 aandelen met een totale waarde van 2.751,69 euro, wat 
éénmalig betaald zal moeten worden bij toetreding. 
Als vennoot hoef je de wet overheidsopdrachten niet meer toe te passen, waardoor de 
administratieve overlast vermijden wordt en de opdracht onmiddellijk kan opgestart worden. 
starten. Door de schaalvoordelen die Jobpunt Vlaanderen heeft met alle openbare besturen 
die deel uit maken van Jobpunt Vlaanderen, hebben ze bovendien de meest gunstige 
financiële voorwaarden kunnen bedingen. Als vennoot ben je vrij om voor een bepaalde 
opdracht al dan niet een beroep te doen op de dienstverlening. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Gemeente Koksijde treedt toe tot Jobpunt Vlaanderen voor ondersteuning inzake het 
P&O-beleid en gaat over tot de betaling van een éénmalig aankoop van aandelen 
voor een bedrag van 2.751,69 euro.  

 

 

41. Goedkeuring toetreding eerstelijnszone Veurne-Westkust. 
 
 Toelichting In navolging van de eerstelijnsconferentie van 16 februari 2017 en de beleidsvisie van 

Minister Vandeurzen werd de oproep voor de vorming van eerstelijnszones gelenaceerd door 
het Agentschap zorg en gezondheid. De toekomstige eerstelijnszone is een geografische 
afbakening van een gebied met 75.000-125.000 inwoners. Binnen deze zone wordt 
interdisciplinaire samenwerking tussen welzijns- en zorgactoren uit de eerste lijn 
gestimuleerd.   
Na overleg kon een akkoord bekomen worden om samen met De Panne, Nieuwpoort, Veurne, 
Alveringem en Middelkerke één zone te vormen. Deze zone kreeg het grootste draagvlak bij 
alle actoren en voldoet aan de criteria. Diksmuide dient nog een standpunt in te nemen.  
De gemeenteraad dient de toetreding tot de eerstelijnszone goed te keuren. Voorlopig zal als 
werknaam eerstelijnszone Veurne gebruikt worden, maar de bedoeling is om de definitieve 
naam van de zone in een latere fase vast te leggen door Westkust toe te voegen, zodoende 
de naam voor alle partners herkenbaar is. 
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 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1: Goedkeuring tot toetreding door de gemeente Koksijde tot de eerstelijnszone Veurne 

met de gemeente de Panne, de stad Nieuwpoort, de stad Veurne, de gemeente 
Alveringem, de gemeente Middelkerke, onder voorbehoud dat de naam van 
eerstelijnszone aangevuld wordt met 'Westkust'.  

Art. 2: De LMN samen met de huisartsenkring Ijzer en Westkust te machtigen een dossier in 
te dienen bij het Agentschap Zorg en Gezondheid Vlaanderen.  

Art. 3: De formele engagementsverklaring tot toetreding tot de eerstelijnszone Veurne zoals 
opgenomen in bijlage wordt goedgekeurd 

 

 

42. Goedkeuring beleidsnota informatieveiligheid en informatieveiligheidsplan gemeente Koksijde. 
 
 Toelichting De gemeente is wettelijk verplicht om een informatieveiligheidsbeleid te voeren. 

Informatieveiligheid betreft de bescherming van informatie en informatiesystemen tegen 
ongeautoriseerde toegang, - gebruik, - bekendmaking, wijziging of vernietiging met het oog 
op het verzekeren van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie.  
Het informatieveiligheidsbeleid binnen de gemeente Koksijde beoogt de instandhouding en de 
goede werking van de activiteiten van het bestuur, gericht op het voorkomen van schade, 

met het oog op de realisatie van de doelstellingen zoals geformuleerd in de missie van het 
gemeentebestuur.  
Meer algemeen heeft ze bovendien als doelstellingen: 

- het voorkomen van schade die kan worden toegebracht aan de goede werking van 
de informatiesystemen en de organisatie  

