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gemeente 

Koksijde 

ZITTINGSVERSLAG 

GEMEENTERAAD 
dinsdag 29 januari 2019 

 
Aanwezig: C. CASTELEIN, voorzitter 
 M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester; 
 S. ANSEEUW, G. DECORTE, L. VAN HOVE, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, I. VANCAYSEELE, schepenen 
 R. GANTOIS, L. DELTOMBE, F. DEVOS, G. DELIE, B. DALLE, E. VAN HERCK, G. VERHAEGHE, P. HILLEWAERE, A. 

HANCKE, H. GHYSELEN, S. LOONES, P. VANDENBROUCKE, S. BOGAERTS, B. PIETERS, A. DE COSTER, D. WOLTER 
HOFMANS, J. PAELINCK, D. DECORTE, S. DE RECHTER raadsleden 

 J. STEKELORUM, algemeen directeur 

 

 
De zitting vangt aan om 19u10 
 
Raadslid Gantois niet aanwezig bij de aanvang van de zitting 
 
 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 12 december 2018 en 8 januari 2019 

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

 
Mededelingen. 

De burgemeester deelt mee dat de gouverneur laat weten geen opmerkingen te hebben op de door de raad 
goedgekeurde budgetwijziging 2, de meerjarenplanwijziging en het budget 2019; 

Vervolgens deelt de burgemeester mee dat de klachten die door raadslid Van Herck bij de Vlaamse Overheid zijn 
ingediend tegen diverse beslissingen van de gemeenteraad van 12 december 2018 ongegrond werden verklaard, met 
uitzondering van het aantal gemeenteraden dat moet gerespecteerd worden 

De burgemeester deelt de stand van zaken mee van de overdracht van de Jaak Van Buggenhoutlaan en Leopold II-laan 
van de Vlaamse overheid naar de gemeente en stelt vast dat dit dossier blijft aanslepen; raadslid Loones meldt dat hij 
daarover contact heeft gehad met de bevoegde minister, waar gewacht wordt op het akkoord van de inspectie van 
financiën en dus dit dossier snel zou kunnen afgerond worden 

Raadslid Van Herck zegt dat zijn fractie geen mondelinge vragen aan de agenda heeft toegevoegd gezien de overvolle 
agenda 

 
1. Vaststellen van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van Koksijde 

Gehoord de voorzitter die voorstelt, na overleg met de fractieleiders om de bepaling van het aantal mondelinge vragen 

die kunnen gesteld worden te wijzigen naar twee per raadslid 

Gehoord raadslid Loones die stelt tevreden te zijn dat hun voorstel werd aanvaard om een bijkomende 
gemeenteraadscommissie sociale zaken en welzijn te voorzien 

Gehoord raadslid Van Herck die dankt voor het ontwerp en de goede werkvergadering en vaststelt dat alle vragen van 
zijn fractie werden ingewilligd 

 Goedgekeurd met unanimiteit mits art. 11 te wijzigen als volgt “…De vragen die ter behandeling 
worden besproken op de gemeenteraad beperken zich tot twee per raadslid” 

2. Vaststellen deontologische code gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen Koksijde 

Gehoord de voorzitter in haar toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

3. Vaststellen presentiegelden gemeenteraadsleden 

Gehoord de voorzitter in haar toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

4. Decreet lokaal bestuur - verrichtingen van dagelijks bestuur 

Gehoord de algemeen directeur in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

5. Decreet lokaal bestuur - van visum vrijgestelde financiële verbintenissen 

Gehoord de algemeen directeur in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 
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6. VVV - aanduiden 12 vertegenwoordigers voor de gemeente Koksijde in de raad van bestuur 

Gehoord de voorzitter in haar toelichting 

 volgende raadsleden bij geheime stemming verkozen met unanimiteit: Delie, Van Hove, Castelein, 
Paelinck, Dalle, Deltombe, Devos, Ghyselen, Vancayseele, Vandenbroucke, De Rechter en Bogaerts 

