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ZITTINGSVERSLAG 

GEMEENTERAAD 
maandag 12 december 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 20u10 
 
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: schepen Greta Delie 
schepen Van Hove en raadslid Dalle niet aanwezig bij aanvang van de zitting 
 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 22 oktober 2018 

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

 

1. Mededelingen. 

raadslid Van Herck dankt de voorzitter, de raadsleden, zijn kiezers en wenst de nieuwe verkozenen succes; hij vindt dat 
de gemeenteraad te weinig inspraak heeft en hoopt dat dit in de toekomst kan veranderen; hij hekelt het feit dat de 
vorige gemeenteraad werd afgelast en nu verwacht wordt dat er meer dan 40 punten in acht dagen tijd moeten 
voorbereid worden en dat hij op die manier zijn mandaat niet ernstig kan uitvoeren; hij stelt ook vast dat er maar negen 
in plaats van tien gemeenteraden werden gehouden en vindt dit niet kunnen; hij meent dat het huishoudelijk reglement 
niet wordt gerespecteerd en er klacht zou moeten ingediend worden; hij vraagt dat in de deontologische code er sancties 
hierop zouden worden voorzien; hij vindt ook dat er op de agenda dagordepunten staan die moeten besproken worden 
door de nieuwe legislatuur en vraagt dan ook een aantal punten te verdagen (4, 8, 11, 18, 35, 36 en 37) naar de nieuwe 
legislatuur; hij dreigt ook klacht in te dienen als deze punten toch zouden behandeld worden 

Gehoord raadslid Loones die stelt het eens te zijn met het standpunt dat een aantal punten zouden moeten verdaagd 
worden 

 
schepen Van Hove vervoegt de zitting 
 

2. Goedkeuring doorgeeflening aan kerkfabriek St-Niklaas. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met 24 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, R. Gantois, J. Loones, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, 
C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. 
Vandenbroucke, I. Vancayseele, R. Mouton), 1 onthouding (E. Van Herck), 1 tegen (J. Dewulf) 

raadslid Dalle vervoegt de zitting bij de bespreking van navolgend punt 
 

3. Politiezone Westkust - gemeentelijke bijdrage - goedkeuring toelage 2019. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

gehoord raadslid Van Herck die stelt dat de werking van de politieraad weinig krachtig is en de stemming vraagt 

gehoord raadslid Loones die stelt dat zijn fractie zich zal onthouden uit principe omdat de nieuw samengestelde 
politieraad zich hierover moet kunnen uitspreken en vindt dat de politieraad te weinig bevoegdheden heeft, hij zegt wel 
dat het korps goed werk levert 

gehoord dhr. burgemeester die stelt dat de bevoegdheden wettelijk bepaald zijn 

 Goedgekeurd met 16 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, F. Devos, C. Castelein, C. Bakeroot, H. 
Ghyselen, I. Vandekeere, B. Dalle) en 11 onthoudingen (R. Gantois, J. Loones, A. Cavyn, G. Verhaeghe, 
P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

4. Financiering van de investeringsuitgaven - aangaan van leningen. 

gehoord dhr. burgemeester die stelt dat een nieuwe lening noodzakelijk is 
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gehoord raadslid Van Herck die stelt dat door deze nieuwe lening de schuldenlast zal stijgen en hij vraagt een overzicht 
van welke investeringen hiermee zullen gefinancierd worden, hij stelt vast dat de schuldenlast in de toekomst weer 
toeneemt tot boven de 100 miljoen euro; hij vraagt wat het plan is om deze schuldenlast af te bouwen 

gehoord raadslid Loones die stelt dat zijn fractie dit zal goedkeuren gezien dit gaat over hoe de investeringen zullen 
worden afbetaald 

gehoord raadslid Van Herck die nog eens aandringt op een antwoord op zijn vragen 

gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar het feit dat technische vragen steeds vooraf kunnen beantwoord worden 
door de diensten 

 Goedgekeurd met 25 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, R. Gantois, J. Loones, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, 
C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. 
Vandenbroucke, B. Dalle, I. Vancayseele en R. Mouton) en 2 tegen (E. Van Herck, J. Dewulf) 