- het voorkomen van schade die kan worden toegebracht aan de persoonlijke 
levenssfeer van betrokkenen 

- het voorkomen van schade aan de reputatie van betrokkenen door verspreiding van 
foutieve informatie 

Een belangrijke verstoring van de informatieveiligheid bij de gemeente Koksijde zou dan ook 
een negatieve impact kunnen hebben op de werking van de organisatie en haar klanten.  
Onder leiding van de informatieveiligheidsconsulent werd een informatieveiligheidscel 
samengesteld voor de uitwerking van een informatieveiligheidsbeleid en het opstellen van 
een informatieveiligheidsplan conform de wettelijke reglementering. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De gemeenteraad keurt de beleidsnota informatieveiligheid en 
informatieveiligheidsplan gemeente Koksijde zoals opgenomen in bijlage bij dit 
besluit goed. 

 

 

43. Goedkeuring BNIP BK Cyclocross. 
 
 Toelichting De veiligheidscel van Koksijde maakte een Bijzonder Nood- en Interventieplan op voor de BK 

Cyclocross d.d. 13 en 14 januari 2018, hierna BNIP genoemd. 
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 de BK cyclocross, 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 BK cyclocross wordt goedgekeurd. 

Art. 2:  Het BNIP wordt bezorgd aan de bestemmelingen vermeld op de 
verspreidingslijst, zoals opgenomen in het BNIP. 

Art. 3:  Een machtiging wordt gegeven aan het college van burgemeester en schepenen 
om eventuele laatste wijzigingen aan het BNIP goed te keuren. 

 

 

44. Goedkeuren huishoudelijk reglement voor het gebruik van tafeltenniszaal te Oostduinkerke. 
 
 Toelichting Het beheer van de tafeltenniszaal wordt sedert een aantal maanden gedaan door de 

sportdienst. 
De verhuring ervan werd openomen in het reservatieprogramma van Recreatex.  
Bijgevolg is het aangewezen om voor de tafeltenniszaal een huishoudelijk reglement op te 
maken. 
Net zoals bij de opmaak van de andere huishoudelijke reglementen werd, in de mate van het 
mogelijke, gestreefd naar het bekomen van dezelfde uniformiteit qua opmaak en qua inhoud 
met de bedoeling alle huurders van de gemeentelijke infrastructuur op gelijke voet te 
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behandelen. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 : Het huishoudelijk reglement van de tafeltenniszaal te Oostduinkerke wordt 
vastgesteld zoals in bijlage gevoegd. 

 

 

45. Goedkeuren beleidsplan 2019-2023 - Abdijmuseum Ten Duinen. 
 
 Toelichting In het kader van het nieuwe cultureel-erfgoeddecreet moet het Abdijmuseum Ten Duinen 

voor de periode van 2019-2023 een nieuw beleidsplan indienen om de indeling op regionaal 
niveau te behouden.  
Het beleidsplan bestaat uit een missie en een visie, een omgevingsanalyse, een SWOT-
analyse en strategische doelstellingen die de beleidskeuzes voor de periode 2019-2023 
omvatten.  
Hiernaast zijn deze doelstellingen opgebouwd rond de vijf basisfuncties waaraan een museum 
moet voldoen, nl. 'herkennen en verzamelen', 'behouden en borgen', 'onderzoeken', 
'presenteren en toeleiden' en 'participeren'. De functie 'participeren' is een nieuwe functie 
waarop musea zullen worden beoordeeld en het betekent het actief betrekken van de 
maatschappij, in het bijzonder diverse cultureel-erfgoedgemeenschappen, bij de cultureel-
erfgoedwerking. 
Op 15 januari 2018 dient het beleidsplan te worden ingediend bij het Departement van 
Cultuur, Jeugd en Media.  
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Het beleidsplan 2019-2023 van het Abdijmuseum Ten Duinen wordt goedgekeurd, 
zoals in bijlage voorgesteld. 

Art. 2:  Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst Secretarie en het 
Abdijmuseum Ten Duinen. 

