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OPENBARE ZITTING 

1. Mededelingen 
 

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

 
 Toelichting Dit lastenboek behelst de aankoop van een mini-wiellader die hoofdzakelijk zal worden 

ingezet op het strand en op de Zeedijk. Deze aankoop is noodzakelijk om het strand te 
onderhouden en de Zeedijk zandvrij te houden. Naast de standaard schepbak worden ook 
een borstelbak, palletvork en rubberen schuif voorzien op deze machine. 
 
De geraamde kostprijs bedraagt € 80.000,00 incl. btw. Het nodige budget werd voorzien (na 
de budgetwijziging) op het investeringsbudget 2018 (ACT-737) 
Wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
lastenboek opgemaakt in eigen regie. 
 
Er is voldoende krediet beschikbaar op onderstaande jaarbudgetrekening. De financiële dienst 
maakt de nodige vastleggingen. 
jaarbudgetrekening : 2018/ACT-737/0119-10/2430000/BESTUUR/CBS/IE-4 
Beschikbaar krediet : 80.000,00 €; Gereserveerd krediet :  80.000,00 € 

 
 Voorstel van  

beslissing Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018-088 en de raming voor de 
opdracht “Leveren mini wiellader”, 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 € 66.115,70 excl. btw of € 80.000,00 incl. 21% btw. 

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

 

 

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

 
 Toelichting Regelmatig krijgen we de vraag of er op deze locatie een openbaar toilet kan voorzien worden 

voor de vele voorbijgangers / fietsers. Dit toilet zou jaar in jaar uit toegankelijk zijn, vandaar 
dat geopteerd werd om een zelfreinigende versie te plaatsen zodat men telkens van een 
gereinigd toilet kan gebruik maken zonder hiervoor extra personeel te voorzien. 
 
De raming voor dit project bedraagt € 132.443,70 incl. btw. 
Op vandaag werd hiervoor € 120.000,00 incl. btw voorzien op het investeringsbudget 2018. 
Wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
Lastenboek opgemaakt door architect Stefaan Depla. 

 
Voor dit dossier is inderdaad 120.000,00 € voorzien in budget 2018. Indien het 
toewijzingsbedrag dicht bij het ramingsbedrag zou liggen, is het voorziene krediet 
onvoldoende.  
jaarbudgetrekening : 2018/ACT-714/0119-50/2210007/BESTUUR/CBS/IE-7 
Beschikbaar krediet : 120.000,00 €; Gereserveerd krediet :  120.000,00 € 
 

 Voorstel van  
beslissing Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018-090 en de raming voor de 

opdracht “Sanitair blok - Nieuwstraat ”, opgesteld door de ontwerper, 
Architectenvennootschap Stefaan Depla bvba, Zeelaan 168 te 8670 Koksijde. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De 
raming bedraagt € 109.457,60 excl. btw of € 132.443,70 incl. 21% btw. 

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

 
 Toelichting Op vandaag zijn er twee externe diensten voor preventie en bescherming op het werk voor 

het gemeentebestuur en voor het OCMW, met name Provikmo en Mensura. Gezien de 
integratie van het OCMW met de gemeente is het aangewezen een gezamenlijk lastenboek op 
te stellen en één dienstverlener aan te stellen voor deze opdracht (voor gemeente, OCMW, 
AGB en onderwijs). De huidige contracten werden reeds opgezegd.  
Het betreft een raamcontract voor de periode van 60 kalendermaanden. 
De total raming voor deze gehele periode bedraagt € 344.115,00 (vrij van btw). 
Wijze van gunnen: openbare procedure (met gunningscriteria). 
Het lastenboek werd opgemaakt in eigen regie. 
 
In het meerjarenplan van de gemeente is hiervoor jaarlijks 65.000 € voorzien. Binnen het 
OCMW ongeveer 15.000 € en binnen het AGB ongeveer 1.500 €. Het totaal voorziene budget 
van 81.500 € per jaar is dus zeker voldoende voor de vooropgestelde raming. Op basis van 
de effectieve betaling de voorbije jaren ligt de raming wel laag.  
jaarbudgetrekening : 2019/ACT-161/0112-01/6130001/BESTUUR/CBS/IE-GEEN 
Beschikbaar krediet : € 
Gereserveerd krediet :  € 
 

 Voorstel van  
beslissing Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018-079 en de raming voor de 

opdracht “Aanstellen van een gemeenschappelijke Externe Dienst voor Preventie en 
Bescherming op het Werk ”, 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 € 344.115,00 incl. btw (vrj van btw). 

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

Art. 3:  De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden. 

Art. 4:  De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en 
Europees niveau. 

 

 

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

 
 Toelichting De huidige straatveegmachine (klein model), de Hako Citymaster 1200, bouwjaar 2008, is 

geregeld defect. Een vervanging van de machine is aangewezen om op die manier verdere 
reparatiekosten te vermijden en om opnieuw over een veegmachine te beschikken die 
dagelijks inzetbaar is om onze gemeentelijk straten, voetpaden, pleinen, fietspaden,… proper 
te houden. Bij levering van de nieuwe wordt de oude machine overgenomen door de 
leverancier. 
 
De raming bedraagt € 130.000,00 incl. btw. 
De nodige kredieten zijn voorzien op het investeringsbudget. 
Wijze van gunnen: open offerteaanvraag. 
Lastenboek opgemaakt in eigen regie.  
 
Op heden is hiervoor nog geen budget voorzien maar dit stond reeds op de planning om op te 
nemen in de eerstvolgende meerjarenplanwijziging voor het jaar 2019 (en in budget 2019). 
Levering zou pas in 2019 zijn. 
 

 Voorstel van  
beslissing Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018-082 en de raming voor de 

opdracht “Vervanging straatveegmachine klein model”, 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 € 107.438,02 excl. btw of € 130.000,00 
incl. 21% 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. 
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6. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - het conform maken van 

verschillende liften van de gemeente Koksijde - 2de prijsvraag - goedkeuring verrekening 1. 
 
 Toelichting De machine op de liftinstallatie in het gebouw de Noordduinen is volgens de risicoanalyse in 

het kader van het K.B van 2003 onveilig verklaard omwille van het risico van opwaartse val 
van de liftkooi. 
Inbegrepen in het oorspronkelijk aanbod voor de aanpassing van de liftinstallaties op basis 
van die risicoanalyse werd een opwaartse remvang aangeboden op de liftinstallatie. Dit 
systeem zou geïnstalleerd kunnen worden op de huidige machine om een blanco keuring te 
bekomen, doch is dit moeilijk te verantwoorden. De machine is nog de oorspronkelijke 
machine van het jaar 1969 van het merk Schindler. De ervaring leert dat dergelijke machines 
slijtages hebben opgelopen, waardoor vervanging op korte of middellange termijn toch een 
noodzaak zou worden. Een geplaatste remvang zou dan een verloren kost zijn, temeer omdat 
de opstelling van een nieuwe machine veiliger is en er bijgevolg geen opwaartse remvang 
meer nodig is. Bovendien zijn er ook nog andere nadelen verbonden aan dergelijke remvang, 
waaronder het constante verbruik. 
Daarom wordt voorgesteld de volledige machine te vervangen. 
Kostprijs nieuwe machine bedraagt € 12.870,00 excl. btw. Maar er is ook een minprijs van € 
2.720,00 excl. btw voor de werken die werden opgegeven in de oorspronkelijke offerte. 
 
Gezien de raming met meer dan 10% wordt overschreden dient deze verrekening te worden 
voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 

 Voorstel van  
beslissing Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 1 van de opdracht “Het conform maken 

van verschillende liften van de gemeente Koksijde - 2de prijsvraag” voor het totaal 
bedrag in meer van € 10.150,00 excl. btw of € 12.281,50 incl. 21% btw. 

 

 

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

 
 Toelichting Overwegende het positief advies van de verkeerscommissie op 8 februari 2018 om een 

zomer- en winterregeling betreffende de wekelijkse marktdag uit te werken; 
Overwegende het positief advies van het college van burgemeester en schepenen op 26 
februari 2018 betreffende het verslag van de verkeerscommissie van 8 februari 2018; 
Gelet op de noodzaak om een zomer- en winterregeling betreffende de wekelijkse marktdag 
in de Zeelaan uit te werken om zo het onnodig takelen tegen te gaan; 
Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

ZONDER ZORGSTRAAT – 2220  
 
Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 
ZONDER ZORGSTRAAT – 2220  
 
Art. 1: De onderstaande maatregel is periodiek. Elke week geldt op de Zonder Zorgstraat van 
het kruispunt met de Zeelaan tot het kruispunt met de Hertstraat bij wekelijkse marktdag 
van 05.00 uur tot 15.00 uur (van 1 april t.e.m. 30 september) geldt: de toegang is verboden 
in beide richtingen, voor iedere bestuurder. 

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden C3. Deze signalisatie is dynamisch. 
 
Art. 2: Op de Zonder Zorgstraat van het kruispunt met de Zeelaan tot het kruispunt met de 
Hertstraat langs beide zijden van de weg geldt: het stilstaan en parkeren is verboden; het 
parkeerverbod geldt tijdens de wekelijkse marktdag van 00.00 uur tot 15.00 uur van 1 april 
t.e.m. 30 september; het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid. 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden E3 
-  de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type V 
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa 
 
Art. 3: Op de Zonder Zorgstraat van het kruispunt met de Zeelaan tot twee parkeerplaatsen 
richting Hertstraat aan de zuidelijke zijde van de weg geldt: het parkeren is toegelaten; de 
parkeerreglementering is beperkt en geldt voor maximaal 30 minuten en dit van maandag 
t.e.m. zondag; de parkeerreglementering geldt over een afstand van 12 m. 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden E9a 
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIIc 
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xc 
 
Art. 4: Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven: aanvullend reglement dd. 
23/05/2016 betreffende de Zonder Zorgstraat 
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8. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 

Barkenstraat. 
 