7. Autonoom Gemeentebedrijf Koksijde - aanduiden leden raad van bestuur 

Gehoord de voorzitter in haar toelichting 

 volgende personen bij geheime stemming verkozen met unanimiteit: Stephanie Anseeuw, Charlotte 
Castelein, Bieke Dalle, Luc Deltombe, Frédéric Devos, , Amadeo Glorie, Sabelle Diatta, Inge 
Vandekeere, Rosaline Mouton, Sander Loones, Peter Hillewaere en Laurenzo Moerman 

8. Projectvereniging Achthoek - aanduiding leden raad van bestuur 

Gehoord de voorzitter 

 Verkozen na geheime stemming: 

o Bestuurder: met 19 voor en 7 onthoudingen: Stephanie Anseeuw 
o Bestuurder met raadgevende stem: Rita Gantois (20 stemmen), niet verkozen Suze Bogaerts (6 

stemmen) 

9. West-Vlaamse Intercommunale (WVI) - vaststellen standpunt in te nemen op de bijzondere algemene 
vergadering. 

Gehoord de voorzitter 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

Raadslid Gantois vervoegt de zitting 

 
10. West-Vlaamse Intercommunale (WVI) - aanduiden van 1 bestuurder en bestuurder met raadgevende stem 

en 1 vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering. 

Gehoord de voorzitter 

 Verkozen na geheime stemming: 

o Bestuurder: Julie Paelinck (14 stemmen); niet verkozen Adelheid Hancke (8 stemmen) en 
Dominique Wolter Hofmans (5 stemmen) 

o Bestuurder met raadgevende stem: Adelheid Hancke (22 stemmen), niet verkozen Dominique Wolter 
Hofmans (5 stemmen) 

o A.V.: Bieke Dalle met plv. Luc Deltombe (14 stemmen); niet verkozen Patricia Vandenbroucke (8 
stemmen) en Alain De Coster (5 stemmen) 

11. Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht (IWVA) - Aanduiden van 1 bestuurder en 
een bestuurder met raadgevende stem (voor de periode 29 maart tot einde mei 2019) en 8 
vertegenwoordigers voor de algemene vergadering 

Gehoord de voorzitter 

 Verkozen na geheime stemming: 

o Bestuurder: Marc Vanden Bussche (14 stemmen), niet verkozen Peter Hillewaere (8 stemmen) en 
Bart Pieters (5 stemmen) 

o Bestuurder met raadgevende stem: Peter Hillewaere (22 stemmen), niet verkozen Bart Pieters (5 
stemmen) 

o A.V.: met unanimiteit: de raadsleden Paelinck, Castelein, Dalle, Ghyselen, Devos, Vancayseele, 
Hillewaere en Van Herck 

12. Verzoek verlenging duurtijd intergemeentelijke samenwerkingsverband - IWVA. 

Gehoord raadslid Loones over dit en vorig punt waarbij hij stelt fier te zijn op ons water en vandaag een aantal vragen 
wil stellen; enerzijds stelt hij vast dat Koksijde ondervertegenwoordigd is in de Raad van Bestuur volgens het verbruik en 
de netlengte en Koksijde een leidende rol moet kunnen nemen in de IWVA, hij vraagt hier nu een breekpunt van te 
nemen; hij heeft ook vragen over de transparantie waarmee nu alles gebeurt binnen de IWVA, hij vraagt hier extra 

aandacht voor; hij vraagt ook of we momenteel voldoende informatie hebben om een onderbouwde beslissing te kunnen 
nemen en stelt voor dat een uitgebreide toelichting zou worden gegeven; hij verwijst ook naar de studie van KMPG in 
opdracht van de IWVA en stelt de vraag of geen eigen studie moet worden gemaakt; daarom stelt hij voor om dit en het 
volgende punt 13 uit te stellen, zo niet dat er wordt voorgesteld om ook art. 17 en 23 te wijzigen over de samenstelling 
van de raad van bestuur 