 

 

46. Goedkeuren beleidsplan 2019-2023 - NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum. 
 
 Toelichting In het kader van het nieuwe cultureel-erfgoeddecreet moet het NAVIGO-Nationaal 

Visserijmuseum voor de periode van 2019-2023 een nieuw beleidsplan indienen om de 
indeling op regionaal niveau te behouden.  
Het beleidsplan bestaat uit een missie en een visie, een omgevingsanalyse, een SWOT-
analyse en strategische doelstellingen die de beleidskeuzes voor de periode 2019-2023 
omvatten.  
Hiernaast zijn deze doelstellingen opgebouwd rond de vijf basisfuncties waaraan een museum 
moet voldoen, nl. 'herkennen en verzamelen', 'behouden en borgen', 'onderzoeken', 
'presenteren en toeleiden' en 'participeren'. De functie 'participeren' is een nieuwe functie 
waarop musea zullen worden beoordeeld en het betekent het actief betrekken van de 
maatschappij, in het bijzonder diverse cultureel-erfgoedgemeenschappen, bij de cultureel-
erfgoedwerking. 
Op 15 januari 2018 dient het beleidsplan ingediend te worden bij het Departement van 
Cultuur, Jeugd en Media.  
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Het beleidsplan 2019-2023 van het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum wordt 
goedgekeurd, zoals in bijlage voorgesteld. 

 

 

47. Hervaststelling tarieven strandbad Oostduinkerke. 
 
 Toelichting Strandbad Oostduinkerke: 

- Abonnementen individueel/gezin voor 6 maand/1 jaar aangekocht in het Zwem- & 
recreatiebad Hoge Blekker (AGB), zijn vanaf het seizoen 2018 eveneens geldig - gedurende 
de gehele dag - in het Strandbad Oostduinkerke.  
Tot op heden kon de bezoeker het abonnement slechts aanbieden tussen 9u en 9u30. 
- De activiteiten voor jongeren worden georganiseerd op dinsdag- en donderdagavond vanaf 
19u15 tot 20u15 met de focus op "waterpolo" gezien succesvolle deelnemerslijst in het 
verleden. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1: De toegangsprijzen tot het Strandbad Oostduinkerke worden met ingang van 16 juni 
2018 als volgt hervastgelegd: 

Toegangsprijzen per shift 
kind -3 jaar  gratis 
toegangskaart kind -12 jaar  € 3.00 
toegangskaart volwassenen +12 jaar  € 5.00 
andersvaliden uit gemeente (min. 50%)  gratis 
andersvaliden buiten Koksijde (min. 50%)  € 2.00 
(op vertoon officiële kaart) 
10-beurtenkaart - Strandbad Oostduinkerke 
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-12 jaar  € 25.00 
+12 jaar  € 40.00 
activiteiten jongeren  € 3.00 
waterpolo op dinsdag en donderdag van half juli tot half augustus van 19u15 tot 20u15 
gebruik van individuele- & gezinsabonnementen gedurende de gehele dag geldig 
MPI Westhoek - De Viertorre mits begeleiding   gratis 
Vriendenkring Personeel Koksijde, Brandweer, Politie   € 1.50 
De Rozenkrans buiten officiële lesuren mits begeleiding  € 3.00 
Beurtenkaarten aangekocht voor het gebruik in het Zwem- & recreatiebad Hoge Blekker AGB 
Koksijde zijn niet geldig in het Strandbad Oostduinkerke. 
20-beurtenkaart aangekocht vóór 2013 in het "openluchtzwembad" blijven geldig in het 
Strandbad Oostduinkerke. 

 

 

48. Hervaststelling huisreglement strandbad Oostduinkerke. 
 
 Toelichting De activiteiten voor jongeren worden georganiseerd op dinsdag- en donderdagavond vanaf 

19u15 tot 20u15 met de focus op "waterpolo" gezien succesvolle deelnemerslijst in het 
verleden. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Het huisreglement van het Strandbad Oostduinkerke wordt hervastgesteld zoals in 
bijlage. 