5. Mededeling definitieve goedkeuring rekening 2017 door gouverneur. 
 kennisname 

6. Goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2020 - wijziging nr.7 

gehoord de financieel directeur in zijn technische toelichting over dit en de navolgende twee punten 

gehoord raadslid Loones die stelt dit en het navolgende punt goed te keuren gezien het een verderzetting is van het 
lopende beleid waar zijn fractie aan meewerkte; de stemming over het budget 2019 van gemeente en OCMW moet 
verdaagd worden gezien de nieuwe gemeenteraad zich hierover zou moeten uitspreken 

gehoord raadslid Van Herck die het eens is met raadslid Loones, hij dankt de diensten en vraagt omwille van 
transparantie om de wijzigingen duidelijker te omschrijven in de nota; hij geeft vervolgens een aantal opmerkingen op 
de teksten: hij vraagt om sneller de schuld af te lossen en stelt vast dat ze in de toekomst weer zal stijgen; hij vindt de 
inspanningen ten aanzien van de jeugd veel te laag, deze moeten vervijfvoudigd worden en er moeten meer 
inspanningen gebeuren; er is de afgelopen jaren te weinig gebeurd voor het halen van het sociaal objectief en betaalbaar 
wonen voor jongeren; ook jobcreatie komt te weinig aan bod om de vergrijzing tegen te gaan; hij vindt het spijtig dat er 
aan de Kerkstraat in Koksijde-dorp niets zal worden gedaan; hij vindt dat er te weinig inspanningen worden gedaan voor 
energievriendelijke maatregelen, bijv. zonnepanelen; de leegstand is nog steeds zeer hoog; er wordt te weinig gedaan 
om het imago van Koksijde te versterken en er is te weinig voorzien voor de lokale economie; hij vindt de investering in 
de microbrouwerij te hoog;  

gehoord dhr. burgemeester die stelt dat het hier over een overgangsbegroting voor 2019 gaat en stelt dat de nieuwe 
beleidsopties in het volgende meerjarenplan aan bod zullen komen; het gaat eerder over een technische begroting; de 
ervaring in het verleden leert dat het goed is dat een begroting tijdig wordt goedgekeurd; hij stelt ook dat het financieel 
evenwicht wordt bewaard en dat de verkiezingsbelofte om geen belastingen te verhogen wordt gehouden; hij stelt dat 
raadslid Van Herck verwarring probeert te scheppen bij de bevolking 

raadslid Van Herck repliceert dat hij het weinig respectvol vindt voor de mensen van de toekomst dat er aan de schulden 
niets worden gedaan; het is logisch dat er beleidsmatig opmerkingen worden gegeven gezien het over acties van deze 
legislatuur gaat 

raadslid Loones kan zich vinden in het feit dat de begroting nu wordt behandeld, gezien het over een overgangsbegroting 

gaat, en zijn fractie zich aldus zal onthouden 

 Goedgekeurd met 23 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, R. Gantois, J. Loones, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, 
C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. 
Vandenbroucke, B. Dalle) en 4 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

7. Goedkeuring van de budgetwijziging 2018 nr.2. 
 Goedgekeurd met 23 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 

Serpieters, L. Van Hove, R. Gantois, J. Loones, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, 
C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. 
Vandenbroucke, B. Dalle) en 4 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

8. Vaststellen beleidsnota en financiële nota: budget 2019. 

gehoord raadslid Van Herck die bij amendement vraagt om dit punt te verdagen 

gehoord de financieel directeur in zijn technische toelichting 

 amendement over verdaging van dit punt: 2 voor (E. Van Herck, J. Dewulf), 2 onthoudingen (I. 
Vancayseele, R. Mouton) en 23 tegen (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. 
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, R. Gantois, J. Loones, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, F. 
Devos, A. Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. 
Hancke, G. Vandenbroucke, B. Dalle) 

 goedgekeurd met 17 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, F. Devos, C. Castelein, C. Bakeroot, H. 
Ghyselen, I. Vandekeere, B. Dalle, J.M. Dewulf), 1 tegen (E. Van Herck), 9 onthoudingen (R. Gantois, J. 
Loones, A. Cavyn, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, I. Vancayseele, R. 
Mouton) 

9. OCMW Koksijde - budget 2019 - kennisname. 

gehoord dhr. Burgemeester 
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 kennisname 

10. Goedkeuren meerjarenplanwijziging 3 2015-2020 AGB Koksijde. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met 23 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, R. Gantois, J. Loones, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, 
C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. 
Vandenbroucke, B. Dalle), 1 onthouding (J.M. Dewulf) en 3 tegen (E. Van Herck, I. Vancayseele, R. 
Mouton) 

