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gemeente 

Koksijde 

BEKNOPT VERSLAG 

GEMEENTERAAD 
maandag 22 januari 2018 

 
Aanwezig: L. DELTOMBE, voorzitter 
 M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester; 
 S. ANSEEUW, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, A. SERPIETERS, L. VAN HOVE en R. GANTOIS, schepenen 
 G. DELIE, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid 
 J. LOONES, G. DECORTE, H. VOLLON, P. CASSELMAN, F. DEVOS, A. CAVYN, C. CASTELEIN, C. BAKEROOT, I. 

VANCAYSEELE, B. DALLE, E. VAN HERCK, H. GHYSELEN, G. VERHAEGHE, R. MOUTON, I. VANDEKEERE, P. 
HILLEWAERE, A. HANCKE, G. VANDENBROUCKE, J.-M. DEWULF, raadsleden 

 J. STEKELORUM, gemeentesecretaris 

 

 
De zitting vangt aan om 20u08 
 
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: de schepenen D. Dawyndt, G. Delie en de raadsleden Vollon 
 
 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 18 december 2017 

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

 

De voorzitter deelt vervolgens mee dat de raadsleden drie mondelinge vragen hebben ingediend, de vraag van raadslid Dewulf 
wordt niet weerhouden, waarbij hij verwijst naar een mail van de gemeentesecretaris 

 
1. Mededelingen. 

er zijn geen mededelingen 

 
2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vervanging wiellader - 

goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting over de noodzaak aan vervanging van de bestaande wiellader 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - uitvoeren van diepe en moeilijke 
rioolaansluitingen en oplossen diverse wateroverlast - dienstjaar 2018 - goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

4. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - reinigen straatkolken 
grondgebied Koksijde 2018 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

5. Toekennen investeringstoelage aan West Aviation Club vzw voor de bouw van een nieuw clublokaal. 

Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de slechte huisvesting van de club op de huidige locatie en de noodzaak om 
in een tijdelijke oplossing te voorzien in afwachting van de reconversie van de luchtmachtbasis, maar waarbij hij stelt dat 
de voorziene nieuwe infrastructuur ook kan verplaatst worden naar de nieuwe locatie; 

Gehoord raadslid Dewulf die vraagt of het nu plots zo dringend is om in de renovatie te voorzien waarbij een blanco 
cheque wordt gegeven aan de WAC en vraagt of er niet kan gewacht worden tot er zekerheid is over een nieuwe locatie 
en stelt dat dit nu weggegooid geld is; 

Gehoord raadslid Loones die volledig achter dit initiatief staat maar vanuit zijn fractie toch enkele vragen bij dit dossier 
wil stellen, waarop raadslid Hillewaere stelt dat er al een en ander duidelijker is, maar vraagt hoeveel leden er bij de club 
zijn en vraagt of de aanwezigheid van de club voor de toekomst geen probleem zal zijn in verband met het 
voorbestemde woongebied waarop de burgemeester zegt verwonderd te zijn gezien de toekomstplannen al duidelijk op 
een hoorzitting werden meegedeeld, de huidige locatie totaal onderkomen is, het een club betreft van ruim 100 leden en 
er absolute noodzaak is tot renovatie; raadslid Loones beklemtoont nog eens de steun van zijn fractie voor dit project en 
nu ook verneemt dat het een voorlopige oplossing is en de vragen van zijn fractie in dit dossier nog eens verduidelijkt; 
de burgemeester schetst vervolgens nog de lange geschiedenis van de herbestemming van de basis en de onbeslistheid 
op federaal niveau over dit dossier waardoor een aantal plannen van de gemeente steeds weer uitgesteld worden 

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

6. Goedkeuring gebruiksovereenkomst tussen het gemeentebestuur en de vzw Windekind. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

7. Goedkeuring gebruiksovereenkomst tussen het gemeentebestuur en de vzw Koksijde Yachting Club (KYC). 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

8. Goedkeuring gebruiksovereenkomst tussen het gemeentebestuur en de vzw SYCOD. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

9. Goedkeuring concessieovereenkomst Zeedijk & Strand - niet gedekt door de strandconcessie 2018 -2026 en 
de goedkeuring van het besluit tot het verlenen van de strandconcessie 2018-2026 - Agentschap Maritieme 
Dienstverlening en Kust. 

Gehoord schepen Geersens in haar toelichting 

Gehoord raadslid Van Herck die in het licht van de recente stormen vraagt wat de verdere plannen zijn op het vlak van 
de kustverdediging en de strandophoging en vraagt of dit reeds in het college is besproken, waarop de burgemeester 
meldt dat dit de bevoegdheid is van de Dienst der Kust, waarop raadslid Van Herck nogmaals aandringt op zijn vraag of 
er concrete structurele voorstellen zijn, waarop de burgemeester antwoordt dat er begin februari een afspraak is 
voorzien met de betrokken dienst om dit uit te klaren 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

10. Kennisname rapportage klachtenbehandeling 2017. 

Gehoord de gemeentesecretaris in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

11. Motie omtrent de conceptnota basisbereikbaarheid. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting over dit dossier, waarbij hij voorstelt dat de gemeente Koksijde zou 

aansluiten bij de vervoerregio van de Kust 

Gehoord raadslid Van Herck die verwijst naar een eerdere tussenkomst over de extra ontsluiting via de N8 en vraagt dat 
hier ook de nodige aandacht aan besteed zou worden 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

12. Goedkeuring aanpassing personeelsformatie. 

Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

 