 Toelichting Overwegende de noodzaak om twee parkeerplaatsen voor kort parkeren te voorzien; 

Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

BARKENSTRAAT - 4267 
Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 
BARKENSTRAAT - 4267 
Artikel 1 Op de Barkenstraat van het huisnummer 1 tot het huisnummer 5 geldt voertuigen 
moeten parkeren binnen de afgebakende plaatsen. 
Dit wordt gesignaleerd door: wegmarkeringen overeenkomstig art.77.5 van de wegcode 
 
Artikel 2 Op de Barkenstraat van het kruispunt met de Albert I laan tot het kruispunt met de 
Zeedijk aan de oostelijke zijde van de weg geldt: het parkeren is verboden; het begin van de 
parkeerreglementering wordt aangeduid. 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden E1 
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa 
 
Artikel 3 Op de Barkenstraat van het kruispunt met de Albert I laan tot 2 meter verder in de 
noordelijke richting aan de westelijke zijde van de weg geldt: 
 het parkeren is toegelaten; het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt 
worden door personen met een handicap. 
Dit wordt gesignaleerd door: verkeersborden E9a, de verkeersborden worden aangevuld met 
onderborden Type VIId 

 
Artikel 4 Op de Barkenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Albert I Laan geldt: 
voetgangers moeten de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken. 
Dit wordt gesignaleerd door: wegmarkeringen overeenkomstig art.76.3 van de wegcode 
 
Artikel 5 Op de Barkenstraat van huisnummer 7 tot het kruispunt met de Zeedijk in de 
richting van de Zeedijk geldt:  verboden rijrichting voor iedere bestuurder; de maatregel 
geldt niet voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A. 
In de tegenovergestelde richting geldt: toegelaten rijrichting op de openbare weg met 
eenrichtingsverkeer; fietsers en tweewielige bromfietsen klasse A mogen in beide richtingen 
rijden. 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden C1 
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden M3 
- verkeersborden F19 
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden M5 
 
Artikel 6 Op de Barkenstraat van het kruispunt met de Zeedijk tot huisnummer 7 aan de 
westelijke zijde van de weg geldt:  het stilstaan en parkeren is verboden;  het einde van de 
parkeerreglementering wordt aangeduid; het begin van de parkeerreglementering wordt 
aangeduid. 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden E3 
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xb, Xa 
Artikel 7 Op de Barkenstraat vanaf tweede en derde parkeerplaats ten noorden van de Albert 
I laan in de richting van de Zeedijk geldt:  het parkeren is toegelaten; de 
parkeerreglementering is beperkt tot een maximumduur van 30 minuten en dit van maandag 
t.e.m. zondag 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden E9a 
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIIc en type V ‘van maandag 
t.e.m. zondag’ 
 
Artikel 8 Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven:  aanvullend reglement dd. 
26/03/2018 betreffende de Barkenstraat 

 

 

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

 
 Toelichting Gelet dat de signalisatie niet wettelijk was en dat het parkeerverbod nog niet werd 

opgenomen in een aanvullend reglement;  
Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

DUINDISTELPAD – 4162 

Art. 1: Op het Duindistelpad aan de westelijke zijde ter hoogte van het huisnummer 7 geldt: 
het parkeren is verboden; de parkeerreglementering geldt over een afstand van 6 m. 

Dit wordt gesignaleerd door: 
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- verkeersborden E1 
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xc 
 

 

 

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

 
 Toelichting Overwegende de noodzaak tot een oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van een pas 

aangelegd voetpad en gezien het hoge aantal bewegingen 
van en naar de sporthal gelegen in de Hazebeekstraat; 
Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft 
 

 Voorstel van  
beslissing 

HAZEBEEKSTRAAT - 4505 
 
Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 
HAZEBEEKSTRAAT – 4505  
 
Art. 1: Op de Hazebeekstraat van het kruispunt met de Dorpsstraat tot het kruispunt met de 
Nieuwstraat in beide richtingen geldt: de toegang is verboden voor bestuurders van 
voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 15 ton;  de maatregel geldt 
niet voor laden en lossen. 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden C21 
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type IV 
 
Art. 2: Op de Hazebeekstraat vanaf de parking sportstadion in de richting van de Dorpsstraat 
geldt: verboden rijrichting voor iedere bestuurder. Het verbod is niet van toepassing op het 
geheel van de openbare weg. 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden C1 
 
Art. 3: Op de Hazebeekstraat ter hoogte van de overkant van huisnummer 13 (twee 
parkeerplaatsen) geldt: 
 het parkeren is toegelaten;  het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt 
worden door personen met een handicap. 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden E9a 
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIId 
 
Art. 4: Op de Hazebeekstraat van het kruispunt met de parking aan de Dorpsstraat tot de 
zuidelijke uitrit van de Nelson Mandelastraat aan de westelijke zijde van de weg geldt:  het is 
verplicht te parkeren op de berm of op het trottoir; het begin van de parkeerreglementering 
wordt aangeduid. 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden E9e 
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa 
 

Art. 5: In de Hazebeekstraat ter hoogte van het kruispunt met de Dorpsstraat geldt:  
voetgangers moeten de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken. 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- wegmarkeringen overeenkomstig art.76.3 van de wegcode 
 
Art. 6: Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven: aanvullend reglement dd. 18 
augustus 2014 betreffende de Hazebeekstraat 

 

 

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

 
 Toelichting Overwegende het positief advies van de verkeerscommissie op 8 februari 2018 om een 

zomer- en winterregeling betreffende de wekelijkse marktdag uit te werken; 
Overwegende het positief advies van het college van burgemeester en schepenen op 26 
februari 2018 betreffende het verslag van de verkeerscommissie van 8 februari 2018; 
Gelet op de noodzaak om een zomer- en winterregeling betreffende de wekelijkse marktdag 
in de Zeelaan uit te werken om zo het onnodig takelen tegen te gaan; 
Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

LALOUXLAAN - 2755 
 
Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

LALOUXLAAN - 2755 
======================== 
Art. 1 Op de Lalouxlaan van het kruispunt met de Zeelaan tot het kruispunt met de 
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Bosquetiastraat geldt: voertuigen moeten parkeren binnen de afgebakende plaatsen. 
Dit wordt gesignaleerd door wegmarkeringen overeenkomstig art.77.5 van de wegcode 
 
Art. 2 Op de Lalouxlaan van het kruispunt met de Zeelaan tot twee parkeerplaatsen in de 
richting van de Bosquetiastraat aan de zuidelijke zijde van de weg geldt: het parkeren is 
toegelaten; het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door 
personen met een handicap; de parkeerreglementering geldt over een afstand van 12 m. 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden E9a 
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIId 
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xc 
 
Art. 3 Op de Lalouxlaan ter hoogte van huisnummer 41/43 geldt: op de Lalouxlaan ter hoogte 
van huisnummer 20 geldt: het parkeren is toegelaten; het parkeren is voorbehouden voor de 
voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap; de parkeerreglementering 
geldt over een afstand van 6 m. 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden E9a 
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIId 
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xc 
 
Art. 4 Op de Lalouxlaan ter hoogte van huisnummer 17 geldt: het parkeren is toegelaten; het 
parkeren is voorbehouden voor voertuigen waarop de gemeentelijke parkeerkaart is 
aangebracht; de parkeerreglementering geldt over een afstand van 6 m. 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden E9a 

- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VII 
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xc 
 
Art. 5 Op de Lalouxlaan van het kruispunt met de Zeelaan tot het kruispunt met de 
Bosquetiastraat geldt: het stilstaan en parkeren is verboden; het parkeerverbod geldt tijdens 
de wekelijkse marktdag van 00.00 uur tot 15.00 uur van 1 april t.e.m. 30 september; het 
begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid. 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden E3 
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type V 
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa 
 
Artikel 6 De onderstaande maatregel is periodiek. Elke week geldt op de Lalouxlaan van het 
kruispunt met de Zeelaan tot het kruispunt met de Bosquetiastraat bij wekelijkse marktdag 
van 05.00 uur tot 15.00 uur (van 1 april t.e.m. 30 september) geldt: de toegang is verboden 
in beide richtingen, voor iedere bestuurder. 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden C3 
Deze signalisatie is dynamisch. 
 
Art. 7 Op de Lalouxlaan van het kruispunt met de Zeelaan tot twee parkeerplaatsen richting 
Bosquetiastraat aan de noordelijke zijde van de weg geldt: het parkeren is toegelaten; de 
parkeerreglementering is beperkt en geldt voor maximaal 30 minuten en dit van maandag 
t.e.m. zondag; de parkeerreglementering geldt over een afstand van 12 m. 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden E9a 
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIIc 
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xc 
 
Art. 8 Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven: aanvullend reglement dd. 23 
mei 2016 betreffende de Lalouxlaan 
 

 

 

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

 
 Toelichting Gelet op de herinrichting van de Nieuwstraat waarbij voor een dubbelrichtingsfietspad werd 

gekozen; 
Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

NIEUWSTRAAT – 5553 
 
Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 
NIEUWSTRAAT – 5553 
 
Art. 1 Op de Hazebeekstraat ter hoogte van het kruispunt met de Nieuwstraat geldt: de 
bestuurders moeten voorrang verlenen. Op de Nieuwstraat ter hoogte van het kruispunt met 
de Hazebeekstraat geldt: de bestuurders hebben voorrang. 
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Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden B1 
- verkeersborden B15 
 
Art. 2 Op de Nieuwstraat ter hoogte van de twee doorsteken van de ene golfzone naar de 
andere golfzone geldt: voetgangers moeten de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te 
steken. 
Dit wordt gesignaleerd door wegmarkeringen overeenkomstig art.76.3 van de wegcode 
 
Art. 3 Op de Nieuwstraat ter hoogte van de doorsteek van de ene golfzone naar de andere 
golfzone ten noorden van de Hazebeekstraat in de richting van de Toekomstlaan geldt: op de 
Nieuwstraat ter hoogte van de doorsteek van de ene golfzone naar de andere golfzone ten 
zuiden van de Hazebeekstraat in de richting van de Conterdijk geldt: de bestuurders moeten 
voorrang verlenen aan de bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen. 
Op de Nieuwstraat ter hoogte van de doorsteek van de ene golfzone naar de andere golfzone 
ten noorden van de Hazebeekstraat in de richting van de Conterdijk geldt: op de Nieuwstraat 
ter hoogte van de doorsteek van de ene golfzone naar de andere golfzone ten zuiden van de 
Hazebeekstraat in de richting van de Toekomstlaan geldt: de bestuurders hebben voorrang 
ten opzichte van de bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen. 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden B19 
- verkeersborden B21 
 
Art. 4 Op de Nieuwstraat van de Toekomstlaan tot het huisnummer 13 in beide richtingen 
geldt: het is verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 50 km per uur. 
Dit wordt gesignaleerd door: 

- verkeersborden C43 
 
Art. 5 Op de Nieuwstraat van op een afstand van 10 meter van het kruispunt met de 
Toekomstlaan tot huisnummer 13 aan de westelijke zijde van de weg geldt: fietsers en 
bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A moeten het dubbelrichtingsfietspad volgen, 
voor zover het in de door hen gevolgde rijrichting is gesignaleerd. 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden D7 
 
Art. 6 Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven: aanvullend reglement dd. 
18/08/2014 betreffende de Nieuwstraat 
 
Art. 7 Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams 
Huis voor de Verkeersveiligheid. 

