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gemeente 

Koksijde 

BEKNOPT VERSLAG 

GEMEENTERAAD 
maandag 26 februari 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 20u04 
 
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: schepen Anseeuw en raadslid Vollon 
 
raadslid Dalle niet aan aanwezig bij de aanvang van de zitting 
 
 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 22 januari 2018 

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

 
1. Mededelingen. 

Schepen Serpieters deelt mee dat de gemeente op de hoogte is gesteld dat enkele gronden die eigendom zijn van de 
gemeente uit het jachtplan zijn geschrapt door de gouverneur, met name gronden aan de stationsomgeving en in 
Koksijde-dorp, en dit na uitdrukkelijke vraag van het schepencollege 

 

2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - bereiding en levering van 
maaltijden (inclusief afhaling maaltijdresten) voor de gemeenteschool Oostduinkerke, gemeenteschool 
Koksijde, buitenschoolse kinderopvang en de jeugddienst - schooljaar 2018-2019 - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting over dit lastenboek 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - ruimen van riolering grondgebied 
Koksijde - dienstjaar 2018 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting over de noodzaak en het opzet van dit lastenboek 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

4. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - renovatie van de kapel 
Willibrordus te Wulpen - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Serpieters die stelt dat de renovatie van deze kapel zich opdringt en stelt dat de kredieten zijn voorzien 

Gehoord raadslid Loones die stelt verheugd te zijn over de afhandeling van dit dossier, stelt dat dit een belangrijke plek 
is in de gemeente rijk aan folkore en deze plek een grote belevingswaarde heeft en blij is dat wordt gekozen voor 
renovatie en niet voor afbraak; hij houdt bovendien een pleidooi voor het behoud van de twee waardevolle bomen 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

5. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - raamcontract ICT stad Brugge: 
installatie publieke WIFI - 5-jarige overeenkomst - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Van Hove die een overzicht geeft van de zones waar deze WIFI zal geïnstalleerd worden 

Gehoord raadslid Van Herck die zegt hiervoor geijverd te hebben in het eerste jaar van de legislatuur en tevreden is dat 
dit project wordt uitgevoerd ondanks de verloren tijd 

Gehoord raadslid Mouton die vraagt of er iets voorzien is voor de sportzalen in de gemeente en vraagt dit te willen 

voorzien 

Gehoord dhr. burgemeester die voorstelt om bij amendement de sportzalen erbij te nemen 

 Goedgekeurd met unanimiteit mits opnemen in het lastenboek van de locaties sporthal Koksijde en 
Oostduinkerke 
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raadslid Dalle vervoegt de zitting 

 
6. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop software notulenbeheer 

- Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Mouton die vraagt of de kosten worden gedeeld tussen OCMW en gemeente of het pas ingaat met de 
fusie van beide besturen, wat wordt bevestigd door de schepen Van Hove 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

7. Hervaststelling huishoudelijk reglement voor het gebruik van infrastructuur polyvalent gebruik Kerkepanne. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

8. Hervaststelling huishoudelijk reglement voor het gebruik van infrastructuur polyvalent gebruik Noordduinen. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

9. Hervaststelling huishoudelijk reglement voor het gebruik van infrastructuur 't Oud Schooltje. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

10. Hervaststelling huishoudelijk reglement voor het gebruik van infrastructuur Witte Burg. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

11. Goedkeuring aankoop woning Dorpsstraat 1 van mevrouw Decorte Nele. 

Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de recente toelichting over de herinrichting van Oostduinkerke-dorp en het 
feit dat dit pand nog een van de laatste niet verworven panden is en er is kunnen onderhandeld worden 

Gehoord raadslid Mouton die vraagt hoeveel woningen er nog dienen aangekocht te worden, waarop de burgemeester 
meldt dat er nog drie woningen moeten verworven worden, met name één in de Dorpstraat en twee in de Toekomstlaan 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

12. Toekenning titel 'cultureel ambassadeur' aan Luc en Marleen Tyteca-Vandenhoudt. 

Gehoord schepen Gantois die kort de loopbaan schetst van het echtpaar Luc en Marleen Tyteca-Vandenhoudt en hun 
passie voor biologie en het feit dat ze deze hebben omgezet in de realisatie van het museum met skeletten, een 
meerwaarde voor de gemeente Koksijde, waardoor de gemeente een stuk belevingscultuur rijker is geworden; er is een 
positief advies van de Cultuurraad 