(13) MONDELINGE VRAGEN 

 
1. vraag van raadslid Van Herck – verlenen toelating vuurwerk oudejaarsavond 

Raadslid Van Herck verwijst naar het collegebesluit die een afwijking toestaat op het algemeen politiereglement en naar 
het feit dat volgens inlichtingen op het directoraat Luchtvaart er een toestemming moet zijn voor het afsteken van 
vuurwerk en dit een federale bevoegdheid is gezien Koksijde in een gecontroleerd luchtruim ligt; hun toelating is nodig 
omwille van de veiligheid in het luchtruim; hij stelt dat er dus door het college een onwettig besluit werd opgesteld; zijn 
vraag is er geen over wel of geen vuurwerk op oudejaar, maar wel over de gevolgde procedure, namelijk zonder 
feedback aan de gemeenteraad en het nalaten van vragen van advies aan de bevoegde federale diensten, wat de indruk 
wekt dat er zomaar eigen wetten kunnen opgesteld worden; daarom zijn vraag wat de reden was om dit reglement op te 
stellen, waarom geen voorafgaand kontakt met de bevoegde federale diensten en waarom werd dit voorstel niet op de 
laatste gemeenteraad besproken; 

De burgemeester antwoordt dat er op oudejaar steeds vuurwerk wordt afgeschoten, ongeacht reglement of toelating; er 
zijn ook verschillende soorten vuurwerk, voor het vuurwerk die de gemeente afschiet wordt steeds door de betrokken 
firma een toelating gevraagd aan de bevoegde federale diensten; voor wat de private vuurwerken betreft is er 
duidelijkheid geschapen met dit reglement, het is voor de politie ook niet prioritair hier te controleren; de mensen die 
informeren worden ingelicht over het feit dat er een vergunning nodig is; de veiligheidsvoorschriften zijn gepubliceerd op 
de website; er is geen incident geweest; voor de toekomst zal nagezien worden of een globale aanvraag kan gevraagd 
worden aan de federale diensten;  

Schepen Geersens voegt hier aan toe dat er maar één lokale handelaar is die vuurwerk verkoopt, terwijl dit allemaal 
goed gereglementeerd en streng gecontroleerd wordt;  

Raadslid Van Herckt dringt aan op een antwoord op zijn vragen met name waarom een niet wettelijke afwijking van het 
politiereglement werd gegeven en vraagt waarom dit niet op de gemeenteraad is gekomen; de burgemeester antwoordt 
dat er in het door de gemeenteraad voorzien reglement is voorzien van delegatie aan de burgemeester; raadslid Van 
Herck ten slotte wijst nogmaals op de verantwoordelijkheid van de burgemeester terzake 

Raadslid Loones schaart zich achter het beleid en de geest om op oudejaar vuurwerk te kunnen afschieten 
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2. vraag van raadslid Van Herck – plaatsen van torenkranen 

Raadslid Van Herck verwijst naar het tragische ongeval in Nieuwpoort met een torenkraan en vindt dat we ons als 

kustgemeente beter zouden moeten wapenen tegen torenkranen gelet windstoten om een maximale veiligheid te 
garanderen voor de inwoners; hij verwijst naar de huidige praktijk in Koksijde en vraagt wat de specifieke voorschriften 
zijn in Koksijde en vraagt of het niet opportuun is om vaste procedures te voorzien zoals in andere gemeenten waarbij 
een gemeentelijke ambtenaar toeziet op de plaatsing en de veiligheid van torenkranen; hij doet enkele voorstellen uit 
andere gemeenten die zouden kunnen geïmplementeerd worden; hij vraagt of er wijzigingen komen in de procedures in 
onze gemeente; de burgemeester antwoordt dat er binnenkort een samenkomst is met de buurgemeenten om over dit 
thema te overleggen. 

 

3. vraag van raadslid Vancayseele – herbestemming kunstwerken Sweetlove 

Raadslid Vancayseele verwijst naar de goedkeuring door de gemeenteraad in 2009 van de aankoop van de kunstwerken 
van Sweetlove en ook naar zijn vraag vorig jaar wat er met de konijnen zou gebeuren; hij verneemt nu dat de konijnen 
zullen weg geschonken worden; hij vraagt of er een akkoord is van de kunstenaar om deze weg te schenken en aan wie 
de konijnen zullen geschonken worden; hij stelt voor ze per opbod te verkopen ten bate van goede doelen; schepen 
Gantois antwoordt dat de kunstwerken materieel eigendom zijn van de gemeente, maar de immateriële rechten nog van 
de kunstenaar zijn; er is juridisch advies gevraagd en ook overleg gepleegd met de kunstenaar; er is een volledige 
inventaris opgesteld; er was een negatief advies voor de openbare verkoop door de financiele dienst; er zijn enkele 
kapotte kunstwerken die naar het containerpark zijn afgevoerd; de resterende konijnen zullen aan een goed doel 
geschonken worden, met name Koksijdse instellingen en/of scholen.  

 
 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 20u53 
volgende raadszitting : maandag 26 februari 2018 
 
 
Voor een woordelijke weergave van de zitting wordt verwezen naar 
https://koksijde.notubiz.be/vergadering/454751/Gemeenteraad%2022-01-2018? dat integraal deel uitmaakt van dit beknopte 
verslag. 
 
 
 

Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  

Joeri STEKELORUM 

https://koksijde.notubiz.be/vergadering/454751/Gemeenteraad%2022-01-2018