Gehoord dhr. burgemeester die mee betreurt dat de gemeente Koksijde niet meer bestuurders heeft, dit in de vorige 
legislatuur al werd aangekaart bij de besprekingen met de andere vennoten, maar ondertussen het aantal mandaten niet 
kan verhoogd worden volgens de wetgeving, de andere vennoten reeds bereid zijn om de intercommunale verder te 
zetten; uitstappen is bovendien geen optie; hij deelt ook mee dat de gemeente Koksijde dit jaar vijf miljoen euro zal 
ontvangen uit de reserves van de intercommunale; de burgemeester stelt voor om punt 13 uit te stellen naar de 
volgende raad in afwachting van verdere besprekingen met de IWVA 
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 Goedgekeurd met 19 voor (C. Castelein,M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, E. Van Herck, H. 
Ghyselen, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans, J. Paelinck, D. Decorte) en 8 
onthoudingen (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. 
Decorte S. De Rechter) 

13. IWVA - vaststellen standpunt in te nemen op de bijzondere algemene vergadering. 

Gehoord de voorzitter die voorstelt naar aanleiding van de discussie in vorig punt dit punt uit te stellen 

 uitgesteld met unanimiteit 

14. Vervoerregio Oostende – toetreden tot Vervoerregioraad 

Gehoord de burgemeester in zijn toelichting over de reden tot toetreding tot de vervoerregio Oostende 

Gehoord schepen Decorte die aanvult dat hij zal zetelen in de vervoerregioraad Oostende en ook in het Westhoekoverleg, 
zodat ook deze regio mee in de gaten kan gehouden worden 

Gehoord raadslid Loones die maximaal oproept om zich te oriënteren op de kustzone en minder op de regio Ieper 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

15. Intercommunale maatschappij voor Gas en Electriciteit van het Westen (Gaselwest) - goedkeuring van 
agenda en voordracht van kandidaat-lid voor het regionaal bestuurcomité (RBC) West en voor de raad van 
bestuur. 

Gehoord de voorzitter 

 Verkozen na geheime stemming als bestuurder: Raadslid Ghyselen (14 stemmen), niet verkozen 
raadslid De Rechter (8 stemmen) en Bogaerts (5 stemmen) 

16. Intercommunale maatschappij voor Gas en Electriciteit van het Westen (Gaselwest) - aanduiding 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de (buitengewone) algemene vergadering. 

Gehoord de voorzitter 

 Verkozen na geheime stemming: raadslid G. Decorte met plv. Deltombe (14 stemmen); niet verkozen 
raadsleden D. Decorte (8 stemmen) en Wolter Hofmans (5 stemmen) 

17. Zefier cvba - Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de (buitengewone) algemene 
vergadering. 

Gehoord de voorzitter 

 Verkozen na geheime stemming: raadslid G. Decorte met plv. Deltombe (14 stemmen); niet verkozen 
raadsleden D. Decorte (8 stemmen) en De Coster (5 stemmen) 

18. Intercommunale voor vuilverwijdering en -verwerking van Veurne en Ommeland (IVVO) - aanduiden van 
twee bestuurders en bestuurder met raadgevende stem. 

Gehoord de voorzitter 

 Verkozen na geheime stemming als bestuurders: de raadsleden G. Decorte (19 stemmen) en Julie 
Paelinck (14 stemmen); niet verkozen de raadsleden Hillewaere (8 stemmen) en De Coster (5 
stemmen) 

 Verkozen na geheime stemming als raadgevend bestuurder: raadslid Hillewaere (21 stemmen); niet 
verkozen raadslid De Coster (5 stemmen); 1 blanco stem 

19. Intercommunale Kustreddingdienst West-Vlaanderen (IKWV)- aanduiden van bestuurder en bestuurder met 
raadgevende stem. 