De heer burgemeester sluit zich hier graag bij aan en stelt dat deze mensen dit verdienen 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

13. Kennisname stopzetting overeenkomst organisatie driedaagse De Panne-Koksijde. 

Gehoord schepen Dawyndt die verwijst naar de goedgekeurde overeenkomst van twee jaar geleden waarin een 
aankomst en een tijdrit op ons grondgebied was voorzien met een rechtstreekse uitzending op televisie en de vermelding 
van Koksijde in de naam; er werd vernomen dat de organisatie van de Driedaagse ondertussen samenwerkt met Golazo, 
waardoor het initiatief een andere richting uitging, later werd in de pers vernomen dat Brugge bij de organisatie werd 
betrokken en de datum werd veranderd, zonder overleg met de gemeente Koksijde; gezien de gemeente niet de 
afgesproken return meer krijgt, wordt de overeenkomst door de organisator eenzijdig stopgezet en kan er van een 
overeenkomst geen sprake meer te zijn; een aangeboden alternatief was bovendien een lege doos en er werd ook geen 
rechtstreekse uitzending op televisie meer voorzien, waardoor de gemeente Koksijde dus ook niet langer de voorziene 
70.000 euro moet betalen. 

Schepen Dawyndt kondigt bovendien aan dat er wel een wielerdorp zal worden georganiseerd op het parcours, waarop 
iedereen zal worden uitgenodigd 

 kennisname 

 
(14) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Mouton – leegstand handelspanden 

Raadslid Mouton stelt dat vorig jaar de belasting op leegstaande handelspanden werd afgeschaft, gezien dit geen 
stimulans zou zijn tot een betere verhuring. Er zou ruimte gegeven worden om de eigenaars zelf een initiatief te laten 
nemen voor deze panden door eventuele herbestemming, aantrekkelijker maken of eventueel te verlagen in huurprijs. Er 
werd voorgehouden de inventaris verder op te volgen en jaarlijks hieromtrent een evaluatie te maken. Ze vraagt dan ook 
wat de resultaten zijn van de eerste evaluatie, wat het aantal panden zijn die in het register zijn opgenomen en vraagt 
welke concrete maatregelen er werden genomen. 

Schepen Geersens somt de diverse panden op die het afgelopen jaar opnieuw zijn ingenomen door een handelszaak, 
waardoor ze de nadruk legt op het feit dat er nieuwe handelszaken zijn bijgekomen. Er is eveneens ingezet op diverse 
evenementen die bijdragen tot de lokale economie; in het GIS zal ook de leegstand worden opgenomen 

Raadslid Mouton die vraagt of er veel panden werden herbestemd tot woning en vraagt om een globale evaluatie en 
concrete cijfers 
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2. vraag van raadslid Mouton – helmgras duinen 

Raadslid Mouton stelde via de sociale media reeds diverse malen vast dat er helmgras door bepaalde firma's werd 

verwijderd uit onze duinen om deze dan waarschijnlijk op één of andere privé-grond aan te planten. Deze firma's gaan 
nogal professioneel te werk want ze staan daar met een vrachtwagentje, kruiwagen en werknemers. Ze vraagt of er door 
de gemeente maatregelen zullen genomen worden om deze diefstallen tegen te gaan 

Schepen Serpieters antwoordt dat de dienst milieu twee incidenten heeft vastgesteld, met name inbreuken op het 
natuurdecreet die aan de politie zijn doorgegeven, het parket moet verder instaan voor de afhandeling; hij zal 
onderzoeken hoe preventieve aanpak kan gedaan worden 

Raadslid Mouton vraagt of er geen bevoegdheid aan de gemeentelijke ambtenaren via GAS kan gegeven worden, waarbij 
schepen Serpieters meldt dat dit dermate ernstig is en het aangewezen is om dit via de politie te laten verlopen 

 

3. vraag van raadslid Hancke – Nieuwstraat Wulpen 

Raadslid Hancke vraagt wanneer de Nieuwstraat zal afgewerkt worden gezien dit nu reeds maanden blijft liggen. De 
burgemeester antwoordt dat er momenteel een discussie is met de aannemer over de degelijke afwerking van het 
fietspad en er moet bekeken worden hoe uit deze impasse kan geraakt worden; ondertussen is er wel plaatselijk verkeer 
toegelaten. Raadslid Hancke vraagt dan ook om de werfborden weg te nemen en duidelijkheid te scheppen. 

 
 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 20u38 
volgende raadszitting : maandag 26 maart 
 
 
 

Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 


