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gemeente 

Koksijde 

BEKNOPT VERSLAG 

GEMEENTERAAD 
maandag 22 oktober 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 20u04 
 
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: schepenen Geersens en Delie, de raadsleden Vollon, Van Herck, Mouton en 
Hillewaere 
 
 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 3 september 2018 

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

 
1. Mededelingen. 

er zijn geen mededelingen 

 
2. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht - schoonmaken diverse 

gemeentegebouwen en ruiten van gemeentegebouwen - dienstjaar 2019. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 goedgekeurd met unanimiteit 

3. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht - onderhoud gemeentelijke 
pompstations. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 goedgekeurd met unanimiteit 

4. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht - leveren van een inoxen 
kunstwerk De Wegwijzer (2018) van Fernand Vanderplancke. 

gehoord schepen Gantois die verwijst naar de kunstenaar en aan de hommage ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag; 
ze geeft verduidelijking bij het werk 

 goedgekeurd met unanimiteit 

5. Goedkeuring verrekening 1 van de overheidsopdracht - renovatie van de kapel Sint-Willibrordus te Wulpen. 

gehoord schepen Serpieters die toelichting geeft over de vaststellingen tijdens de werken en de noodzaak voor de 
meerwerken 

gehoord raadslid Loones die blij is dat de restauratie wordt uitgevoerd en waarbij hij verwijst naar de vaststellingen van 
de gemeentelijke archeoloog, met name dat er resten zijn uit de 17de eeuw en vraagt om de procedure tot bescherming 
te onderzoeken en dit in combinatie met de kerkwegel 

 goedgekeurd met unanimiteit 

6. Open Oproep Winvorm voor aanstellen ontwerper voor de bouw van een open museumdepot en educatieve 
ruimte bij Navigo - nationaal visserijmuseum : goedkeuren bestek 2de fase. 

gehoord schepen Gantois in haar toelichting over dit en navolgend punt 

 goedgekeurd met unanimiteit 

7. Open Oproep Winvorm voor aanstellen ontwerper voor de bouw van een open museumdepot en educatieve 
ruimte bij Navigo - nationaal visserijmuseum : goedkeuren modelovereenkomst. 

 goedgekeurd met unanimiteit 

8. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Kinderlaan. 
 goedgekeurd met unanimiteit 
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9. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Dewittelaan. 

 goedgekeurd met unanimiteit 

10. Goedkeuren werkingstoelage 2019 - Hulpverleningszone Brandweer Westhoek. 

gehoord dhr. burgemeester die stelt dat er nog geen toekomstige verdeelsleutel werd bepaald; hij wijst er ook op dat de 

zone in gebreke blijft bij het adviseren van brandweerverslagen voor bouwdossiers en stelt dat de gemeente de 
begroting niet zal worden gestemd als dit punt niet opgelost geraakt; hij verzoekt dit namens de gemeenteraad over te 
maken aan de brandweerzone 

 goedgekeurd met unanimiteit 

11. Kennisname van het budget 2019 van de kerkfabriek OLV ter Duinen. 

gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting en de navolgende vier punten 

 kennisname 

12. Kennisname van het budget 2019 van de kerkfabriek St.-Idesbaldus. 
 kennisname 

13. Kennisname van het budget 2019 van de kerkfabriek St.-Niklaas. 
 kennisname 

14. Kennisname van het budget 2019 van de kerkfabriek St.-Pieter. 
 kennisname 

15. Kennisname van het budget 2019 van de kerkfabriek St.-Willibrordus. 
 kennisname 

raadslid Dalle verlaat de zitting voor de behandeling van navolgend punt 16 
 

16. Goedkeuring akte overeenkomst tot het vestigen van een recht van opstal voor de uitbating van een cabine 
door Gaselwest Koningstraat Oostduinkerke. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 goedgekeurd met unanimiteit 

raadslid Dalle vervoegt de zitting 
 
17. Goedkeuren vernieuwen statuten (W)integratie. 

gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting over de opzet van het verlengen van het project Wintegratie 

gehoord raadslid Loones die verwijst naar het radioprogramma Debecker waarin het project Wintegratie zeer positief aan 
bod is gekomen; hij verwijst naar het feit dat de fondsen door het kabinet Homans ter beschikking zijn gesteld; de 
burgemeester verwijst naar de inspanningen van de betrokken ambtenaar 

 goedgekeurd met unanimiteit 

18. IKWV - goedkeuren statutenwijziging en vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering. 

gehoord schepen Serpieters die stelt dat de wijziging nodig is omwille van de uittreding van de provincie uit de 
intercommunale 

 goedgekeurd met unanimiteit 

19. IVVO - goedkeuren statutenwijziging en vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene 
vergadering. 

gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting 

 goedgekeurd met unanimiteit 

20. WVI - goedkeuren statutenwijziging en vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene 
vergadering. 

gehoord raadslid Bakeroot in zijn toelichting 

 goedgekeurd met unanimiteit 

21. Gaselwest - goedkeuring van agenda algemene vergadering in buitengewone zitting, goedkeuring partiële 
splitsing door overneming en vaststelling van het mandaat. 

gehoord raadslid Decorte in zijn toelichting 

 goedgekeurd met unanimiteit 

22. IWVA - vaststellen standpunt bijzondere algemene vergadering. 
 goedgekeurd met unanimiteit 
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(23) MONDELINGE VRAGEN 

 
1. vraag van raadslid Dewulf – werking Achthoek – ondersteuning cultureel initiatief Veurne 

raadslid Dewulf verwijst naar een cultureel initiatief onder de naam Club Paviljoen dat in Veurne plaats vindt en dat 
betoelaagd wordt door Achthoek; hij vraagt of Koksijde cultuurinitiatieven in Veurne moet subsidiëren 

Raadslid Loones verwijst naar het feit dat raadslid Dewulf ook in Achthoek zetelt en stelt dat hij daar de zaak kan 
opvolgen en interpelleren; de initiatieven worden gespreid over de diverse gemeenten, hij ziet niet in wat er verkeerd is 
om een project voor de jeugd te betoelagen. 

Raadslid Dewulf stelt nog eens zijn vraag of Koksijde cultuur in Veurne moet subsidiëren, dient Achthoek om geld van de 
gemeenten te gebruiken voor de gemeenten ? 

 

2. vraag van raadslid Dewulf – toekomst oud gemeentehuis Koksijde-Dorp 

Raadslid Dewulf houdt een pleidooi om het oud gemeentehuis van Koksijde-dorp te bewaren voor het nageslacht; het is 
een prachtig gebouw uit de jaren ’30 gebouwd door burgemeester Houtsaeger, het interieur had een cachet, het gebouw 
had een bijzondere ambiance; het zou getuigen van politiek vakmanschap om het te behouden en in ere te herstellen;  

de burgemeester beaamt de nostalgische gevoelens voor dit gebouw en houdt er goede herinneringen aan; we mogen 
ons niet altijd laten leiden door gevoelens, maar ook de kosten om dit gebouw te kunnen bewaren, moeten in rekening 
gebracht worden; alle belangrijke elementen uit het gebouw zullen zeker zorgvuldig bewaard worden. 

 
 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 20u35 
volgende raadszitting : maandag 19 november 
 
Voor een woordelijke weergave van de zitting wordt verwezen naar 
https://koksijde.notubiz.be/vergadering/550050/Gemeenteraad%2022-10-2018? dat integraal deel uitmaakt van dit beknopte 
verslag. 
 
 

 
 

Voor verslag 
de algemeen directeur 
Joeri STEKELORUM 
 

https://koksijde.notubiz.be/vergadering/550050/Gemeenteraad%2022-10-2018