11. Goedkeuren Budget 2019 AGB Koksijde. 

gehoord raadslid Van Herck die vraagt dit punt bij amendement te verdagen 

 amendement over verdaging van dit punt: 2 voor (E. Van Herck, J. Dewulf), 2 onthoudingen (I. 
Vancayseele, R. Mouton) en 23 tegen (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. 
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, R. Gantois, J. Loones, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, F. 
Devos, A. Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. 
Hancke, G. Vandenbroucke, B. Dalle) 

 goedgekeurd met 16 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, F. Devos, C. Castelein, C. Bakeroot, H. 
Ghyselen, I. Vandekeere, B. Dalle), 1 tegen (E. Van Herck), 10 onthoudingen (R. Gantois, J. Loones, A. 
Cavyn, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, I. Vancayseele, R. Mouton, J.M. 
Dewulf) 

12. Aanpassing beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGB Koksijde. 

gehoord raadslid Loones die stelt dat zijn fractie zich zal onthouden; hij stelt dat een beheerovereenkomst in de 
toekomst belangrijk zal zijn gezien diverse standpunten in de volgende legislatuur en dit moet besproken worden in de 

gemeenteraad in de nieuwe samenstelling en het dus nu voorbarig is 

gehoord de burgemeester die raadslid Loones gelijk geeft en er goed moet nagedacht worden om de goede werking van 
het AGB en de exploitatie van de golf goed verder te kunnen zetten; stelt dat de werking golf momenteel goed loopt en 
succes heeft en daar fier over is; er moeten inderdaad goede afspraken zijn tussen de gemeente en het AGB om o.a. 
weerwerk te geven tegen zij die de golf willen verpatsen 

 Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, F. Devos, C. Castelein, C. Bakeroot, H. 
Ghyselen, I. Vandekeere, B. Dalle, I. Vancayseele, R. Mouton) en 9 onthoudingen (R. Gantois, J. 
Loones, A. Cavyn, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, E. Van Herck, J.M. 
Dewulf) 

13. Vaststellen retributiereglement met betrekking tot het ophalen van met huishoudelijk afval vergelijkbaar 
KMO-afval en aanlevering van KKMO-verpakkingsafval op het Milieupark. 

gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting over de noodzakelijke wijzigingen 

gehoord raadslid Van Herck die in art. 2 een fout merkt (80 liter ipv 60 liter) en stelt dat die containers goed zijn; hij 
vraagt waarom KMO’s moeten betalen voor de afgifte van papier en karton; de ophaling van papier en karton éénmaal 
per maand is voor winkeliers te weinig, hij vraagt een hogere frequentie en ook om de ophaling ’s avonds te doen 
waarop schepen Serpieters antwoordt dat het reglement nog kan verfijnd worden, maar dat er in Koksijde in vergelijking 
met andere kustgemeenten de meeste ophalingen van papier en karton gebeuren 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

14. Overeenkomst inzake de toekenning van een investeringstoelage aan Atletiekclub Koksijde vzw. 

gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

15. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht - sanering gemeentelijk depot 
Koksijde. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

gehoord raadslid Van Herck die vraagt waarom dit nu precies moet worden gesaneerd 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

16. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht - verwerking potvis Valentijn. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting over dit project en de te ondernemen stappen en stelt dat dit een 

belangrijke toeristische attractie zal zijn 

gehoord raadslid Loones die herinneringen ophaalt aan de periode waarin de potvis aanspoelde en meent dat dit een 
goede investering is 

gehoord raadslid Van Herck die verwijst naar zijn eerdere tussenkomt in dit dossier en nog steeds meent dat er andere 
prioriteiten zijn, de kosten ondertussen zijn gestegen en er geen inschatting voor eventuele extra kosten werd gemaakt; 
hij stelt voor om de potvis niet op te graven; hij vraagt ook garantie over het feit dat de potvis intact kan opgegraven 
worden 
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gehoord dhr. burgemeester die stelt dat de gemeente wil investeren in zaken die toeristen aantrekken en het opzetten 
van deze potvis hierin past, er is ook medewerking van de universiteit van Gent die de nodige garanties heeft gegeven 

gehoord schepen Gantois die haar als schepen van cultuur aansluit bij de keuze, en motiveert dat musea moeten blijven 
investeren in nieuwe aantrekkingspunten 

gehoord raadslid Van Herck die nog eens hamert op de stijging van de schulden, hij wil verstandige investeringen en 
risico’s moeten vermeden worden 

gehoord schepen Loones die het hier niet mee eens is en dat er moet blijvend geïnvesteerd worden in cultuur en dat de 
gemeente financieel gezond is ondanks de investeringen die zijn gedaan 

gehoord raadslid Vandenbroucke die stelt dat een gemeente maar rijk wordt als het veel schulden maakt 