 

 

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

 
 Toelichting Gezien de beperkte breedte van de weg ter hoogte van de bocht ter hoogte van huisnummer 

4 en gezien er paaltjes werden geplaatst om voor de 
voetganger meer ruimte te creëren, dient er een parkeer- en stilstaanverbod ingevoerd te 

worden zodat er meer ruimte is; 
Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

PYLYSERLAAN – 1035 
 
Wordt volledig geschrapt en vervangen door: 
PYLYSERLAAN - 1035 
 
Art. 1: Op de Pylyserlaan van het kruispunt met de Zeelaan tot het kruispunt met de 
Vissersstraat aan de zuidelijke zijde van de weg geldt: het parkeren is verboden; 
het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid; het begin van de 
parkeerreglementering wordt aangeduid. 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden E1 
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xb, Xa 
 
Art. 2: Op de Vissersstraat ter hoogte van het kruispunt met de Pylyserlaan, aan de 
noordelijke en zuidelijke zijde van het kruispunt geldt: op de Westhinderstraat ter hoogte van 
het kruispunt met de Pylyserlaan, aan de noordelijke en zuidelijke zijde van het kruispunt 
geldt: de bestuurders moeten stoppen en voorrang verlenen; de plaats waar de bestuurders 
moeten stoppen ingevolge het verkeersbord B5 wordt aangeduid. 
Op de Pylyserlaan van het kruispunt met de Zeelaan tot het kruispunt met de 
Westhinderstraat geldt: 
de voorrangsweg wordt aangeduid. 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden B5 
- wegmarkeringen overeenkomstig art.76.1 van de wegcode 
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- verkeersborden B9 
 
Art. 3: Op alle wegen die uitkomen op de Pylyserlaan en dit tussen het kruispunt met de 
Zeelaan enerzijds, en het kruispunt met de Westhinderstraat anderzijds , geldt: de 
bestuurders moeten voorrang verlenen. 
Op de Pylyserlaan van het kruispunt met de Zeelaan tot het kruispunt met de 
Westhinderstraat geldt: 
de voorrangsweg wordt aangeduid. 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden B1 
- verkeersborden B9 
 
Art. 4: Op de Pylyserlaan van het kruispunt met de Vissersstraat tot het kruispunt met de 
Westhinderstraat in beide richtingen geldt: het is verboden voor bestuurders sneller te rijden 
dan 50 km per uur; het begin en het einde van de opgelegde snelheidsbeperking worden 
aangeduid. 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden C43 
- verkeersborden C45 
 
Art. 5: Op de Pylyserlaan ter hoogte van het huisnummer 25 geldt: het parkeren is 
voorbehouden voor autocars; de parkeerreglementering geldt over een afstand van 30 m. 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden E9d 
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xc 
 

Art. 6: Op de Pylyserlaan van huisnummer 26 tot huisnummer 36 aan de zuidelijke zijde van 
de weg geldt: 
 op de Pylyserlaan van huisnummer 9 tot huisnummer 1 aan de noordelijke zijde van de weg 
geldt:  
het stilstaan en parkeren is verboden; het einde van de parkeerreglementering wordt 
aangeduid; het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid. 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden E3 
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xb, Xa 
 
Art. 7: Op de Pylyserlaan ter hoogte van huisnummer 25 geldt: voetgangers moeten de 
oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken. 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- wegmarkeringen overeenkomstig art.76.3 van de wegcode 
 
Art. 8: Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven: aanvullend reglement dd. 18 
augustus 2014 betreffende de Pylyserlaan 

 

 

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

 

 Toelichting Overwegende het positief advies van de verkeerscommissie op 8 februari 2018 om een 
zomer- en winterregeling betreffende de wekelijkse marktdag uit te werken; 
Overwegende het positief advies van het college van burgemeester en schepenen op 26 
februari 2018 betreffende het verslag van de verkeerscommissie van 8 februari 2018; 
Gelet op de noodzaak om een zomer- en winterregeling betreffende de wekelijkse marktdag 
in de Zeelaan uit te werken om zo het onnodig takelen tegen te gaan; 
Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft. 
 

 Voorstel van  
beslissing ZEELAAN - 1005 - 2005  

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

ZEELAAN - 1005 - 2005  

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

Artikel 1 Op de Zeelaan van de rotonde met de Jaak Van Buggenhoutlaan tot het kruispunt 
met de Coosemanslaan aan de westelijke zijde geldt: 
op de Zeelaan van het kruispunt met de Jorisstraat tot de rotonde met de Jaak Van 
Buggenhoutlaan aan de oostelijke zijde geldt: 
op de Zeelaan van het kruispunt met de Kunstweg tot het kruispunt met de Pylyserlaan aan 
de oostelijke zijde geldt: 
op de Zeelaan van het kruispunt met de Abdijstraat tot het kruispunt met de Helvetiastraat 
aan de westelijke zijde geldt: 
 op de Zeelaan van het kruispunt met de Westendestraat tot het kruispunt met de Koninklijke 
Baan aan de oostelijke zijde geldt: voertuigen moeten parkeren binnen de afgebakende 
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plaatsen. 
Dit wordt gesignaleerd door wegmarkeringen overeenkomstig art.77.5 van de wegcode. 
 
Artikel 2 In de zone Koksijde-Dorp begrensd door de Abdijstraat en de Houtsaegerlaan en 
door de Houtsaegerlaan en het Louise Hegerplein worden volgende maatregelen met zonale 
geldigheid ingesteld: 
 het parkeren is toegelaten; de parkeertijd is beperkt en de parkeerschijf moet gebruikt 
worden. 
 Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden E9a-Type VIIb met zonale geldigheid 
 
Artikel 3 Op de Zeelaan van het kruispunt met de H. Deweertlaan tot het kruispunt met de 
Abdijstraat aan de westelijke zijde van de weg geldt: 
op de Zeelaan van de toegangsweg tot het sportpark tot het kruispunt met de Pylyserlaan 
aan de oostelijke zijde van de weg geldt: 
op de Zeelaan van de rotonde met de Jaak Van Buggenhoutlaan tot het kruispunt met de 
Koninklijke Baan aan de westelijke zijde van de weg geldt: 
het stilstaan en parkeren is verboden; 
het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid; het begin van de 
parkeerreglementering wordt aangeduid. 
Dit wordt gesignaleerd door:  
- verkeersborden E3 
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xb, Xa 
 
Artikel 4 Op de Zeelaan ter hoogte van huisnummer 215 geldt: 
op de Zeelaan ter hoogte van huisnummer 30 geldt: 
op de Zeelaan ter hoogte van huisnummer 89 geldt: 

het parkeren is toegelaten; het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt 
worden door personen met een handicap; de parkeerreglementering geldt over een afstand 
van 6 m. 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden E9a 
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIId 
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xc 
Artikel 5 Op alle wegen die uitkomen op de Zeelaan en dit tussen de rotonde met de Jaak Van 
Buggenhoutlaan enerzijds, en het kruispunt met de Robert Vandammestraat anderzijds , 
geldt:de bestuurders moeten voorrang verlenen. 
Op de Zeelaan van rotonde met de Jaak Van Buggenhoutlaan tot het kruispunt met de Robert 
Vandammestraat geldt de voorrangsweg wordt aangeduid. 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden B1 
- verkeersborden B9 
 
Artikel 6 Op de Zeelaan van de rotonde met de Jaak Van Buggenhoutlaan tot de toegangsweg 
tot het sportpark aan de oostelijke zijde van de weg geldt: voetgangers, fietsers en 
bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A moeten het deel van de openbare weg voor 
hen voorbehouden volgen. 
Voetgangers moeten daarbij het rechtse gedeelte volgen, fietsers en bestuurders van 
tweewielige bromfietsen klasse A het linkse gedeelte. 
Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden D9. 
 
Artikel 7 Op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met het Louise Hegerplein, aan de 
noordelijke zijde van het kruispunt geldt: op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met 
de Robert Vandammestraat, aan de noordelijke en zuidelijke zijde van het kruispunt geldt: 
op de Zeelaan ter hoogte van huisnummer 48 aan de zuidelijke zijde geldt: 
op de Zeelaan ter hoogte van huisnummer 48 aan de noordelijke zijde geldt: 
op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met de Helvetiastraat, aan de zuidelijke zijde 
van het kruispunt geldt: 
op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met de Abdijstraat, aan de noordelijke zijde 
van het kruispunt geldt: 
op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met de Middenlaan, aan de noordelijke zijde 
van het kruispunt geldt: 
op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met de Borléestraat, aan de noordelijke zijde 
van het kruispunt geldt: 
op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met de Japans Paviljoenlaan, aan de 
noordelijke zijde van het kruispunt geldt: 
op de Zeelaan ter hoogte van huisnummer 158 geldt: 
op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met de Jaak Van Buggenhoutlaan, aan de 
noordelijke en zuidelijke zijde van het kruispunt geldt: 
op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met de Zonder Zorgstraat, aan de noordelijke 
zijde van het kruispunt geldt: 
op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met de Boulognestraat, aan de noordelijke 

zijde van het kruispunt geldt: 
op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met de Westendestraat, aan de noordelijke 
zijde van het kruispunt geldt: 
 op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met de Koninklijke Baan, aan de zuidelijke 
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zijde van het kruispunt geldt: 
op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met de Kursaallaan, aan de noordelijke zijde 
van het kruispunt geldt: 
voetgangers moeten de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken. 
Dit wordt gesignaleerd door wegmarkeringen overeenkomstig art.76.3 van de wegcode 
 
Artikel 8 Ter hoogte van de rotonde op het kruispunt van de Jaak Van Buggenhoutlaan met 
de Zeelaan geldt:verplicht rondgaand verkeer. De bestuurders zijn verplicht de inrichting 
bestemd om het verkeer te leiden aan hun linkerhand te laten. 
Op de openbare wegen die uitkomen op de rotonde op het kruispunt van de Jaak Van 
Buggenhoutlaan met de Zeelaan geldt: de bestuurders moeten voorrang verlenen. 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden D5 
- verkeersborden B1 
 
Artikel 9 Op de Zeelaan van ter hoogte van huisnummer 71 tot huisnummer 71 geldt: het 
parkeren is verboden; de parkeerreglementering geldt over een afstand van 6 m. 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden E1 
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xc 
 
