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gemeente 

Koksijde 

BEKNOPT VERSLAG 

GEMEENTERAAD 
maandag 3 september 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, algemeen directeur 

 

 
De zitting vangt aan om 20u06 
 
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: de raadsleden Vollon 
 
niet aanwezig bij de aanvang van de zitting: raadslid Castelein 
 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 25 juni 2018 

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

 

De heer voorzitter vraagt vervolgens de goedkeuring van de raad om volgend punt bij hoogdringendheid aan de orde van de 
dag toe te voegen namelijk 

a) Uitoefenen recht van voorkoop op de woning Zeelaan 26 

gehoord raadslid Van Herck die vraagt om in de toekomst een bijkomend punt vroeger door te geven aan de raadsleden 

zodat dit dossier grondig kan bestudeerd en voorbereid worden 

 De raad keurt met unanimiteit de toevoeging van dit dagordepunt goed gelet op de termijnen 
waarbinnen het voorkooprecht dient uitgeoefend te worden 

 
1. Mededelingen. 

er zijn geen mededelingen 

 

2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren mini wiellader - 
goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 goedgekeurd met unanimiteit 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - sanitair blok in de Nieuwstraat - 
goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

gehoord raadslid Hillewaere die stelt zeer tevreden te zijn dat dit project wordt uitgevoerd en vraagt om nog dergelijke 
projecten in de gemeente te willen voorzien 

 goedgekeurd met unanimiteit 

4. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanstellen van een 
gemeenschappelijke externe dienst voor preventie en bescherming op het werk - goedkeuring lastvoorwaarden 
en gunningswijze. 

gehoord schepen Anseeuw die stelt dat dit past in de integratie van gemeente en OCMW en er nu één dienstverlener 
wordt beoogd 

 goedgekeurd met unanimiteit 

5. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vervanging straatveegmachine 
klein model - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting over de opzet van deze aankoop 

 goedgekeurd met unanimiteit 
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raadslid Castelein vervoegt de zitting bij de bespreking van navolgend punt 
 
6. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - het conform maken van 

verschillende liften van de gemeente Koksijde – 2de prijsvraag - goedkeuring verrekening 1. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 goedgekeurd met unanimiteit 

7. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Zonder 
Zorgstraat. 

 goedgekeurd met unanimiteit 

8. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Barkenstraat. 

gehoord raadslid Loones die stelt zich te zullen onthouden omwille van een voorgestelde maatregel op het einde van de 

Barkenstraat, met name de paaltjes 

gehoord dhr. burgemeester die stelt dit punt op een volgende verkeerscommissie te behandelen in aanwezigheid van 
raadslid Loones en aldus voorstelt dit punt uit te stellen 

 uitgesteld met unanimiteit 

9. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Duindistelpad. 

 goedgekeurd met unanimiteit 

10. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Hazebeekstraat. 

 goedgekeurd met unanimiteit 

11. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 

Lalouxlaan. 
 goedgekeurd met unanimiteit 

12. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Nieuwstraat. 

 goedgekeurd met unanimiteit 

13. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Pylyserlaan. 

 goedgekeurd met unanimiteit 

14. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Zeelaan. 
 goedgekeurd met unanimiteit 

15. Goedkeuring overdracht met financiële tussenkomst aan de gemeente Koksijde van de gewestwegen N330-
Leopold II-laan (kmp. 5,728 - 7,713) en N8h-Jaak Van Buggenhoutlaan (kmp. 0,000 - kmp, 1,127) door het 
Agentschap Wegen en Verkeer. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting waarbij hij de vergoedingen aanhaalt die kunnen verkregen worden, het 
feit dat er reeds een aanzet van plan is opgesteld door een studiebureau en het probleem van de voetpaden en van de 
rioleringen (wateroverlast) hiermee kunnen opgelost worden 

gehoord raadslid Loones die vaststelt dat dit een oud dossier is dat nu opnieuw wordt geactiveerd en stelt dat zijn fractie 
nog altijd voorstander is van het opheffen van de Van Buggenhoutlaan, zodat het park van de Duinenabdij kan 
aangesloten worden aan het aanliggende natuurgebied; zijn fractie is ook vragende partij om er fietspaden aan te leggen 
en voetpaden te verbeteren; wat de Leopold II-laan betreft zal het ook een opdracht worden om daar fietspaden aan te 
leggen maar hij stelt vast dat de uitdaging hier groter zal zijn om een gepaste oplossing te vinden 

gehoord raadslid Van Herck die stelt dat dit een punt is die hem nauw aan het hart ligt, hij verwijst naar zijn vroegere 
vragen en tusssenkomst om hier werken uit te voeren, hij vraagt aandacht voor fietspaden maar ook voor voetpaden; hij 
vraagt wat er bedoeld wordt met een eerste face-lift en vraagt wat de termijn van uitvoering zal zijn voor de aanleg van 
fiets- en voetpaden; de burgemeester antwoordt dat de weg volledig zal vernieuwd worden met fiets- en voetpaden en 
er wordt gestreefd om dit in 2019 uit te voeren 