 

 

49. FIGGA - kennisname punten buitengewone algemene vergadering. 
 
 Toelichting Op 18 december 2017 vindt een buitengewone algemene vergadering plaats. 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Art. 1 :  Er wordt kennis genomen van de voorgestelde agendapunten en de inhoud van 

deze punten 

 

 

50. FIGGA - kapitaalverhoging - incorporatie van reserves - rekening-courant - uitkering overtollige reserves - 

bekrachtiging besluit college van burgemeester en schepenen van 27 november 2017. 
 
 Toelichting Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen in te tekenen op een 

kapitaalverhogingen van FIGGA per aangetekend schrijven van 16 oktober 2017;  

Gelet op het voorstel van incorporatie van reserves; 

Gelet op het voorstel van liquidatie van de rekening courant; 

Overwegende dat de Raad van Bestuur van FIGGA op 11 oktober 2017 heeft besloten over te 
gaan tot een kapitaalverhoging ter dekking van de reeds in opdracht van de gemeenten 
verworven financieel vaste activa; 

Overwegende dat de kapitaalverhoging wordt georganiseerd om de namens de gemeenten 
aangehouden financieel vaste activa ook in de gemeentelijke boekhouding te kunnen 
opvolgen; 

Overwegende dat naar aanleiding van de kapitaalverhoging de overtollige reserves uitgekeerd 
zullen worden bij wijze van tussentijds dividend; 
 
Overwegende dat er geen gemeenteraad was in  november zodat het college van 
burgemeester en schepenen deze princiepsbeslissing heeft genomen; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 27 november 
2017 houdende : 

 ‘principieel akkoord met het voorstel van kapitaalverhoging incorporatie van 
reserves, aanwending en storting van de rekening courant en de storting van de 
overtollige reserves bij wijze van tussentijds dividend. 
in te tekenen op  5.934 aandelen FA voor een nominaal bedrag van 148.350 euro 
voorgaande te volstorten door incorporatie van reserves voor een bedrag van 
148.350 euro  
Figga te verzoeken de rekening courant te lichten en indien noodzakelijk 
bijkomend aan te wenden ter volstorting; 
Principieel akkoord te hechten aan de cash uitkering van reserves door FIGGA 
voor 31/12 voor een totaal bedrag van 5.087.931,67 euro, het aandeel van de 
gemeente hierin bedraagt 174.467,77 euro’ 
wordt bekrachtigd. 
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51. WVI - vaststellen standpunt buitengewone algemene vergadering. 
 

 Toelichting Op 21 december 2017 om 18u30 uur vindt een algemene vergadering plaats met volgende 
agendapunten: 

1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 18 mei 2017 
2. Begroting 2018 
3. Deelname WVI in DVV Westhoek 
4. Deelname WVI in DVV Midwest 
5. Benoemingen nieuwe bestuurders aandelen A: Marc Vanlerberghe (Izegem) en 

Mathijs Goderis (Brugge) 
6. Benoeming nieuwe leden regionale comités (aandelen A): Marc Vanlerberghe 

(Izegem) regionaal comité Roeselare-Tielt, Mathijs Goderis (Brugge), Krista 
Claeys (Oostende) en Kristof Devos (Middelkerke), regionaal comité Oostende-
Bruggee 

7. Benoeming commissaris voor een periode van 3 jaar en vaststelling 
jaarbezoldiging 

8. Mededelingen 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Akkoord te gaan met de voorgestelde agendapunten en akkoord te gaan met de inhoud van 
deze punten. 