Artikel 10 Op Zeelaan van het kruispunt met de Jorisstraat tot het kruispunt met de 
Westendestraat geldt:het parkeren is verboden; het begin van de parkeerreglementering 
wordt aangeduid. 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden E1 

- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa 
 
Artikel 11 Op de Zeelaan van huisnummer 59 tot huisnummer 61 geldt: het parkeren is 
verboden; het parkeerverbod geldt tussen 07.00 uur tot 12.00 uur; de parkeerreglementering 
geldt over een afstand van 10 m. 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden E1 
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type V 
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xc 
 
Artikel 12 
Op de Zeelaan ter hoogte van de toegangsweg naar het sportpark geldt: 
op de Zeelaan ter hoogte van het kruispunt met de Helvetiastraat geldt: 
op de Zeelaan ter hoogte van het kruispunt met de Middenlaan geldt: 
op de Zeelaan ter hoogte van het kruispunt met de Borléestraat geldt: 
op de Zeelaan ter hoogte van het kruispunt met de Japans Paviljoenlaan geldt: 
op de Zeelaan ter hoogte van het kruispunt met de H. Deweertlaan geldt: 
op de Zeelaan ter hoogte van de rotonde met de Jaak Van Buggenhoutlaan aan de zuidelijke 
zijde geldt: 
fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen moeten de oversteekplaats volgen om de 
rijbaan over te steken. 
Dit wordt gesignaleerd door wegmarkeringen overeenkomstig art.76.4 van de wegcode 
 
Artikel 13 Op de Zeelaan ter hoogte van huisnummer 87 geldt: het parkeren is toegelaten; 
het parkeren is voorbehouden voor voertuigen waarop de gemeentelijke parkeerkaart is 
aangebracht; de parkeerreglementering geldt over een afstand van 6 m. 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden E9a 
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VII 
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xc 
 
Artikel 14 Op de Zeelaan ter hoogte van huisnummer 213 geldt: het parkeren is toegelaten; 
het parkeren is voorbehouden voor volgende categorie van voertuigen: ziekenwagen; de 
parkeerreglementering geldt over een afstand van 6 m. 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden E9a 
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIId 
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xc 
 
Artikel 15 De onderstaande maatregelen zijn periodiek. Elke week geldt: 
op de Zeelaan van het kruispunt met de Lalouxlaan tot het kruispunt met de Koninklijke Baan 
bij wekelijkse marktdag van 05.00 uur tot 15.00 uur (gedurende gans het jaar) 
op de Zeelaan van de rotonde met de Jaak Van Buggenhoutlaan tot het kruispunt met de 
Lalouxlaan van 05.00 uur tot 15.00 uur (van 1 april t.e.m. 30 september) de toegang is 
verboden in beide richtingen, voor iedere bestuurder. 

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden C3 
Deze signalisatie is dynamisch. 
 
Artikel 16 Op de Zeelaan van het kruispunt met de Lalouxlaan tot het kruispunt met de 
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Koninklijke Baan langs beide zijden van de weg geldt: het stilstaan en parkeren is verboden; 
het parkeren is altijd verboden, het stilstaan is verboden op de wekelijkse marktdag van 
00.00 uur tot 15.00; het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid. 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden E3 
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type V 
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa 
 
Artikel 17 Op de Zeelaan van de rotonde met de Jaak Van Buggenhoutlaan tot het kruispunt 
met de Lalouxlaan langs beide zijden van de weg geldt: het stilstaan en parkeren is 
verboden; 
het parkeerverbod geldt tijdens de wekelijkse marktdag van 00.00 uur tot 15.00 uur van 1 
april t.e.m. 30 september; het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid. 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden E3 
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type V 
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa 
 
Artikel 18 Op de Zeelaan van het kruispunt met de Koninklijke Baan tot de rotonde met de 
Jaak Van Buggenhoutlaan in de richting van Koksijde-Dorp geldt:verboden rijrichting voor 
iedere bestuurder; de maatregel geldt niet voor fietsers. 
In de tegenovergestelde richting geldt: toegelaten rijrichting op de openbare weg met 
eenrichtingsverkeer; fietsers mogen in beide richtingen rijden. 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden C1 
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden M2 

- verkeersborden F19 
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden M4 
 
Artikel 19 Op de Zeelaan ter hoogte van huisnummer 294 geldt: 
op de Zeelaan ter hoogte van huisnummer 244 geldt: 
op de Zeelaan ter hoogte van huisnummer 216 geldt: 
op de Zeelaan ter hoogte van huisnummer 186 geldt: 
het parkeren is toegelaten; de parkeerreglementering is beperkt en geldt voor maximaal 30 
minuten en dit van maandag t.e.m. zondag; de parkeerreglementering geldt over een afstand 
van 18 m. 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden E9a 
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIIc 
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xc 
 
Artikel 20 Op de Zeelaan ter hoogte van huisnummer 258 geldt:het parkeren is toegelaten; 
de parkeerreglementering is beperkt en geldt voor maximaal 30 minuten en dit van maandag 
t.e.m. zondag;de parkeerreglementering geldt over een afstand van 12 m. 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden E9a 
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIIc 
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xc 
 
Artikel 21 Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven: aanvullend reglement dd. 
20/02/2017 betreffende de Zeelaan 
 
Artikel 22 Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling 
Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid. 

 

 

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. 

 
 Toelichting Gelet op de goedkeuring van de ramingen opgemaakt door AWV van de kostprijs en de uit te 

voeren herstellingen voor de overdracht aan de gemeente Koksijde van de gewestwegen 
N330-Leopold II-laan (tussen kmp. 5,728 en kmp. 7,713) 396.352,74 EUR(inclusief BTW) en 
N8h-Jaak Van Buggenhoutlaan (tussen kmp. 0,000 en kmp. 1,127) 267.373,70 EUR (inclusief 
BTW) door het college van burgemeester en schepenen op 6 maart 2017; 

Overwegende het schrijven van het Agentschap van Wegen en Verkeer van 13 juni 2018 
betreffende de overdracht met financiële tussenkomst aan de gemeente Koksijde van de 
gewestwegen N330-Leopold II-laan (tussen kmp. 5,728 en kmp. 7,713) en N8h-Jaak Van 
Buggenhoutlaan (tussen kmp. 0,000 en kmp. 1,127) zoals aangegeven op de plannen 
1M3D8J G 120084 00 en 1M3D8J G 120165 00. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  Goedkeuring van de overeenkomst betreffende de 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. 
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1,127) tussen de Vlaamse Overheid en de gemeente Koksijde volgens de plannen 
1M3D8J G 120084 00 en 1M3D8J G 120165 00, zoals opgenomen in bijlage bij dit 
besluit. 

Art. 2:  Machtiging te geven aan de burgemeester en de secretaris om de overeenkomst 
en de plannen 1M3D8J G 120084 00 en 1M3D8J G 120165 00 te ondertekenen. 

 

 

16. Kennisname financiële kwartaalrapportage - tweede kwartaal 2018 

 
 Toelichting Ingevolge het gemeentedecreet rapporteert de ontvanger aan gemeenteraad en 

schepencollege (met afschrift aan de gemeentesecretaris):  
- Minstens éénmaal per jaar: een financieel rapport, omvattende ten minste een 

overzicht van de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole, 
alsook de evolutie van de budgetten. (art. 165) 

- Ingevolge het gemeentedecreet rapporteert de ontvanger aan de gemeenteraad: 
(met afschrift aan het schepencollege en de gemeentesecretaris):  

- Minstens éénmaal per jaar: een rapport over de uitoefening van de taak van 
voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen 
verbintenissen (art. 166) 

Over het debiteurenbeheer ingevolge artikel 94 gemeentedecreet rapporteert de financieel 
beheerder. 
 
Het bijgaand rapport is opgemaakt overeenkomstig de BBC-regels. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1.  Kennis wordt genomen van het financieel rapport van de gemeente Koksijde 
 betreffende het tweede kwartaal 2018. 

 

 

17. Goedkeuring tot aankoop van een perceel grond Spreeuwenberg Oostduinkerke. 
 
 Toelichting Een perceel grond (38018 A 1087) Spreeuwenberg Oostduinkerke staat te koop bij Agence 

Era Servimo. Het perceel is ingetekend als bouwgrond, maar de mogelijkheden zijn eerder 
beperkt. De realisatie van een bouwproject zou op deze locatie niet aangewezen zijn. Functies 
van openbaar nut behoren tot de mogelijkheden. 
Het college van burgemeester en schepenen stelde in zitting van 16 april 2018 landmeter-
expert Johan Vandewalle aan voor een waardebepaling van het perceel. De venale waarde 
van het perceel werd geschat op 283.000 euro. Na onderhandeling zou de eigenaar akkoord 
gaan met de verkoop van het perceel tegen de geschatte waarde. In zitting van het college 
van burgemeester en schepenen van 18 juni 2018 gaf men positief advies tot aankoop van 
het perceel grond. De aankoop dient te worden goedgekeurd door de gemeenteraad. 
 

 Voorstel van  
beslissing Art. 1:  Goedkeuring tot aankoop van het perceel grond Spreeuwenberg Oostduinkerke ten 

kadaster gekend onder Koksijde 5ste afdeling, sectie A, nr. 1087 voor een bedrag 
van 283.000 euro.  

 

 

18. Goedkeuring aankoop en akte woning Weldadigheidstraat 14 Oostduinkerke. 
 

 Toelichting De woning Weldadigheidsstraat 14 Oostduinkerke wordt te koop gesteld door de consoorten 
Vanneuville. Deze woning ligt naast de terreinen van de gemeentelijke werf, deze ligging kan 
met het oog op uitvoering van latere projecten een opportuniteit zijn voor de gemeente.  
De opdracht voor de verkoop werd door de eigenaars toegewezen aan notaris Wim Maes. De 
woning werd door landmeter-expert Johan Vandewalle geschat op een bedrag van 235.000 
euro. Het college van burgemeester en schepenen keurde in zitting van 25 juni 2018 de 
verkoopsovereenkomst tot aankoop van de woning voor de geschatte waarde goed onder de 
opschortende voorwaarde van goedkeuring van de aankoop door de gemeenteraad. Op 27 juli 
2018 mocht de gemeente de ontwerpakte tot aankoop ontvangen van notaris Maes. 
 

 Voorstel van  
beslissing Art. 1:  Goedkeuring tot aankoop van de woning Weldadigheidsstraat 14, 8670 

Oostduinkerke, ten kadaster gekend onder Koksijde 5de afdeling, B, nummer 
perceelnummer 151 eigendom van consoorten Vanneuville voor een bedrag van 
235.000 euro.  