 Goedgekeurd met 25 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, R. Gantois, J. Loones, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, 
C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. 
Vandenbroucke, B. Dalle, R. Gantois, J. Loones, A. Cavyn, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, G. 
Vandenbroucke, I. Vancayseele, R. Mouton), 1 onthouding (J.M. Dewulf), 1 tegen (E. Van Herck) 

17. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht - herinrichting Middelkerkestraat 
en St.-Idesbaldusstraat. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

gehoord raadslid Van Herck die vraagt of deze herinrichting niet vroeger in het dossier Zeedijk was opgenomen, wat 
wordt bevestigd 

 Goedgekeurd met 25 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, R. Gantois, J. Loones, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, 
C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. 
Vandenbroucke, B. Dalle, R. Gantois, J. Loones, A. Cavyn, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, G. 

Vandenbroucke, I. Vancayseele, R. Mouton) en 2 onthoudingen (E. Van Herck, J.M. Dewulf) 

18. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht - renovatie fontein De Poort 
(Design & Build). 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting, waarbij hij stelt dat de fontein wordt vervangen door groen en voorzien 
wordt in het heropbouwen van de Poort zelf 

gehoord raadslid Loones die volledig achter de renovatie staat en de betekenis van de Poort aanhaalt als verbinding 
tussen Koksijde-dorp en Koksijde-bad 

gehoord raadslid Van Herck die verwijst naar zijn vroegere tussenkomst en stelt dat de kost te hoog is, hij verwijst naar 
een poll op internet waarbij 83% voor de afbraak is, hij vraagt om dit punt te verdagen naar de volgende legislatuur 

gehoord schepen Geersens die stelt dat de handelaars van Koksijde-bad voor het behoud van de Poort in haar huidige 
vorm zijn 

 amendement over verdaging van dit punt: 2 voor (E. Van Herck, J. Dewulf) en 25 tegen (L. Deltombe, 
M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, R. Gantois, J. 
Loones, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, 
G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. Dalle, I. Vancayseele en 

R. Mouton) 

 Goedgekeurd met 25 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, R. Gantois, J. Loones, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, 
C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. 
Vandenbroucke, B. Dalle, I. Vancayseele en R. Mouton) en 2 tegen ((E. Van Herck, J. Dewulf) 

19. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht - Koksijde Golf ter Hille - leveren 
en installeren sanitar blok. 

Gehoord raadslid Verhaeghe die vraagt om de toiletten in Wulpen permanent open te laten waarop de burgemeester zegt 
dit te zullen onderzoeken 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

20. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht - beheerscontract technische 
installaties zwembad Nieuwpoort, Hoge Blekkerbad Koksijde en strandbad Oostduinkerke. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

gehoord raadslid Dewulf die vraagt wat AGB Vrije Tijd is 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

21. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht - offerte Eandis verlichting schuur 
op domein Ten Bogaerde. 

gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar een proefopstelling die werd gedaan 

gehoord raadslid Loones die meent dat de verlichting van de poort niet voldoet en de nodige maatregelen vraagt en ook 
aandacht vraagt voor verlichting van andere kunstwerken in de gemeente langs gewestwegen 

 Goedgekeurd met unanimiteit 
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22. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht - afbraak van gebouwen Zeelaan te 
Koksijde. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting, waarbij hij de bedoeling meedeelt en ook zegt dat het gebouw Zeelaan 26 

wordt behouden, hij verwijst ook naar de bespreking in een vorige gemeenteraad en het feit dat is vastgesteld dat het 
oude gemeentehuis niet voldoet aan de criteria om behouden te worden 

gehoord raadslid Van Herck die verwijst naar een poll waar een meerderheid van de respondenten tegen de afbraak blijkt 
te zijn; hij vraagt of en waarom de mening van de bevolking niet is gevraagd; hij vraagt waarom niet een nieuwe 
bestemming is gezocht en het gebouw wordt behouden; hij vraagt de verdaging van dit punt omdat de nieuwe 
meerderheid hierover zou moeten beslissen 

gehoord raadslid Mouton die verwijst naar het pand nummer 26 dat is aangekocht via voorkooprecht en het behoud 
vraagt teneinde dit te behouden voor betaalbaar wonen, waarop wordt meegedeeld dat enkel de bijgebouwen van dit 
nummer worden afgebroken 

gehoord raadslid Loones die namens zijn fractie de afbraak goedkeurt, maar wel een zinvolle invulling van de site vraagt 

 amendement over verdaging van dit punt: 2 voor (E. Van Herck, J. Dewulf) en 25 tegen (L. Deltombe, 
M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, R. Gantois, J. 
Loones, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, 
G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. Dalle, I. Vancayseele en 
R. Mouton) 

