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gemeente 

Koksijde 

BEKNOPT VERSLAG 

GEMEENTERAAD 
maandag 26 maart 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 20u06 
 
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: schepen Delie, de raadsleden Vollon en Dewulf 
 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 26 februari 2018 

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

 
1. Mededelingen. 

er zijn geen mededelingen 

 
2. Overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten - leveren van een bronzen 

kunstwerk Vogelvrij van Margit Van Nuffel - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Gantois die stelt dat deze aankoop kadert in de gemeentelijke cultuurvisie; ze stelt de kunstenaar en 

het kunstwerk voor; ze stelt dat de gemeente reeds over een aantal werken van Margrit Van Nuffel beschikt; ze vermeldt 
ook dat dit beeld ergens op de Zeedijk zal geplaatst worden. 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

3. Overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten - raamcontract stad Genk - 
aankoop online ticketingsysteem over periode van 5 jaar - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Gantois die stelt dat het voor de goede werking van het cultureel centrum belangrijk is om een goed 
ticketingsysteem te hebben en verwijst naar de problemen met het huidige systeem, waardoor de noodzaak aan een 
performanter systeem bestaat 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

4. Overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten - ter beschikking stellen van 
tennisterrein zomer 2018 (+3 eventuele verlengingen) - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Dawyndt die stelt dat beide tornooien een topper zijn in het zomerseizoen en het dus noodzakelijk is 
om dit lastenboek goed te keuren 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

5. Overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten - herinrichten L. Hegerplein - 
Noordstraat - Zeelaan - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester die de herinrichtingsplannen beknopt toelicht, de fasering en de start van de werken 
bespreekt 

Gehoord raadslid Loones die stelt tevreden te zijn met deze voorziene werken en ook aandacht vraagt voor het beeld van 
Eddy Walrave, en voor de rol die Emile Verhaeren speelde in het leven van Louise Héger, en voor haar een gedicht 
schreef (le Tilleul) en vraagt hiervoor aandacht te hebben en dit ergens te integreren bij de heraanleg 

Gehoord raadslid Mouton die verwijst naar een vroegere opmerking over de mobiliteit en vraagt of de beweging van 
Kerkstraat-Noordstraat richting Robert Vandammestraat is bekeken 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

6. Hervaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Barkenstraat. 

 Goedgekeurd met unanimiteit 
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7. Hervaststelling gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Capucijnenlaan. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

8. Hervaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Europaplein. 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

9. Hervaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Kerkstraat. 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

10. Hervaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Marktplein. 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

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

 Goedgekeurd met unanimiteit 

12. Hervaststelling reglement inzake de toegang tot de Zeedijk Koksijde, Zeedijk Oostduinkerke, Zeedijk Sint-
Idesbald, Strandlaan (tussen Jaakpad en Zeedijk Sint-Idesbald), Astridplein, Eugenie Terlinckplein en 
Lucionplein. 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

13. Hervaststelling belasting op ambulante handel op de door de gemeente ingerichte openbare markten. 

Gehoord schepen Geersens die stelt dat de tarieven worden behouden 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

14. Goedkeuring tracé van wegenis woonproject Kerkwijk-Dorpsplaats Wulpen, Bouwkantoor Danneels en 
bijhorende verbintenis. 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

15. Goedkeuring overeenkomst voor de huur van een gedeelte van het dak gemeentehuis voor de plaatsing van 
een IoT antenne door Engie M2M 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

16. Goedkeuring aankoop woning Dorpsstraat 3. 

Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar het dossier 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

17. Goedkeuring huurovereenkomst ondergrondse parking Casinocomplex Koksijde met Autonoom 
Gemeentebedrijf Koksijde. 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

18. Aktename jaarverslag 2017 van de werkingsmiddelen van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening. 

Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

19. Goedkeuring verlenging Strategisch Veiligheids- en Preventieplan - 2018-2019. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

20. Goedkeuren gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van de 
beveiliging van fietsen en bromfietsen tegen diefstal - 2018-2019. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

21. WVI - vaststellen standpunt buitengewone algemene vergadering. 

Gehoord raadslid Bakeroot in zijn toelichting waarbij hij de klemtoon legt op de vermindering van het aantal mandaten in 
de intercommunale 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

 
(22) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Vandekeere – heraanleg hockeyterrein 

Raadslid Vandekeere verwijst naar berichten in de krant over de bedoelingen van het gemeentebestuur om een 

hockeyterrein aan te leggen en vraagt meer info hierover; schepen Dawyndt stelt dat de sport aan populariteit wint en 
de club in Veurne over geen aangepaste accommodatie beschikt en stelt dat er veel spelers in Koksijde wonen; daarom 
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zal een veld worden aangelegd op het sportpark in Oostduinkerke die voldoet om wedstrijden op te houden; het zal ook 
groepen vanuit het binnenland aantrekken. 