Art. 2:  Goedkeuring akte tot aankoop woning Weldadigheidsstraat 14, 8670 Oostduinkerke, 
zoals opgenomen in bijlage. 

Art. 3:  Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aangestelde notaris en de 
Financiële dienst. 
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19. Goedkeuring akte aankoop perceel bouwgrond Tulpenlaan 

 
 Toelichting In zitting van de gemeenteraad van 23 april 2018 werd de aankoop van het perceel 

bouwgrond gelegen in de Tulpenlaan (naast de pastoriewoning) voor een bedrag van 175.000 
euro goedgekeurd. Het college van burgemeester en schepenen stelde in zitting van 7 mei 
2018 notaris De Baets - De Kock aan. De gemeente mocht op 21 augustus 2018  de 
ontwerpakte ontvangen van notaris De Baets- De Kock. De voorwaarden tot aankoop dienen 
door de gemeenteraad te worden goedgekeurd. 

 Voorstel van  
beslissing Art. 1:  De akte tot aankoop van het perceel bouwgrond Tulpenlaan Koksijde ten kadaster 

gekend onder Koksijde 1ste afdeling, sectie E, nr. 0678Y voor een bedrag van 
175.000 euro, zoals opgenomen in bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd. 

 

 

20. Uitoefenen recht van voorkoop en goedkeuring akte tot aankoop woning Kerkstraat 37. 
 
 Toelichting Het recht van voorkoop werd aangeboden door notarissen Heyvaert en De Grave voor de 

woning Kerkstraat 37 Koksijde. De bestemming van deze woning is voorzien in het GRUP 
Dorp Koksijde, als zone 13 “Projectzone in functie van sociale huisvesting”. het college van 
burgemeester en schepenen besliste in zitting van 16 juli 2018 het voorkooprecht uit te 
oefenen voor de mogelijke realisatie van een sociaal huisvestingsproject. De woning zal 
aangekocht worden voor een bedrag van 150.000 euro. 
 

 Voorstel van  
beslissing Art. 1:  Het recht van voorkoop uit te oefenen op woning gelegen Kerkstraat 37, gekend ten 

kadaster als Koksijde, 3de afdeling, sectie B, nummer 116W, met een oppervlakte 

van 347 m² voor een bedrag van 150.000 euro, overeenkomstig de voorwaarden 
opgenomen in de verkoopsovereenkomst in bijlage bij deze beslissing. 

Art. 2:  De akte tot aankoop zoals opgenomen in bijlage bij deze beslissing wordt 
goedgekeurd.  

Art. 3:  De algemeen directeur en de burgemeester te belasten met de ondertekening van de 
akte. 

 

 

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

 
 Toelichting De hulpverleningszone Westhoek zou graag gebruik maken van enkele lokalen in het oud-

gemeentehuis van Koksijde. Het betreft het gelijkvloers, het eerste verdieping, dakverdieping 
en kelder. In de kelder zouden enkele lokalen kunnen gebruikt worden als archief, maar enkel 
mits afspraken gemaakt worden met de gemeente. 
Een ontwerpovereenkomst werd opgemaakt en ter goedkeuring voorgelegd aan het college 
van burgemeester en schepenen in zitting van 2 juli 2018. De overeenkomst zou ingaan op 1 
januari 2019 en afgesloten worden voor een periode van 9 jaar en mits het betalen van een 
maandelijkse vergoeding van 3.000 euro. De onderhoudskosten en de EWG kosten zijn ten 
laste van de gebruiker. 
 

 Voorstel van  

beslissing Art. 1:  Kennis wordt genomen van de gebruiksovereenkomst afgesloten tussen het 

gemeentebestuur Koksijde en de hulpverleningszone Westhoek voor het gebruik van 
het oud-gemeentehuis Koksijde.  

 

 

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. 

 
 Toelichting -In het Cultuurbeleidsplan 2003-2007 werd een gemeentelijk erfgoedbeleid uitgetekend. Een 

daartoe aangeworven cultuurfunctionaris erfgoed/kunsthistorica maakte een gemeentelijke 
inventaris van het bouwkundige erfgoed op; 
 
-In het kader van deze inventarisatie werd gewerkt met waardecodes om zo de 
implementatie van de inventaris in een gemeentelijk stedenbouwkundig en 
monumentenzorgbeleid mogelijk te maken; 
 
-De gemeenteraad d.d. 26 februari 2007 keurde de lijst met de 124 gebouwen met vier 
sterren in de inventaris van het bouwkundige erfgoed van de gemeente goed; 
 
-Sinds de erkenning van Koksijde als onroerenderfgoedgemeente en de installatie van de 
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gemeentelijke adviesraad onroerend erfgoed (17 november 2017) moet voor elke mogelijke 
upgrade van een woning naar 4* een advies worden gevraagd aan de gemeentelijke 
adviesraad onroerend erfgoed. De aanvragen die behandeld worden in deze nota werden 
besproken tijdens de adviesraad op 8 juni 2018; 
 
-De lijst met vier sterren in de gemeentelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed werd 
aangevuld met Hertstraat 2 op 2 juli 2007, villa "Etoile de Mer" (Pierre Sorellaan 14) op 10 
september 2012, met villa "L'Eolienne" (Grasplantenstraat 2) op 25 juni 2012, met villa 
"Antverpia", "Ypriana", "Mes Loisirs" en "Duinenruste" (Leopold II laan 173, 175, 177 en 179) 
met hoeve "Geuzenhof" (Conterdijk 1) op 24 oktober 2016;   
 
- Het is de wens van dhr. Henk Ghyselen (eigenaar van het Leihof) en mevr. Martien 
Camerlynck (eigenaar van Polderstraat 31) om hun woning te laten toevoegen aan de lijst 
met gebouwen met vier sterren in de gemeentelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed;  
 
-het advies van de gemeentelijke adviesraad onroerend erfgoed en de dienst Cultuur & 
Erfgoed:  
Het Leihof (Fluithoekweg 2) voldoet aan de 6 criteria aan de hand waarvan de inventaris is 
opgesteld m.n.:  

- Datering: bouwgeschiedenis start ca. 1500 als afsplitsing van het grotere uithof Ten 
Bogaerde (woonhuis:     17de eeuw, grote schuur: ca. 1700, losstaand stalgebouw: 
ca. 1700, stalschuur met duivenslag: ca. midden 18de eeuw, mikke: 1950-1960)   

- Bouwstijl en architecturale kwaliteit: wegens de ouderdom behorend tot de oudere, 
nog resterende architectuur van Koksijde.   

- Streekgebondenheid: behoort tot de uithoven van de Duinenabdij.  
- Dialoog gebouw-omgeving: het Leihof is een uithof, dus er is een (historische) link 

met Ten Bogaerde en de Duinenabdij.   
- Oorspronkelijkheid: uitzonderlijk gaaf bewaarde hoevegebouwen uit de 17de en 

18de eeuw.  
- Architect: n.v.t.  

 
het advies van de gemeentelijke adviesraad onroerend erfgoed en de dienst Cultuur & 
Erfgoed:  
Polderstraat 31 voldoet aan de 6 criteria aan de hand waarvan de inventaris is opgesteld 
m.n.:  

- Datering: 1875-1899  
- Bouwstijl en architecturale kwaliteit: het gebouw is representatief voor de 

architectuur van de vissershuisjes - de veranderingen/aanpassingen die gebeurd zijn 
(schrijnwerk) verstoren dit niet.  

- Streekgebondenheid: het vissershuisje maakt deelt uit van de oorspronkelijke 
bebouwing. IJslandvaarder "Spekke" Seys heeft hier nog gewoond. Hij was o.a. de 
eigenaar van het schip OD.1 "Martha", wat nu als beschermd monument 
tentoongesteld is in NAVIGO - Nationaal Visserijmuseum.  

- Dialoog gebouw-omgeving: past perfect binnen de Oostduinkerkse context en 
geschiedenis.    

- Oorspronkelijkheid: het dak is origineel, het schrijnwerk is grotendeels origineel - 
uitgezonderd grote raam rechts aan de voorzijde.  

- Architect: n.v.t.  
 
Implicaties van de opname op de viersterrenlijst van de gemeente: 
-alle stedenbouwkundige aanvragen voor wijzigingen of slopingen van dit gebouw wordt door 
de dienst Stedenbouw aan de dienst Cultuur voorgelegd voor een erfgoedtoets. 
-de eigenaars kunnen aanspraak maken op een gemeentelijke restauratiepremie voor 
waardevol niet-beschermd erfgoed. 
 

 Voorstel van  
beslissing Art.1: Akkoord te gaan met de toevoeging van het Leihof (Fluithoekweg 2) en Polderstraat 31 

te 8670 Koksijde aan de vastgestelde lijst met vier sterren in de gemeentelijke 
inventaris van het bouwkundig erfgoed;  

 

 

23. Voorlopige aanvaarding Jules Leroystraat. 
 
 Toelichting In de deelgemeente Wulpen worden er in de nabijheid van de Dorpsplaats / Kerkwijk 14 

nieuwe koopwoningen gerealiseerd door de Woonmaatschappij Ijzer en Zee - Brugse 
Steenweg 2 - 8630 VEURNE. Aan de toegangsweg die leidt naar deze woningen dient een 
straatnaam te worden toegekend. 

Jules Leroy (Beveren-IJzer, 1858-Veurne, 1939) was ruim 20 jaar pastoor van Wulpen. Hij 
was vooral gekend als volksauteur van “Zeisels en vertellingen” waaronder Pieter de 
Pensejager en Karel De Blauwer. Hij hield ook een oorlogsdagboek bij over de gebeurtenissen 
in Wulpen tussen 1914-1918.  
 

 Voorstel van  
beslissing Art. 1 : Akkoord met de principiële goedkeuring voor de benaming JULES LEROYSTRAAT aan 
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de nieuwe straat gelegen in de deelgemeente Wulpen nabij de Dorpsplaats en de 
Kerkwijk die leidt naar de 14 koopwoningen van de Woonmaatschappij Ijzer en Zee  

Art. 2 : Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van deze 
beslissing. 