 goedgekeurd met unanimiteit 

16. Kennisname financiële kwartaalrapportage - tweede kwartaal 2018  

gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de financiële toestand van de gemeente zoals toegelicht door de financieel 

directeur van de gemeente en verwijst naar de kwakkel in de pers dat de gemeente Koksijde onder curatele zou worden 
geplaatst 

 goedgekeurd met unanimiteit 

17. Goedkeuring tot aankoop van een perceel grond Spreeuwenberg Oostduinkerke. 

gehoord dhr. burgemeester die stelt dat het de bedoeling is van de gemeente om de bestaande parking uit te breiden op 

deze grond 
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gehoord raadslid Loones die stelt dat dit een vuile hoek blijft door het aanwezige bouwafval en pleit om hier een mooie 
inkom van de gemeente te creëren; hij vindt dit ook een goede plaats voor een mobilhome parking waarop de 
burgemeester antwoordt dat dit inderdaad moet verfraaid worden maar de mogelijkheden nog nader moeten bekeken 
worden in overleg met de buren 

 goedgekeurd met unanimiteit 

raadslid Dalle verlaat de zitting 
 
18. Goedkeuring aankoop en akte woning Weldadigheidstraat 14 Oostduinkerke. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 goedgekeurd met unanimiteit 

raadslid Dalle vervoegt opnieuw de zitting 
 
19. Goedkeuring akte aankoop perceel bouwgrond Tulpenlaan 

gehoord dhr. burgemeester die stelt dat deze aankoop een grote opportuniteit is gezien het aansluit bij de gewezen 
pastorie 

 goedgekeurd met unanimiteit 

20. Uitoefenen recht van voorkoop en goedkeuring akte tot aankoop woning Kerkstraat 37. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 goedgekeurd met unanimiteit 

21. Kennisname gebruiksovereenkomst tussen gemeentebestuur Koksijde en de hulpverleningszone Westhoek voor 
het gebruik van de lokalen in het oud-gemeentehuis Zeelaan 48. 

gehoord dhr. burgemeester die de plannen toelicht over deze site, met name het nieuwste gedeelte te bestemmen voor 
de brandweerzone, het oude gemeentehuis af te breken en een groen plein te maken 

gehoord raadslid Van Herck die vraagt of de administratieve zetel volledig verhuist naar de Zeelaan, wat wordt bevestigd 
door de burgemeester 

 goedgekeurd met unanimiteit 

raadslid Ghyselen verlaat de zitting 
 
22. Vraag tot goedkeuring toevoeging Leihof (Fluithoekweg 2) en Polderstraat 31 aan de lijst met gebouwen met 

vier sterren in de gemeentelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed. 

gehoord dhr. voorzitter die stelt dat het adres van het Leihof Veurnestraat 52 moet zijn en niet Fluithoekweg 2 

gehoord schepen Gantois die stelt dat dit voortvloeit uit het cultuurbeleidsplan waarin een erfgoedbeleid werd 
uitgetekend en vervolgens de historiek van dit dossier schetst; met deze panden komen we aan 183 gebouwen die op de 
4-sterrenlijst staan; ze geeft een korte toelichting over de waarde van de twee voorgestelde panden die nu aan de lijst 
worden toegevoegd; er is een positief advies van de gemeentelijke cultuurraad 

 goedgekeurd met unanimiteit 

raadslid Ghyselen vervoegt opnieuw de zitting 
 

23. Voorlopige aanvaarding Jules Leroystraat. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die het leven van Jules Leroy kort schetst 

 goedgekeurd met unanimiteit 

24. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met Aquafin, IWVA en Vlaams Gewest in verband met de toegang tot 
het RWZI Wulpen (projecten 21.327B en 21.327C) 

gehoord dhr. burgemeester die de historiek van dit dossier schetst en stelt dat hiermee de veiligheid voor de fietsers 

wordt versterkt 

 goedgekeurd met unanimiteit 

25. Goedkeuren jaarrekening AGB 2017. 

gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de bespreking in de bestuursorganen van het AGB; hij haalt ook nog eens 
het succes aan van de golf, het aantal leden en stelt dat het golfterrein ondertussen tot de top van België behoort en het 
terrein dankzij een goede greenkeeper in uitstekende staat is, wat wordt bevestigd door raadslid Dalle 

 goedgekeurd met 23 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, R. Gantois, J. Loones, G. Decorte, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, C. 
Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. 
Vandenbroucke, B. Dalle, J.-M. Dewulf) en 3 onthoudingen (Vancayseele, Mouton en Van Herck) 