 

2. vraag van raadslid Vandekeere – stand van zaken WestkustFoot 

Raadslid Vandekeere verwijst naar de vele geruchten over de financiele steun van 28.000 euro die jaarlijks naar de 

jeugdwerking van het voetbal gaat en het feit dat WestkustFoot zou zijn opgedoekt en vraagt wat de plannen van de 
gemeente terzake zijn; schepen Dawyndt stelt dat beide Koksijdse ploegen niet meer wilden samenwerken in 
WestkustFoot om diverse interne redenen en dat enkel nog beide Koksijdse ploegen willen samenwerken; het tekort aan 
speelvelden, een van de redenen waarom ook De Panne werd betrokken, is ondertussen opgelost; eenzelfde subsidie zal 
worden verleend aan dit nieuwe initiatief; de spelertjes van eigen gemeente kwamen ook in WestkustFoot niet meer 
voldoende aan bod en het is de wens van het gemeentebestuur en beide clubs dat men in eigen gemeente kan 
voetballen; meer informatie kan gegeven worden door de clubs zelf. 

 

3. vraag van raadslid Castelein – onderzoeken mogelijkheid thuisleveren rijbewijs en reispas 

Raadslid Castelein verwijst naar de service in de stad Antwerpen om reispassen en rijbewijzen thuis te laten bezorgen, 
waar er nu tweemaal naar het gemeentehuis moet worden gekomen; ze vraagt om dit ook in onze gemeente te 
onderzoeken om deze service aan te bieden, zoals reeds in tal van andere gemeenten ook al het geval is 

De burgemeester vermeld dat de gemeente goed scoort in verband met (digitale) dienstverlening; hij gelooft nog in 
persoonlijk contact tussen burger en diensten; hij stelt dat er in de toekomst door de federale diensten ook een dergelijk 
aanbod zal komen maar er in afwachting wel een prijsvraag naar deze dienstverlening kan gedaan worden. 

 

4. vraag van raadslid Verhaeghe – naamgeving restaurant Ten Bogaerde 

Raadslid Verhaeghe vernam dat het restaurant in Ten Bogaerde terug zal openen onder een nieuwe naam; ze is 

voorstander voor streekeigen namen en vraagt om in de toekomst hieromtrent bepalingen in de concessievoorwaarden in 
te schrijven; schepen Dawyndt verwijst naar de vrijheid die ondernemers moeten hebben om een naam te geven aan 
hun zaak; hij stelt dat de nieuwe naam Mondieu eigenlijk een uitdrukking is die moet gerespecteerd worden, hij stelt dat 
ook de Estaminet de Peerdevisscher van naam zou moeten veranderen, gezien Estaminet een Noord-franse uitdrukking 
is voor herberg. 

 

5. vraag van raadslid Hancke- heraanleg fietspad Nieuwstraat 

Raadslid Hancke verwijst naar haar vraag in de vorige gemeenteraad en vraagt voor wanneer de heraanleg van het 
fietspad is voorzien; de burgemeester verwijst naar oplossingen die ondertussen worden gezocht; de betonnen 
verharding zal volledig worden uitgebroken en heraangelegd, er is nog geen zicht op de timing. 

 

6. vraag van raadslid Hancke – heraanleg Torrelestraat 

Raadslid Hancke vraagt wanneer de Torrelestraat zal afgewerkt zijn en vraagt of er problemen zijn; de burgemeester 
zegt dat morgen de beton wordt gegoten op voorwaarde dat het niet regent, de werken hebben wat vertraging 
opgelopen door het vriesweer 

 

7. vraag van raadslid Mouton – rondpunt Zeelaan/Canvasfontein 

Raadslid Mouton verwijst naar haar tussenkomst in januari 2017 en vraagt wat de vooruitzichten zijn voor de 
opknapwerken en/of vervanging van het kunstwerk; de burgemeester stelt dat dit dossier blijft aanslepen, het 
aangestelde studiebureau heeft de opdracht terug gegeven, er is opnieuw een aanbesteding uitgeschreven maar er zijn 
geen inschrijvingen binnen gekomen, waardoor nu kan onderhandeld worden. De burgemeester stelt dat het bestaande 
kunstwerk volledig zal vervangen worden door een identieke constructie. 

 

8. vraag van raadslid Mouton – wateroverlast Kerkplein Koksijde 

Raadslid Mouton verwijst dat er serieuze wateroverlast is op het Kerkplein bij hevige regenval en vraagt hoe dit zal 

opgelost worden; de burgemeester stelt dat reeds drie jaar wordt gewacht op de overdracht van de aanpalende 
gewestweg om dit dossier concreet te beginnen uitvoeren; er is reeds een ontwerp, maar de riolering is gebonden aan 
deze gewestweg waardoor de uitvoering vertraging heeft opgelopen. 

 
 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 20u57 
volgende raadszitting : maandag 23 april, 28 mei 2018 
 
Voor een woordelijke weergave van de zitting wordt verwezen naar https://koksijde.notubiz.be/vergadering/454754/%2026-03-
2018 dat integraal deel uitmaakt van dit beknopte verslag. 
 
 
 
 

Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 
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