 

 

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

 
 Toelichting In 2014 voerde Aquafin aanpassingswerken uit aan het RWZI en er ontstond een zwaar 

conflict tussen het werfverkeer en fietsers op de Conterdijk. Aangezien de gemeente reeds 
lang vragende partij was naar aan oplossing voor de toegankelijkheid van het RWZI en het 
feit dat de Conterdijk steeds meer door fietsers werd gebruikt, werd bij besluit van de 
burgemeester de toegang tot het RWZI onmiddellijk verboden en is Aquafin op zoek gegaan 
naar een alternatieve ontsluiting. 
Hiervoor werd beroep gedaan op de gouverneur om te bemiddelen. Tal van oplossingen zijn 
onderzocht en uiteindelijk is besloten dat de toegang via de Langgeleedstraat, munitiedepot 
en aangelegde werfweg tussen munitiedepot en RWZI die werd aangelegd t.b.v. de werken 
de beste oplossing om als definitieve toegang te functioneren. Naast het definitief inrichten 
van de werfweg als definitieve toegangsweg zijn er in de Langgeleedstraat, in deel tussen de 
Toekomstlaan en de 2de bocht komende van de Toekomstlaan (N330)  ook beperkte 
aanpassingswerken noodzakelijk 
Naar aanleiding van de bemiddeling van de gouverneur is overeengekomen dat er een 
verdeelsleutel zou gehanteerd worden voor de kosten waarbij de gemeente 10% van de 
kosten op zich nemen, IWVA neemt 15,4% van de kosten op zich omwille van toegang tot 
station Torreele en de het resterend bedrag van 74,6% neemt Aquafin op zich. 
 
Het aandeel van de gemeente bedraagt dan  
- project 21.327B (= toegangsweg tussen munitiedepot en RWZI): 26.256,804 euro (excl. 
BTW) ten laste van Koksijde (reeds uitgevoerd i.o.v Aquafin, dus de effectieve kost) 
- project 21.327C (= aanpassingswerken Langgeleedstraat) t.h.v. N330). 18.010,946 euro 
(excl. BTW). Dit betreft een raming aangezien de werken nog moeten worden uitgevoerd. 
 
De voorliggende samenwerkingsovereenkomst legt de hierboven vermelde principes vast. 
Aquafin treedt op als bouwheer.  
Als bijlage is het addendum terug te vinden van de studieopdracht met Sweco, aangezien ook 
deze kosten deel uitmalen van de verdeelsleutel. 
 

 Voorstel van  
beslissing Art. 1:  De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente, IWVA, Aquafin en Vlaams 

Gewest voor de toegangsweg tot het RWZI (projecten 21.327B en 21.327C) worden 
goedgekeurd 

Art. 2:  Het addendum aan de samenwerkingsovereenkomst, met name de studie-
overeenkomst met Sweco wordt goedgekeurd: 

Art. 3:  Er wordt opdracht gegeven aan de burgemeester en de algemeen directeur om de 
samenwerkingsovereenkomst en addendum goed te keuren 

Art. 4:  Er wordt akkoord gegaan met een tussenkomst van de gemeente Koksijde voor 
project 21.327B voor een bedrag van 26.256,804 euro (excl. BTW) wat neerkomt op 
10 % van de gemaakte kosten voor ereloon, grondverwering, infrastructuurwerken 

en aanverwante kosten 

Art. 5:  Er wordt akkoord gegaan met een tussenkomst van de gemeente Koksijde voor het 
project 21.327C voor een geraamd bedrag van 18.010,946 euro (excl. BTW) voor 
geplande infrastructuurwerken en aanverwante kosten, ereloon en grondverwerving 

 

 

25. Goedkeuren jaarrekening AGB 2017. 
 
 Toelichting Het AGB Koksijde is onderworpen aan de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de 

boekhouding van de ondernemingen.  
De vennootschapswetgeving voorziet dat de bestuurders  na de afsluiting van het boekjaar de 
jaarrekening ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorleggen. Toegepast op 
autonome gemeentebedrijven wordt de algemene vergadering vertegenwoordigd door de 
gemeenteraad. 
Om ons te schikken naar de bepalingen van art. 95 en 96 van de vennootschapswetgeving, 
stelt de Raad van Bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Koksijde jaarlijks een 
jaarverslag op. 
De jaarrekening werd gecontroleerd door een bedrijfsrevisor, aangesteld door de gemeente, 
en juist bevonden. 
De gemeenteraad keurt de jaarrekening goed aan de hand van het verslag van de 
commissaris, als ze juist en volledig is en een waar en getrouw beeld geeft van de financiële 
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toestand van het autonoom gemeentebedrijf.  
De rekening 2017 met verslag werd reeds goedgekeurd in de raad van bestuur van 28 mei 
2018. Deze voorgestelde jaarrekening met jaarverslag is de NBB-versie ervan. 

Jaarlijks beslist de gemeenteraad over de aan de bestuurders te verlenen kwijting, na 
goedkeuring van de rekeningen. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1 : De gemeenteraad keurt de jaarrekening en het jaarverslag 2017 van het AGB 
Koksijde goed voor te, met een verlies van 204.868 EUR en een balanstotaal van 
23.355.668 EUR en neemt kennis van het verslag van de commissaris. 

Art. 2 : De gemeenteraad keurt de rekening 2017 van het AGB Koksijde goed met een 
resultaat op kasbasis van 421.117,73 EUR, een autofinancieringsmarge van 
316.838,59 EUR en neemt kennis van het verslag van de commissaris. 

Art. 3 : De gemeenteraad van Koksijde geeft kwijting aan de bestuurders van het autonoom 
gemeentebedrijf Koksijde. 

 

 

26. Principiële goedkeuring inzet body- en dashcams door politiezone Westkust. 
 
 Toelichting We verwijzen naar de wijziging van 21 maart 2018 van de wet op het politieambt van 5 

augustus 1992. De plaatsing en het gebruik van camera's op zichtbare wijze door de 
politiediensten worden hierbij expliciet geregeld. In de afdeling 1 Zichtbaar gebruik van 
camera's, hoofdstuk IV De algemene vorm en voorwaarden van uitvoering van de 
opdrachten, van de wet op het politieambt, worden de verschillende soorten camera’s en de 
gebruiksmodaliteiten ervan bepaald.  
Vooraleer onze politiediensten deze camera’s kunnen aanwenden, dient een 
toestemmingsaanvraag te worden gesteld door de korpschef van de politiezone aan de 
gemeenteraad. 
 
We verwijzen naar de aanvraag van 30 juli 2018 van Eerste hoofdcommissaris van politie N. 
Paelinck, korpschef van de PZ Westkust, aan de gemeenteraden van De Panne, Koksijde en 
Nieuwpoort, ingevolge artikel 25/4 van de Wet op het Politieambt, om toestemming te 
verlenen aan de leden van de PZ Westkust voor het gebruik van mobiele camera’s in het 
kader van de opdrachten van gerechtelijke en bestuurlijke politie. 

De bodycams worden zichtbaar gedragen en de dashcams worden in niet-anonieme 
voertuigen conform de bepalingen van de wet aangebracht. 
 

 Voorstel van  
beslissing Art. 1. Er wordt principiële toestemming verleend aan de leden van de PZ Westkust voor het 

gebruik van mobiele camera’s in het kader van de opdrachten van gerechtelijke en 
bestuurlijke politie, overeenkomstig de bepalingen van de wet op het politieambt van 
5 augustus 1992. 

 

 

27. Opheffing en vaststelling gemeentelijk reglement op de openbare markten. 
 
 Toelichting Het Besluit Vlaamse Regering van 21 april 2017 wijzigde de artikelen 23 tot en met 44 van 

het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van 
ambulante activiteiten. Hierdoor is een wijziging noodzakelijk. 
 
Belangrijkste wijzigingen die werden opgenomen na overleg met de marktleiding: 

- Opzegtermijn van een abonnement door het gemeentebestuur wijzigen naar 6 
maand in plaats van 12 maand. 

- Verkopen met niet commercieel karakter werd duidelijk omschreven. Nl. max. 2 keer 
per kalenderjaar met minstens 1 maand tussen. Per marktdag max 2 standplaatsen. 

- Conform de gewijzigde wetgeving werd het volgende geschrapt: het minimum aantal 
losse standplaatsen, vermeldingen naar standwerkers, voorrangsregels voor 
standwerkers, onderverhuur van standwerkers. 

- Geen verplichte bekendmaking van een vacature voor een standplaats met 
abonnement wanneer er een kandidaat gekend is. 

- Bijkomende opschortingsvoorwaarden van abonnement.  
- Ingeval van overdracht van standplaatsen moet de activiteit/onderneming niet 

langer stop gezet te worden. 
- Aangezien er zeer weinig vraag is naar 4 maand abonnementen voor de 

vrijdagsmarkt en dit een bijkomende belasting is voor de marktleider, is het voorstel 
om dit abonnementstype te schrappen.  

- Ingeval van geringe bezetting kunnen de marktplaatsen geconcentreerd worden en 
dit voornamelijk tussen Lalouxlaan en De Poort en Westendestraat en Koninklijke 
Baan vanaf oktober tot eind maart. 

- Het gemeentebestuur kan beslissen om standplaatsen niet toe te wijzen aan 
personen met openstaande schulden, of aan personen of firma’s die in het verleden 
het reglement niet naleefden en hiervan een schriftelijke verwittiging ontvingen. 
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 Voorstel van  
beslissing Art. 1:  Het gemeentelijk reglement op de openbare markten goedgekeurd door de 

gemeenteraad van 20 maart 2017 wordt opgeheven. 

Art. 2: Het bijgevoegd reglement op de openbare markten wordt vastgesteld. 

 

 

28. Hervaststellen huishoudelijk reglement cc CasinoKoksijde. 
 
 Toelichting Het huishoudelijk reglement van het cultuurcentrum CasinoKoksijde werd hervastgesteld d.d. 

28.08.2017. In onze dagelijkse werking merken we echter een aantal tekorten op en zaken 
die niet meer actueel zijn, die we graag willen rechtzetten. Het gaat om volgende 
aanpassingen: 
 
1. Art 6 par 2 nieuwe lijst cateraars na aanschrijven van betrokkenen: zie lijst in H.R. 
2. Art 2 par1 aanvraagprocedure 
Zalen in het cultuurcentrum worden niet verhuurd op zon- en feestdagen en tijdens de maand 

juni, juli en augustus. Uitzonderingen hierop dienen via het c.c. CasinoKoksijde te worden 
aangevraagd in het College van Burgemeester en Schepenen.  

3. Art 3: wetgeving par7 brandveiligheid  
Het gebruik van theelichtjes is niet toegelaten  
4. Art 6 par 1 voorbereiding van de activiteit  
Indien de organisator de vleugelpiano wil laten stemmen, contacteert hij hiervoor zelf een 
stemmer. Het c.c. spreekt af met de huurder wanneer de stemming kan plaats vinden en kan 
contactgegevens van stemmers bezorgen. De factuur wordt door de stemmer opgestuurd 
naar de huurder. 
 