 Goedgekeurd met 25 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, R. Gantois, J. Loones, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, 
C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. 
Vandenbroucke, B. Dalle, I. Vancayseele en R. Mouton) en 2 tegen ((E. Van Herck, J. Dewulf) 

23. Goedkeuring aangepaste raming van de overheidsopdracht: project ter valorisatie van het Vanneuvillehuis. 

gehoord schepen Gantois die de historiek van het dossier schetst, zegt dat het project een mooie invulling kan krijgen en 
er ook subsidies zijn verkregen 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

24. Goedkeuren protocol voor deelname aan de Open Oproep Winvorm voor de gunning van de volledige 
studieopdracht voor de herinrichting van de omgeving Abdijhoeve Ten Bogaerde. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

25. Goedkeuren mandaat voor deelname aan de Open Oproep Winvorm voor aanstellen ontwerper voor de 
volledige studieopdracht voor de herinrichting van de omgeving Abdijhoeve Ten Bogaerde. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

26. Hervaststelling van het algemeen politiereglement van de gemeente Koksijde. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

27. Hervaststelling van politiereglement betreffende stilstaan en parkeren (GAS4). 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

28. Hervaststelling van reglement betreffende de gemeentelijke administratieve sancties van de gemeente 
Koksijde. 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

29. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Albert I 
laan-ventweg. 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

30. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Dewittelaan. 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

31. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Strandjutterslaan. 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

32. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Jaak Van 
Buggenhoutlaan. 

Gehoord raadslid Van Herck die vraagt wanneer de renovatie zal aanvangen van de Van Buggenhoutlaan waarop de 

burgemeester meldt dat de overdracht van het Vlaamse gewest naar de gemeente nog niet is gebeurd 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

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



 beknopt verslag gemeenteraad 12/12/2018  6 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

Raadslid Dalle verlaat de zitting voor navolgend punt 34 
 
34. Goedkeuring akte tot aankoop van een perceel grond Spreeuwenberg Oostduinkerke. 

Gehoord raadslid Van Herck die vraagt wat de bestemming van deze grond zal zijn waarop de burgemeester meldt dat 
dit aansluit bij de bestaande parking en men er wil voor zorgen dat dit perceel niet wordt bebouwd 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

35. Goedkeuring gebruiksovereenkomst tussen het gemeentebestuur en de vzw Windekind. 

gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

36. Goedkeuring gebruiksovereenkomst tussen het gemeentebestuur en de vzw Koksijde Yachting Club (KYC). 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

37. Goedkeuring gebruiksovereenkomst tussen het gemeentebestuur en de vzw SYCOD. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

38. Goedkeuring gebruiksovereenkomst met de vzw Koksijde Yachting Club (KYC) voor het gebruik van 'Villa 
Semiramis'. 

gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting 

gehoord raadslid Van Herck die vraagt of het gebruik niet moet gespecifieerd worden in de overeenkomst 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

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

gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting waarbij hij ook meldt dat alle redders volgend jaar in een nieuwe outfit 

zullen steken 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

40. WVI - vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering. 

gehoord raadslid Bakeroot in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

41. TMVS dv - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

42. Goedkeuring personeelsformatie gemeente Koksijde. 

gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

gehoord raadslid Loones die de schepen feliciteert en de functie van kabinetsmedewerker van de burgemeester aanhaalt, 
waarop de burgemeester de toenemende complexiteit situeert van zijn bevoegdheden 

gelet het voorstel om bij amendement de functie van kabinetsmedewerker te plaatsen op A-niveau 

 bij amendement wordt met unanimiteit de functie van kabinetsmedewerker geplaatst op A-niveau 

 punt goedgekeurd met unanimiteit 

43. Hervaststelling arbeidsreglement van de gemeente Koksijde. 

gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

44. Hervaststelling rechtspositieregeling gemeentepersoneel. 

gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

 