Gehoord de voorzitter 

 Verkozen na geheime stemming als bestuurder: bij de eerste stemronde haalt geen enkele kandidaat 
de meerderheid van de stemmen; na de tweede stemronde is verkozen: L. Van Hove 
(voorkeurkandidaat) met Charlotte Castelein (19 stemmen); niet verkozen: D. Decorte (8 stemmen) 

 Verkozen na geheime stemming als raadgevend bestuurder: D. Decorte (21 stemmen); niet verkozen E. 
Van Herck (6 stemmen) 

20. Centrum voor Informatica (CEVI) - aanduiden van 1 vertegenwoordiger voor de algemene vergadering. 

Gehoord de voorzitter 

 Verkozen na geheime stemming: L. Van Hove (14 stemmen); niet verkozen: Steve De Couck (8 
stemmen) en Hilde Wautraets (5 stemmen) 

21. Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn - aanduiding van 1 vertegenwoordiger voor de algemene vergadering. 

Gehoord de voorzitter 

 Verkozen na geheime stemming: G. Decorte (14 stemmen); niet verkozen: Bruno Vandicke (8 
stemmen) en Hilde Wautraets (5 stemmen) 
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22. Woonmaatschappij Ijzer en Zee - aanduiden van 1 kandidaat raad van bestuur en 1 vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger voor de algemene vergadering. 

Gehoord raadslid Loones die wonen een belangrijk thema vindt en een oproep doet om over de partijgrenzen heen hier 

samen te werken om op het vlak van betaalbaar wonen iets te realiseren 

Gehoord schepen Decorte die stelt dat dit een moeilijke uitdaging wordt en schetst dat er momenteel reeds een aantal 
projecten in uitvoering zijn, ofwel gepland zijn en er inspanningen moeten gebeuren rond betaalbaar wonen 

 Verkozen na geheime stemming als bestuurder: Frans Verhegge (voorkeur) met Rosaline Mouton (14 
stemmen); niet verkozen: R. Gantois (8 stemmen) en D. Wolter Hofmans (5 stemmen) 

 Verkozen na geheime stemming als lid A.V.: Ives Feys met plv. Bieke Dalle (14 stemmen); niet 
verkozen: R. Gantois met plv. Dirk Decorte (8 stemmen) en A. De Coster met plv. S. Bogaerts (5 
stemmen) 

23. Interlokale Vereniging Wonen Koksijde-Nieuwpoort - aanduiden van 4 leden en plaatsvervangers voor het 
beheerscomité. 

Gehoord de voorzitter 

 Verkozen na geheime stemming: G. Delie met plv. H. Ghyselen (14 stemmen), Julie Paelinck met plv. L. 
Deltombe (14 stemmen), F. Devos met plv. B. Dalle (14 stemmen) en I. Vancayseele met plv. Charlotte 
Castelein (14 stemmen); niet verkozen G. Verhaeghe (8 stemmen) en D. Wolter Hofmans (5 stemmen) 

24. Westkustpolder- aanduiden plaatsvervangend lid voor de bestuursvergaderingen. 

Gehoord de voorzitter 

 Verkozen met 20 voor en 7 onthoudingen: G. Decorte 

25. Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) - aanduiden van 1 kandidaat raad van bestuur en 1 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering. 

Gehoord de voorzitter 

 Verkozen na geheime stemming als bestuurder met 19 voor en 8 onthoudingen: G. Decorte 

 Verkozen na geheime stemming als lid AV: L. Deltombe plv. G. Decorte (14 stemmen); niet verkozen P. 
Vandenbroucke (8 stemmen) en S. Bogaerts (5 stemmen) 

26. Onderwijssecretariaat van steden en gemeenten van de Vlaamse gemeenschap (OVSG)- aanduiden van 1 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering. 

Gehoord de voorzitter 

 Verkozen na geheime stemming: L. Van Hove met plv. Julie Paelinck (14 stemmen); niet verkozen S. 
De Rechter (8 stemmen) en E. Van Herck (5 stemmen) 

27. Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) - aanduiden van 1 vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de 
algemene vergadering en 1 kandidaat raad van bestuur. 