 Voorstel van  
beslissing 

Art. 1:  De aanpassingen in het huishoudelijk reglement van het c.c. CasinoKoksijde, zoals in 
bijlage gevoegd, worden goedgekeurd. 

 

 

29. Hervaststelling gebruikersreglement bibliotheek. 
 
 Toelichting De bibliothecaris stelde een onderzoek in naar het gebruik van de bibliotheek tijdens de 

avondopeningsuren van de bibliotheek omdat we vaststelden dat er weinig tot geen 
gebruikers de bibliotheek bezochten tussen 18 uur en 19 uur. Tijdens deze uren worden 
momenteel 3 personeelsleden ingezet om beide afdelingen (boek en avm-afdeling) open te 
houden. Het doel van het onderzoek was na te gaan of de beschikbare personeelsuren 
efficiënter konden worden ingezet en of de dienstverlening beter kon worden afgesteld op 
maat van de gebruiker. 
Uit het onderzoek bleek inderdaad, dat in het laatste uur weinig tot geen bezoekers werden 
geregistreerd. Zeker in de wintermaanden en vooral de avm-afdeling wordt niet bezocht in 
het laatste half uur. Per weekdag wordt slechts 3% van de in- en uitverrichtingen 
gerealiseerd tussen 18.30 uur en 19.00 uur. Daarin zijn de verrichtingen van het personeel 
zelf voor thematafels ed. ook inbegrepen. Tijdens een testperiode waarbij op 
vrijdagnamiddag de bibliotheek i.p.v. om 16.00 uur reeds om geopend werd om 15.00 uur, 
werd vastgesteld dat stillaan meer gebruikers gebruik maakten van dit vroege openingsuur. 
Uit het onderzoek kunnen we besluiten dat indien de bibliotheek in de namiddag één uur 
vroeger opengaat en één uur vroeger sluit er efficiënter gebruik wordt gemaakt van de 
bibliotheek en aldus de dienstverlening op maat van de gebruiker wordt afgesteld, de 
beschikbare personeelsuren efficiënter kunnen worden ingezet en kosten worden bespaard op 
energiefactuur. 
Daarom wordt gevraagd om de openingsuren van de bibliotheek aan te passen aan de 
behoeften. 
Het GBO heeft in een vergadering op 18 juni 2018, een positief advies uitgebracht over het 
wijzigen van de openingsuren die vervat zijn in het "Gebruikersreglement Bibliotheek 
Koksijde". Er wordt voorgesteld om de bibliotheek op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdagnamiddag i.p.v. om 16 uur te openen en om 19 uur te sluiten, de bibliotheek reeds om 
15 uur te openen en om 18 uur te sluiten. 
 

 Voorstel van  
beslissing Art.1:    Het "Gebruikersreglement Bibliotheek Koksijde" waarin de dienstverlening en de 

gebruiksregels van de bibliotheek worden beschreven, zoals hierna is opgenomen, 
wordt goedgekeurd door de gemeenteraad. 

GEBRUIKERSREGLEMENT BIBLIOTHEEK KOKSIJDE 

De Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Koksijde, Casinoplein 10, 8670 Koksijde, is de 
plaatselijke openbare bibliotheek van de Gemeente Koksijde.  

De bibliotheek is vrij toegankelijk voor iedereen op: 

Maandagvoormiddag 10.00 - 12.00 uur 

Maandagnamiddag 15.00 - 18.00 uur 
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Dinsdagvoormiddag 10.00 - 12.00 uur 

Dinsdagnamiddag 15.00 - 18.00 uur 

Woensdagvoormiddag 10.00 - 12.00 uur 

Woensdagnamiddag 14.00 - 17.00 uur 

Donderdagvoormiddag 10.00 - 12.00 uur 

Donderdagnamiddag 15.00 - 18.00 uur 

Vrijdagvoormiddag 10.00 - 12.00 uur 

Vrijdagnamiddag 15.00 - 18.00 uur 

Zaterdagvoormiddag 10.00 - 12.00 uur 

Zaterdagnamiddag 14.00 - 17.00 uur 

DE BIB IS VAN IEDEREEN 

De bib is een open huis waar iedereen welkom is. Verdraagzaamheid en wederzijds respect 
zijn heel belangrijk. Om ontmoeting een plaats te geven in een aangename 
omgeving waar iedereen zich thuis voelt, gelden enkele huisregels. 

1. De bibliotheek is een ontmoetingsplaats. Er mag gepraat worden. Hou evenwel 
rekening met andere bezoekers en voorkom overlast.  

2. Behandel alle bezoekers met respect. 

3. De leesruimte is een stilteplek. Gsm’s staan uit of op stil. 

4. Wie voor studiedoeleinden zelf meegebrachte materialen nodig heeft, toont deze aan 
het personeel, zowel bij het betreden als bij het verlaten van de bibliotheek. 

5. Schade aan bibliotheekmeubilair en –apparatuur kan op de betrokkene verhaald 
worden. 

6. De bibliotheek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging of diefstal 
van persoonlijke voorwerpen. 

7. Dieren wachten buiten. Uiteraard maken we graag een uitzondering voor 
assistentiehonden.  

8. Je kan de bibliotheekcollectie gratis raadplegen. 

9. Hou de materialen die je bekijkt in de bib niet te lang bij je. Ook andere bezoekers 
willen ze misschien inkijken. 

10. Om materiaal te lenen en om gebruik te maken van bepaalde bibliotheekdiensten, 
moet je ingeschreven zijn als lid van de bib.  

ZO WORD JE LID 

Aan de balie vraag je om te worden ingeschreven en toon je een geldig identiteitsbewijs: 

 als je Belg bent gebruik je de elektronische identiteitskaart (eID) als lenerspas.  

 als je geen Belg bent: een geldige persoonslegitimatie en een Belgische 
adreslegitimatie. 

 ben je jonger dan 12 jaar dan krijg je zonder lidmaatschapsbijdrage te betalen een 
gratis lenerspasje. Je hebt wel de toestemming van je ouder of voogd nodig.  

 wie jonger is dan 12 jaar wordt ingeschreven onder de verantwoordelijkheid van een 
ouder of voogd.  

 vanaf 18 jaar wordt een lidmaatschapsbijdrage gevraagd.  

 de geldende lidmaatschapsbedragen zijn opgenomen in het “Retributiereglement 
Bibliotheek”. 

11. Je lidmaatschap is persoonlijk en mag niet door anderen worden gebruikt.  

12. Als je je lenerspas verliest  neem je onmiddellijk contact op met de bibliotheek om 
het gebruik van je lenerspas te laten blokkeren. Voor het vervangen van de 
lenerspas  wordt een vergoeding aangerekend. 

13. Je lenerspas wordt geblokkeerd als je een openstaand bedrag hebt staan op je 
record. 

14. Elke adreswijziging of aanpassing van het e-mailadres meld je onmiddellijk in de 
bibliotheek, telefonisch of via e-mail. 

15. Elk lid kan voor informatie en begeleiding beroep doen op een 
bibliotheekmedewerker. 
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HOE LEEN IK IETS? 

16. Met je lenerspas is het lenen van materialen gratis. 

17. Controleer de materialen vóór je ze leent op beschadigingen en volledigheid. 

18. Als je tekorten vaststelt verwittig dan de bibliotheekmedewerkers. Zo niet ben je 
voor de schade verantwoordelijk en moet je de schade betalen. 

19. Je ontvangt, indien je dit wenst, een uitleenticket met een overzicht van je ontleende 
materialen en de inleverdata. Controleer je uitleenticket altijd. 

20. De uitleenvoorwaarden voor alle materialen zijn opgenomen in het 
“Retributiereglement Bibliotheek Koksijde”. 

21. Voor bepaalde bibliotheekdiensten, wordt een vergoeding gevraagd (raadpleeg het  
“Retributiereglement Bibliotheek”) 

KAN IK DE UITLEENTERMIJN VERLENGEN? 

22. Je kan alle materialen maximaal 4 weken verlengen.  

23. Je kan meerdere keren verlengen met een maximum van 56 dagen. 

24. Verlengen is alleen mogelijk als de materialen intussen niet door een andere lener 
werden gereserveerd. 

25. Verlengen van de materialen kan je doen in de bibliotheek zelf, online via “Mijn 
bibliotheek”: http//mijn.bibliotheek.be of telefonisch. 

26. Telefonische aanvragen tot verlengen van de uitleenperiode moet uiterlijk op de 
werkdag vóór het verstrijken van de vervaldag gebeuren. Verlengen per telefoon 
gebeurt uitsluitend tijdens de openingsuren op het telefoonnummer van de balie en 
mits vermelding van je identiteit en het nummer dat op je lenerspas staat. 

27.  Een aanvraag tot verlengen moet ten laatste op de vervaldatum gebeuren. 
Verlengen gebeurt enkel op uitdrukkelijk verzoek van de lener zelf.  

KAN IK IETS RESERVEREN? 

28. Alle uitleenbare materialen uit de collectie kan je reserveren uitgezonderd e-boeken.  

29. Je kan via de bibliotheek van Koksijde ook materialen ontlenen uit andere 
bibliotheken. Dat heet interbibliothecair leenverkeer (IBL). Materialen ontleend via 
IBL, moet je persoonlijk terugbrengen aan de infobalie. 

OP TIJD TERUGBRENGEN IS DE BOODSCHAP 

Breng de materialen tijdig terug zodat ook andere leners de kans krijgen om de materialen te 
ontlenen. 

30. Je brengt de materialen ten laatste op de vervaldatum van de uitleentermijn terug 
naar de bibliotheek. 

31. Zorg dat het terugbrengen van je geleende materialen juist gebeurt zodat ze niet op 
je naam uitgeleend blijven. 

32. Als je te laat bent betaal je maningsgeld (zie “Retributiereglement Bibliotheek”). 

33. Het maningsgeld wordt berekend per materiaal vanaf de eerste werkdag na 
overschrijding van de vervaldatum van de uitleentermijn.  

34. De kosten voor het verzenden van de maningsbrieven zijn eveneens voor je 
rekening.  

35. Indien je geen gevolg geeft aan de oproep om de materialen terug te brengen, 
worden de bestaande wettelijke middelen aangewend om het geleende materiaal 
terug te vorderen en de hieraan verbonden kosten moet je betalen. 