26. Principiële goedkeuring inzet body- en dashcams door politiezone Westkust. 

gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de vraag van de korpschef van de politiezone Westkust; hij stelt dat deze 
camera’s bijzonder nuttig zijn bij incidenten op straat 
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gehoord raadslid Van Herck die vraagt of er over de techniciteiten kan gesproken worden in de politieraad gezien er toch 
een aantal nuances moeten gesteld worden bij het gebruik, wat wordt bevestigd door de burgemeester 

 goedgekeurd met unanimiteit 

27. Opheffing en vaststelling gemeentelijk reglement op de openbare markten. 

gehoord schepen Geersens in haar toelichting 

 goedgekeurd met unanimiteit 

28. Hervaststellen huishoudelijk reglement cc CasinoKoksijde. 

gehoord schepen Gantois die stelt dat het slechts over enkele kleine wijzigingen gaat 

 goedgekeurd met unanimiteit 

29. Hervaststelling gebruikersreglement bibliotheek. 

gehoord schepen Gantois die stelt dat de openingsuren worden gewijzigd na een klein gebruikersonderzoek zodat de 

middelen efficiënter worden ingezet 

 goedgekeurd met unanimiteit 

30. Hervaststellen schoolreglement gemeentelijke basisschool Koksijde. 

gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 

 goedgekeurd met unanimiteit 

31. Goedkeuring pedagogisch project gemeentelijke basisschool Oostduinkerke. 

gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 

gehoord raadslid Van Herck die bedankt om de problematiek aan de achter uitgang van de school aangepakt te hebben 

 goedgekeurd met unanimiteit 

32. Uitoefenen recht van voorkoop op de woning Zeelaan 26 

gehoord de algemeen directeur in zijn toelichting 

gehoord dhr. burgemeester die stelt dat deze aankoop een opportuniteit kan zijn om de verkeersveiligheid op deze hoek 

te verhogen 

gehoord raadslid Mouton die aandringt dat de aankoop effectief wel zou dienen voor sociale huisvesting gezien het 
voorkooprecht hiervoor anders niet kan aangewend worden 

gehoord raadslid Van Herck die zich principieel zal onthouden omwille van de laattijdige agendering van het punt 

gehoord raadslid Loones die stelt dat daar vroeger een mooie boom stond en aandringt om dit bij de herinrichting mee te 
nemen; hij herinnert ook aan zijn suggestie om een boom te planten als verwijzing naar de relatie tussen Emile 
Verhaeren en Louise Héger op het gelijknamige plein 

 goedgekeurd met 24 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, R. Gantois, J. Loones, G. Decorte, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, C. 
Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. 
Vandenbroucke, B. Dalle, I. Vancayseele, R. Mouton) en 2 onthoudingen (Van Herck, Dewulf) 

raadslid Bakeroot verlaat de zitting 
 

(33) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Dalle – GRUP Sint-Idesbald 

Raadslid Dalle verneemt van diverse bewoners van Sint-Idesbald dat zij zich zorgen maken over het feit dat er geruchten 
de ronde doen dat er in de villawijken aldaar meergezinswoningen zouden toegelaten worden 

schepen Dawyndt ontkent dit ten stelligste en verwijst in die zin naar het GRUP Sint-Idesbald dat specifiek werd 
opgemaakt om meergezinswoningen in deze villawijken niet langer mogelijk te maken en totaal ontkent dat er plannen 
zijn om deze visie te wijzigen 

 

2. vraag van raadslid Devos – Dierenwelzijn - vondelingenfonds 

Raadslid Devos verwijst naar een bericht op Facebook waarbij een katje werd binnen gebracht bij een dierenarts om het 

van kwetsuren te behandelen; de mensen die zich over dat dier hebben ontfermd moeten instaan voor de medische 
kosten en vraagt om een fondsje te voorzien om deze kosten te dekken; dit is het geval voor dieren die niet naar 
Ganzeweide kunnen gebracht worden of niet gechipt zijn 

schepen Geersens verwijst naar het bestaan van het dierenasiel en de afspraken die hiermee zijn gemaakt; elk dier kan 
er binnen de 24 uur naar toe gebracht worden en er is ook een dierenarts aanwezig; er kunnen best afspraken gemaakt 
worden met Ganzeweide; ze zal het dossier van nabij opvolgen 

 

3. vraag van raadslid Vandenbroucke – betalingsmogelijkheden toerismebureaus 
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Raadslid Vandenbroucke dringt aan dat bezoekers in de toerismebureaus van Sint-Idesbald en Oostduinkerke zouden 
kunnen betalen met een betaalkaart. 

schepen Geersens beaamt dit, evenals de burgemeester die stelt dat dit een bevoegdheid is van het VVV die instaat voor 
de uitbating van deze toerismebureaus; de burgemeester haalt ook nog eens aan dat het ontbreken van een 
bankautomaat in Sint-Idesbald zal besproken worden met de bestaande banken en zal nazien hoe dit probleem kan 
aangepakt worden 

 
 
GEHEIME ZITTING 
 
34. Aanstelling ambtenaar-vaststeller gemeentelijke administratieve sancties. 

 goedgekeurd met 23 voor en 2 leden niet gestemd 

 
 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u10 
volgende raadszitting : maandag 22 oktober 
 
Voor een woordelijke weergave van de zitting wordt verwezen naar 
https://koksijde.notubiz.be/vergadering/454761/Gemeenteraad%2003-09-2018? dat integraal deel uitmaakt van dit beknopte 
verslag. 
 
 
 
 

Voor verslag 
de algemeen directeur 
Joeri STEKELORUM 
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