Gehoord de voorzitter 

 Verkozen na geheime stemming als bestuurder: D. Geersens (14 stemmen); niet verkozen A. Hancke (7 
stemmen) en A. De Coster (6 stemmen) 

 Verkozen na geheime stemming als lid A.V.: H. Ghyselen plv. G. Delie (14 stemmen); niet verkozen A. 
Hancke (8 stemmen) en S. Bogaerts (5 stemmen) 

28. Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) - aanduiden van 1 vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de 
algemene vergadering. 

Gehoord de voorzitter 

 Verkozen na geheime stemming: I. Vancayseele met plv. G. Delie (14 stemmen); niet verkozen: Nele 
Bekaert (8 stemmen) en Kelly Vallaeys (5 stemmen) 

29. TMVS DV - aanduiden van 1 kandidaat raad van bestuur en 1 vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de 
algemene vergadering. 

Gehoord de voorzitter 

 Verkozen na geheime stemming als bestuurder met 19 voor en 8 onthoudingen: L. Deltombe 

 Verkozen na geheime stemming als lid AV: F. Devos met plv. L. Van Hove (14 stemmen); niet verkozen 
S. De Rechter (8 stemmen) en D. Wolter Hofmans (5 stemmen) 

30. Intergemeentelijke samenwerking Wintegratie - aanduiden nieuwe leden beheerscomité 

Gehoord de voorzitter 

 Verkozen na geheime stemming: I. Vancayseele met plv. G. Delie (14 stemmen), L. Van Hove met plv. 
J. Paelinck (18 stemmen); niet verkozen Andreas Cavyn (8 stemmen), Pascale Baeselen (9 stemmen) 
en Laurenzo Moerman (5 stemmen) 
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31. Gemeentelijke Verkeerscommissie - aanduiden vertegenwoordigers en plaatsvervangers 

Gehoord de voorzitter 

 met unanimiteit aangesteld: voor Lijst Burgemeester: L. Deltombe (plv. Inge Vandekeere); voor sp.a : 
Wilfried Deburchgraeve (plv. Rik Stekelorum), voor N-VA: A. Hancke (plv. Gerard Vandenbroucke); 
voor Koksijde Vooruit: Peter Levecque (plv. Hilde Wautraets) 

32. Gemeentelijke Preventieraad - aanduiden vertegenwoordigers en plaatsvervangers 

Gehoord de voorzitter 

 met unanimiteit aangesteld: voor Lijst Burgemeester: J. Paelinck (plv. B. Dalle); voor sp.a : Ronny 
Ghysel (plv. Greta Cambier); voor N-VA: Bruno Vandicke (plv. Annemie Beghein); voor Koksijde 
Vooruit: Patrick Lust (plv. Hilde Wautraets) 

33. Gemeentelijke Landbouwraad - aanduiden vertegenwoordigers en plaatsvervangers 

Gehoord de voorzitter 

 met unanimiteit aangesteld: voor Lijst Burgemeester: Bart Bostoen (plv. H. Ghyselen); voor sp.a : 
Greta Cambier (plv. Rik Stekelorum); voor N-VA: Gerard Vandenbroucke (plv. A. Hancke); voor 
Koksijde Vooruit: Hilde Wautraets (plv. D. Wolter Hofmans) 

34. Gemeentelijke Milieuraad - aanduiden vertegenwoordigers en plaatsvervangers 

Gehoord de voorzitter 

 met unanimiteit aangesteld: voor Lijst Burgemeester: F. Devos (plv. Hylke Castelain); voor sp.a : 
Ronny Ghysel (plv. Eugeen Depicker); voor N-VA: Nele Bekaert (plv. Bernard Bruneel); voor Koksijde 
Vooruit: Peter Levecque (plv. Hilde Wautraets) 

35. Seniorenadviesraad - aanduiden vertegenwoordigers en plaatsvervangers. 

Gehoord de voorzitter die voorstelt dit punt uit te stellen 

 uitgesteld met unanimiteit 

36. Detachering ICT-consultant dienstjaar 2019-2020 - vermoedelijke hoeveelheid van 200 mandagen - 
Lastvoorwaarden en gunningswijze - 2018-141 

Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

37. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: reinigen straatkolken grondgebied Koksijde 
2019 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

38. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: ruimen van riolering grondgebied Koksijde - 
dienstjaar 2019 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

39. Goedkeuring verrekening 3 van de overheidsopdracht: aanstelling trajectbegeleider voor opmaak van een 
masterplan voor Oostduinkerke-dorp 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Loones die vraagt naar de timing van het project en of er voorrang zal gegeven worden aan betaalbaar 
wonen en vooral voor jongeren waarop de burgemeester meldt dat dit nog moet bepaald worden 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

40. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - H. 
Consciencestraat 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

41. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Oostendelaan 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

42. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen – 
Prins Boudewijnlaan 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

43. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Westendestraat 
 Goedgekeurd met unanimiteit 
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44. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Zandzeggelaan 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

45. Kennisname rapportage klachtenbehandeling 2018 

Gehoord de algemeen directeur in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

 
(46) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Paelinck - Trajectcontrole N 396 Koksijde-Oostduinkerke 

Raadslid Paelinck heeft vernomen dat er trajectcontrole staat ingepland op de Koksijdesteenweg tussen Oostduinkerke 

en Koksijde, ze stelt vragen bij dit initiatief gezien ze de noodzaak aldaar niet ziet gelet op de bestaande infrastructuur 
en snelheidsregime en er uit analyse blijkt dat er weinig ongevallen zijn, ze hekelt ook het feit dat hieromtrent geen 
overleg is geweest met de gemeente en vreest ook dat er een verschuiving van het verkeer zal zijn naar de Pylyserlaan 
en aanleunende straten; 

De burgemeester antwoordt dat de gemeente hier ook niet achter staat en een brief in die in zin aan de bevoegde 
minister werd overgemaakt; hij is ook bezorgd voor het verschuiven van het verkeer naar de Pylyserlaan en er zal zeker 
nog overleg nodig zijn met de Vlaamse overheid als wegbeheerder. 

 

2. vraag van raadslid Verhaeghe – aanleg fietspaden Abdijstraat 

Raadslid Verhaeghe verwijst naar de slechte staat van de Abdijstraat en Helvetiastraat en haar vroegere tussenkomsten 
en het feit dat er vroeger werd gezegd dat er niet zou worden gewacht op subsidies van riolering en vraagt wat nu de 
stand van zaken is, en ook de aanleg van fietspaden zou worden bekeken; de burgemeester antwoordt dat er nog geen 
zicht is op mogelijke subsidiëring en daarom werd beslist om, naar analogie met de Parnassiusstraat, de werken volledig 

op eigen kosten te zullen doen, wat zal meegenomen worden in het meerjarenplan. 

 

3. vraag van raadslid Hancke – strooien bij sneeuwval 

Raadslid Hancke verwijst naar de winterprik en dankt de inspanningen van de gemeentediensten en van de inwoners; ze 

stelt voor dat de gemeente gratis strooizout zou verlenen aan inwoners en handelaars zoals in andere gemeenten het 
geval is; de burgemeester sluit aan bij de bedankingswoorden en schetst welke maatregelen er nog genomen worden, 
o.a. hulp van de diensten OCMW; de burgemeester meldt het voorstel te zullen onderzoeken 

 

4. vraag van raadslid Gantois – eerbetoon Walter Vilain 

Raadslid Gantois verwijst naar de viering van 80 jaar Walter Vilain en het plan om een gezamenlijke tentoonstelling te 
houden met collega cultureel ambassadeur Fernand Florizoone en vraagt om dit idee terug op te pikken en vraagt of er 
reeds contact met de familie is genomen om een eerbetoon te houden voor Walter Vilain; de burgemeester brengt 
verslag uit over een ontmoeting met de familie voor een eerste eerbetoon, maar waar de gemeente later nog een 
initiatief kan voor doen en ook het Vanneuvillehuis een mooi eerbetoon zal zijn 

 