36. Als je een e-mailadres laat registreren, ontvang je als extra service enkele dagen 
voor het vervallen van de uitleentermijn een herinneringsmail. Ontvang je de 
herinneringsmail niet omwille van technische problemen dan kan dat geen aanleiding 
geven tot kwijtschelden van de maningskosten. 

37. Bij het terugbrengen van de materialen kan je zelf een formulier opstellen met de 
gegevens van de teruggebrachte materialen. Het formulier wordt gecontroleerd, 
ondertekend en afgestempeld door de bibliotheekmedewerker als bewijs dat de 
materialen effectief zijn ingeleverd. 

38. Bij mogelijke betwisting zijn de gegevens van de bibliotheekadministratie beslissend. 

WAT BIJ VERLIES, SCHADE OF DIEFSTAL? 

39. Je bent verantwoordelijk voor de materialen die je met je lenerspas leende. Ook als 
materialen die op jouw lenerspas staan en met of zonder je goedkeuring of 
medeweten door een andere persoon worden geleend. Om fraude te voorkomen 
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meld je verlies of diefstal van je eID/lenerspas onmiddellijk (bij voorkeur per  e-mail) 
aan de bibliotheek. 

40. Bij verlies, beschadiging of diefstal van materialen die je leende, moet je deze 
materialen én de verwerkingskosten betalen. 

Bij afgifte van identieke onbeschadigde vervangexemplaren moet je bijkomend de 
verwerkingskosten betalen (zie “Retributiereglement Bibliotheek”). 

41. Je moet de materialen nazien op beschadiging en volledigheid voor je ze leent. Als je 
tekorten vaststelt, verwittig dan het personeel. Zo niet ben je voor de schade 
verantwoordelijk. 

42. De bibliotheek kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade aan apparatuur 
van leners. 

43. Ontleende materialen mogen niet in het openbaar gebruikt of gekopieerd worden (de 
wet over het auteursrecht is van toepassing). De bibliotheek is niet verantwoordelijk 
voor misbruiken. 

IN DE BIB OP INTERNET 

Als je lid bent van de bib kan je gratis gebruik maken van het internet op de 
publiekscomputers tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Draag zorg voor de 
computer waar je mee werkt.  

44. Wat kan niet? 

 het gebruik van internet voor illegale of commerciële doeleinden; 

 het bezoeken van pornografische, aanstootgevende en bij wet verboden websites; 

 het zonder toestemming kopiëren van gegevens waarop auteursrecht berust of 
andere inbreuken op het copyright; 

 het schenden van het computerbeveiligingssysteem; 

 het vernietigen, aanpassen of beschadigen van apparatuur, software of gegevens die 
toebehoren aan de bibliotheek of andere gebruikers; 

 het gebruiken van eigen software; 

 het opslaan van gegevens op de harde schijf van de computer van de bibliotheek; 

 het aansluiten van andere toestellen op de computers van de bibliotheek. 

45. Inbreuk hierop heeft tot gevolg dat de sessie onmiddellijk beëindigd wordt. 

Wie deze richtlijnen niet naleeft kan de toegang tot het gebruik van de computers worden 
ontzegd. 

E-READERS IN DE BIB 

Als je lid bent van de bib kan je vanaf  12 jaar (zie art. 11) e-readers en e-boeken ontlenen. 

46. E-readers/e-boeken moeten op voorhand worden aangevraagd per e-mail of aan de 
balie van de bibliotheek. De geleende e-reader mag je enkel gebruiken voor het 
lezen van e-boeken die door de bibliotheekmedewerkers op het toestel werden 
geplaatst.  

47. Een e-boek kan niet door twee personen tegelijk worden geleend. 

48. Het kopiëren, verwijderen en/of toevoegen van e-boeken op de e-reader is niet 
toegestaan. 

49. Je kan ten vroegste één werkdag na bevestiging dat de e-reader voor je klaar staat 
de e-reader ophalen. Je ontvangt de e-reader volledig opgeladen, in goede staat en 
beschermd door een hoes (je krijgt geen kabel mee). Behandel dus de e-reader met 
zorg en leen hem niet uit aan anderen. 

50. Je ondertekent  bij elke ontlening het voorziene “Contract voor e-readers”. Op vraag 
krijg je een kopie van dit ondertekend Contract. 

WAT JE MOET WETEN 

51. Om het personeel toe te laten de werkzaamheden tijdig te beëindigen, wordt de deur 
een kwartier voor sluitingstijd gesloten. Alleen wie dan nog in de bibliotheek is kan 
aanspraak maken op de dienstverlening. 

52. Voor specifieke groepen heeft de bibliothecaris het recht om afwijkende uitleenregels 
te hanteren. 

53. De bibliothecaris zorgt eveneens voor de afhandeling van alle gevallen die niet in dit 
reglement zijn voorzien . 

54. Met het oog op de werking van de bibliotheek worden een aantal identiteitsgegevens 
verzameld in overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van 
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persoonsgegevens. Je kan je gegevens inkijken en verbeteren. 

            Je persoonlijke gegevens en uitleengegevens worden zonder je toestemming niet 
meegedeeld aan derden. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor de eigen 
werking van de bibliotheek, voor de verzending van culturele informatie en voor de 
invordering van openstaande facturen door de gemeente Koksijde.  

55. “Mijn Bibliotheek” vraagt je e-mailadres als je een persoonlijk account aanmaakt. 
Door het gebruik van je “Mijn Bibliotheek” account, stem je in met de 
gebruiksvoorwaarden ervan en de bepalingen van dit reglement over de privacy en 
het "Gebruikersreglement Bibliotheek". 

De bibliotheekgebruiker verklaart zich akkoord met dit reglement en alle 
gebruiksvoorschriften van de bibliotheek. De bibliotheek behoudt zich het recht voor 
het “Gebruikersreglement Bibliotheek” aan te passen.  

Wie dit reglement niet respecteert kan de toegang tot de bibliotheek ontzegd en het 
lidmaatschap ontnomen worden. 

Art.2:   Dit besluit wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikel 186 van het 
Gemeentedecreet en gaat in voege 5 kalenderdagen na de goedkeuring door de 
gemeenteraad 

 

 

30. Hervaststellen schoolreglement gemeentelijke basisschool Koksijde. 
 
 Toelichting Het schoolreglement regelt de betrekkingen tussen de school en de ouders. Omwille van 

wijzigingen in de wetgeving moet het schoolreglement herzien worden.  
Het aangepaste schoolreglement werd met het personeel besproken in de 
personeelsvergadering van 4 juni 2018. 
De schoolraad gaf op 19 juni 2018 een positief advies over de wijzigingen van het 
schoolreglement. 
 
Aangebrachte wijzigingen: 
- schoolverandering 
- ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden 
- keuze van levensbeschouwelijke vakken 
- kostenbeheersing  
- evaluatie en rapport 
- beroepsprocedure tegen tijdelijke uitsluiting 
- synchroon internetonderwijs 
- leerlingengegevens en privacy 
- beginselverklaring neutraliteit 
 

 Voorstel van  
beslissing Art. 1:  Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs, goedgekeurd door de 

gemeenteraad in zitting van 19 september 2016 wordt opgeheven.  

Art. 2:  Het hierbij gevoegde schoolreglement wordt goedgekeurd met ingang van 1 
september 2018. 

Art. 3:  Het schoolreglement gewoon basisonderwijs wordt bij elke inschrijving van een 
leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een 
elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord.  

 

 

31. Goedkeuring pedagogisch project gemeentelijke basisschool Oostduinkerke. 
 
 Toelichting Elke school heeft een pedagogisch project, waarbij de keuze voor een bepaald pedagogisch 

project door het schoolbestuur vrij is. Het pedagogisch project vormt de 
levensbeschouwelijke basis voor het onderwijs in de betrokken school en omschrijft welke 
waarden de school nastreeft om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden. 
Het pedagogisch project bepaalt dus de aard en het karakter van het onderwijs binnen de 
school; van leerkrachten wordt verwacht dat ze volgens de richtlijnen van het pedagogisch 
project instaan voor onderwijs en opvoeding. 
Het vorig goedgekeurde pedagogisch project werd binnen het schoolteam geëvalueerd en is 
aan hernieuwing toe. 
 

 Voorstel van  
beslissing Art. 1  Het pedagogisch project gemeentelijke basisschool Oostduinkerke , goedgekeurd in 

de gemeenteraad van 13 maart 2006 wordt opgeheven. 

Art.2  Het pedagogisch project, zoals bijgevoegd en van toepassing op de gemeentelijke 
basisschool Oostduinkerke, wordt goedgekeurd 

Art.3  Het pedagogisch project en elke wijziging ervan wordt samen met het 
schoolreglement door de ouder(s) ondertekend voor akkoord; 
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Art.4  Afspraken tussen de gemeentelijke basisschool Oostduinkerke en het centrum voor 

leerlingenbegeleiding worden gemaakt binnen de richtlijnen van het pedagogisch 
project. 

 

 

32. Mondelinge vragen van de raadsleden. 
 

GEHEIME ZITTING 

33. Aanstelling ambtenaar-vaststeller gemeentelijke administratieve sancties. 
 
 Toelichting Het is reeds sinds de wet van 13 mei 1999 tot invoering van de gemeentelijke 

administratieve sancties (GAS) dat de gemeenten de mogelijkheid kregen om gemeentelijke 
administratieve sancties te voorzien voor welbepaalde inbreuken. 
De gemeenteraad heeft bij gemeentelijk reglement betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties d.d. 13 juni 2005 de GAS- praktijk in Koksijde in het leven geroepen.  
 
Krachtens de wet van 24 juni 2013 kan de gemeenteraad de personeelsleden die voldoen aan 
de voorwaarden, aanstellen als ambtenaar-vaststeller gemeentelijke administratieve sancties. 
De gemeenteraad heeft tot nu toe een vijftiental gemeentelijke vaststellers aangesteld 
(dienst milieu, dienst openbare netheid, dienst preventie en veiligheid, milieupark, dienst 
stedenbouw). 
 
In 2017 heeft de gemeente Koksijde ongeveer 560 dossiers betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties behandeld. 
 
Marc Puystiens, die recent als werfopzichter in dienst is gekomen bij de dienst technisch 
bureau, volgde in het verleden met gunstig gevolg de opleiding Gemeentelijke 
Administratieve sancties, georganiseerd door de West-Vlaamse Politieschool. 
 

 Voorstel van  
beslissing Art. 1:  De volgende persoon wordt aangesteld als ambtenaar-vaststeller gemeentelijke 

administratieve sancties: Marc Puystiens. 

 

 
 
 
 
Joeri Stekelorum 
algemeen directeur 
24|08|2018 