 

 

52. IKWV - vaststellen standpunt algemene vergadering. 
 
 Toelichting Op 20 december 2017 vindt een algemene vergadering plaats met volgende agenda: 

1. Te ontwikkelen activiteiten, te volgen strategie en begroting 2018 
2. Rondvraag 

 
 Voorstel van  

beslissing 
Akkoord te gaan met de voorgestelde agendapunten en akkoord te gaan met de inhoud van 
deze punten 

 

 

53. Westkustpolder - aanduiden vertegenwoordiger voor de algemene vergadering op 22 december 2017. 
 
 Toelichting De gemeente is uitgenodigd op de algemene vergadering van de stemgerechtigde ingelanden 

van de Westkustpolder, die plaatsvindt op 22 december 2017. 
Agenda : 

1. Registratie stemgerechtigde ingevlanden 
2. Opening van de vergadering door de heer gouverneur Carl Decaluwé vanaf 9u30 
3. Goedkeuring van de lijst van stemgerechtigde ingelanden  
4. Verkiezing nieuw bestuur 
5. Mededelingen, rondvraag en sluiting van de vergadering 

Voor deze vergadering moet de gemeente een vertegenwoordiger aanstellen 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 :  Aanstellen vertegenwoordiger voor de algemene vergadering Westkustpolder op 
22 december 2017 

 

 

54. Aansluiting gemeentelijke basisscholen bij het regionaal ondersteuningsnetwerk De Schraag. 
 
 Toelichting Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften werden tot en met eind vorig schooljaar 

ondersteund via GON-middelen en de waarborgregeling.  Hiervoor ontving elke school zelf 
extra middelen. Op 7/6/2017 werd het Onderwijsdecreet XXVII goedgekeurd. In kader van de 
verdere uitwerking van het M-decreet (inclusief onderwijs) verviel daarbij de GON begeleiding 
en waarborgregeling en werden ondersteuningsnetwerken gevormd die met ingang van 
1/9/2017 in werking traden. Bij hoogdringendheid moest elke school  uit het gewoon 
onderwijs zich verplicht aansluiten bij 1 ondersteuningsnetwerk (netgebonden) en dit voor 
30/6/2017.  
Een ondersteuningsnetwerk = een school buitengewoon onderwijs met een expertisebreed 
netwerk. Scholen richten hun zorgvragen tot het ondersteuningsnetwerk die dan een gepaste 
oplossing biedt voor de leerling (of de leerkracht).  
Dit betekent eveneens dat de school zelf geen financiële middelen meer ontvangt voor de 
ondersteuning van de leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. De middelen van de 
scholen gaan integraal en rechtstreeks naar het ondersteuningsnetwerk waarbij ze zijn 
aangesloten. 
Voor de gemeentelijke basisscholen Koksijde en Oostduinkerke werd op 27 juni 2017 de 
aansluiting bij het regionaal ondersteuningsnetwerk georganiseerd vanuit MPI De Viertorre 
gemeld aan het Agentschap van Onderwijsdiensten. 
De beslissing om aan te sluiten bij het regionaal ondersteuningsnetwerk De Schraag (vanuit 
MPI De Viertorre) moet door de gemeenteraad worden bekrachtigd. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art.1:  De gemeenteraad bekrachtigt de aansluiting van de gemeentelijke basisscholen 
Koksijde en Oostduinkerke bij het regionaal ondersteuningsnetwerk De Schraag voor 
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het schooljaar 2017-2018. 

 

 

55. Hervaststelling rechtspositieregeling gemeentepersoneel. 
 
 Toelichting De rechtspositieregeling is opnieuw aan actualisatie toe. De dienst Personeel & HR voert 

jaarlijks een up-date door van wetgeving, verduidelijkingen, nodige aanpassingen.. van de 
desbetreffende rechtspositieregeling. 
O.a. volgende redenen worden aangehaald om de hervaststelling van bepaalde artikelen van 
de RPR te verantwoorden: 

• aanpassingen ter verduidelijking of (terminologische) 
correcties op basis van vigerende regelgeving of praktijk; 

• Voorstellen van het CBS en/ of het MaT; 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1. De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel wordt hervastgesteld, zoals 
opgenomen in bijlage bij dit besluit.  

 

 

56. Mondelinge vragen van de raadsleden. 

 
 
Joeri Stekelorum 
gemeentesecretaris 
07|12|2017 

 