(45) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Van Herck 

Raadslid Van Herck vraagt waarom er bij de ophaling in vakantieparken er een onderscheid wordt gemaakt, er wordt in 

sommige parken wel en in andere niet door de gemeente afval opgehaald; hij vraagt om ook in het park Duinengolf het 
afval door de gemeente te laten ophalen; 

Schepen Serpieters antwoordt dat de gemeente in principe het afval van vakantieparken niet mag ophalen, slechts in 
uitzonderlijke omstandigheden kan dit gebeuren; hij geeft aan dat we hierbij van het standpunt van OVAM afhankelijk 
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zijn en er reeds stappen ondernomen werden door de gemeente, er kan een definitief standpunt verwacht worden tegen 
februari 2019 

 

2. vraag van raadslid Van Herck 

Raadslid Van Herck verwijst naar een lijst van verzuchtingen van de handelaars die aan het gemeentebestuur zijn 

overgemaakt en vraagt welke punten uit de lijst zijn aangepakt gezien de meeste gemakkelijk kunnen opgelost worden; 
hij vraagt ook dat op geregelde tijdstippen er overleg zou zijn met de diverse handelskernen en dit dan ook zou 
besproken worden op de gemeenteraad; 

Schepen Geersens verwijst dat er geregeld wordt vergaderd met de verschillende bonden en er contacten geweest zijn 
met het college; zij meldt dat diverse punten werden bekeken en ondertussen beslist, bijv. Koksijde Kids éénmaal in de 
Zeelaan; andere zaken moeten in ruimer kader worden besproken; ze stelt dat zij zelf ook zal aanwezig zijn op de 
diverse algemene vergaderingen en dat punten ook steeds kunnen besproken worden op de Raad voor Lokale economie; 
de handelaars krijgen ook nieuwsbrieven; er moet gestreefd worden naar een goed evenwicht in de diverse vragen, want 
de belangen van diverse doelgroepen zijn dikwijls verschillend 

 

3. vraag van raadslid Mouton – aantal gemeenteraden 

Raadslid Mouton verwijst naar het feit dat er decretaal bepaald is om tien gemeenteraden per jaar te houden en vraagt 
om daar in de toekomst rekening mee te houden 

 

4. vraag van raadslid Vandenbroucke – bankautomaat Sint-Idesbald 

Raadslid Vandenbroucke vraagt waar de nieuwe bankautomaat van Sint-Idesbald blijft die werd beloofd, nu de laatste is 

weg genomen; schepen Geersens betreurt dat de gemeente niet betrokken is geweest bij de onderhandelingen die er 
met Unizo zijn geweest omtrent de bankautomaat in Baaltje; begin januari zijn er besprekingen met een aantal banken 
om hier een oplossing te vinden; de burgemeester stelt vast dat de essentie moet zijn dat oudere mensen aan geld 
moeten geraken, er zal vanaf vrijdag een shuttledienst worden ingericht van Baaltje naar Koksijde-bad en ondertussen 
worden verder gesprekken gevoerd met de banken 

 

5. vraag van raadslid Loones – continuïteit in de Koksijdse politiek 

Raadslid Loones wil zijn laatste tussenkomst na 36 jaar in de gemeenteraad houden en blikt dan ook terug op zijn 

ervaringen en de samenwerking in het verleden en hoopt dat er in de toekomst ook een goede samenwerking zal zijn 
tussen oppositie en meerderheid; hij doet ook zijn aanvraag voor de titel van ere-schepen 

 
 

HULDIGING VAN DE AFSCHEIDNEMENDE RAADSLEDEN 
 
Door de burgemeester en de voorzitter van de gemeenteraad wordt vervolgens overgegaan tot de huldiging van de 
afscheidnemende raadsleden, met name: Jan Loones, Christophe Bakeroot, Paul Casselman, André Cavyn, Jean-Marie Dewulf, 
Rosaline Mouton, Inge Vandekeere, Gerard Vandenbroucke, Herwig Vollon en schepen Albert Serpieters. 
 
 
 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 23u08 
volgende raadszitting : maandag 8 januari 2019 (installatievergadering nieuwe gemeenteraad) 
 
Voor een woordelijke weergave van de zitting wordt verwezen naar 
https://koksijde.notubiz.be/vergadering/454774/Gemeenteraad%2012-12-2018? dat integraal deel uitmaakt van dit 
zittingsverslag. 
 
 
 
 

Voor verslag 
de algemeen directeur 
Joeri STEKELORUM 
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