5. vraag van raadslid De Rechter – Klimaatactie: aanpak van sluikstorters 

Raadslid De Rechter is van mening dat zwerfvuil een belangrijk thema blijft en vraagt extra inspanningen op vlak van 
sluikstorters door een gemeenschapsdienst op te leggen aan overtreders; een mogelijkheid is ook om een retributie op te 
leggen voor overtreders; schepen Decorte vindt dat in de strijd tegen sluikstorten de klemtoon moet gelegd worden op 
drie pijlers met name aanleg infrastructuur, communicatie en sensibilisatie van bevolking en ten slotte op handhaving. Er 
zijn op die drie vlakken al heel wat inspanningen gedaan; hij verwijst ook naar de netheidsbarometer, waar Koksijde veel 
hoger scoort dan andere Vlaamse gemeenten, en Koksijde is samen met Bredene aan de top van de kust. Verder werken 
op de drie pijlers is prioriteit en er moet verder strenger worden opgetreden tegen zwerfvuil. 

 

6. vraag van raadslid Loones – ombudsman in Koksijde 

Raadslid Loones stelt voor om verder te investeren in klantvriendelijkheid; mensen verwachten dat de gemeente op een 
transparante manier informeert; veel gemeenten werken samen met een sterke ombudsman in relatie met de 

gemeenteraad, hij vraagt of dit mogelijk is in Koksijde; hij stelt ook voor om bureau voor integriteit op te richten die 
klachten van inwoners kan behandelen; schepen Van Hove verwijst naar de diverse mediakanalen waar o.a. werken 
worden aangekondigd, ook de Koksijde app; hij verwijst ook naar het op te stellen reglement rond burgerparticipatie dat 
binnenkort aan de gemeente wordt voorgelegd; raadslid Loones stelt dat het de ambitie moet zijn om meer te doen en 
dat we niet steeds moeten bestaande zaken evalueren 

 

7. vraag van raadslid Vandenbroucke – ondersteuning lokale handel 

Raadslid Vandenbroucke vraagt om voldoende middelen voor lokale handel te voorzien; ze vraagt om de raad voor lokale 

economie opnieuw samen te stellen en om ze zo breed mogelijk samen te stellen (ondernemers, banken); ze vraagt ook 
een geregelde samenkomst van deze raad en ze vraagt ook naar de stand van zaken van een ambtenaar of dienst Lokale 
economie; schepen Geersens stelt dat ze reeds op stap is op luisterronde bij handelaarsverenigingen; de samenstelling 
van de nieuwe raad is lopende en het is ook een open raad; er zal voorzien worden in de oprichting van een dienst en de 
aanwerving van een ambtenaar lokale economie; ze somt vervolgens andere lopende initiatieven op 
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8. vraag van raadslid Hillewaere – aanleg hondenloopweides 

Raadslid Hillewaere verwijst naar het politiereglement waarin staat dat honden altijd aan de leiband moeten worden 
gehouden; hij doet een voorstel voor hondenloopweides aan het containerpark en in de Hazebeekstraat zodat honden 
kunnen los lopen; schepen Geersens meldt dat de gemeente locaties aan het zoeken is, maar dit in de kern moet liggen 
omdat het ook een sociaal gebeuren is; raadslid Hillewaere verwijst naar een initiatief in De Panne waar honden ook op 
het strand los kunnen lopen in bepaalde zones 

 

9. vraag van raadslid Dalle – stand van zaken hockeyterrein 

Raadslid Dalle vraagt of het einde van de werken zal samenvallen met het begin van het seizoen, waarop schepen 
Dawyndt de timing van de werken uiteenzet.  

 

 
 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 22u35 
volgende raadszitting : dinsdag 26 februari 2019 
 
Voor een woordelijke weergave van de zitting wordt verwezen naar 
https://koksijde.notubiz.be/vergadering/594320/Gemeenteraad%2029-01-2019? dat integraal deel uitmaakt van dit 
zittingsverslag. 
 
 

 
 

Voor verslag 
de algemeen directeur 
Joeri STEKELORUM 


