
 zittingsverslag gemeenteraad 26/02/2019  1 

  
gemeente 

Koksijde 

ZITTINGSVERSLAG 

GEMEENTERAAD 
dinsdag 26 februari 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 
 
Verontschuldigingen: schepen D. Dawyndt 
 
 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 29 januari 2019 

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

 
Mededelingen. 

Raadslid Loones meldt dat hij, omwille van de ziekte van schepen Dawyndt, een stemafspraak heeft gemaakt met de 
meerderheid en hij aldus geen stem zal uitbrengen op deze zitting 

Raadslid Van Herck vraagt aan raadslid Loones of hij dan geen mening heeft, waarop raadslid Loones meldt dat hij dit 
zeer zeker heeft en dit ook zal blijven, alleen dat hij begrip heeft voor de afwezigheid en situatie van schepen Dawyndt 
en hier op een faire manier wil mee omgaan 

Raadslid Van Herck maakt een opmerking in verband met nummering in e-notulen en vraagt aan de algemeen directeur 
om dit te bekijken; hij zegt ook dat de vragen vanuit zijn fractie duidelijker zullen geformuleerd worden en hij is niet 
akkoord met het feit dat op de mondelinge vragen geen debat kan worden gevoerd. 

 

1. Vaststellen bevoegdheden van de verschillende gemeenteraadscommissies. 

Gehoord de voorzitter in haar toelichting 

 goedgekeurd met 25 ja en 1 onthouding (Loones) 

2. Samenstellen gemeenteraadscommissies. 

Gehoord de voorzitter in haar toelichting 

 worden verkozen verklaard na voordrachtsakte 

Lijst Burgemeester :  
1. Grondgebiedzaken : Dalle Bieke, Castelein Charlotte, Ghyselen Henk, Devos Frédéric 
2. Financiën, personeel en administratie : Deltombe Luc, Paelinck Julie, Dalle Bieke, Devos Frédéric 
3. Vrije Tijd : Castelein Charlotte, Deltombe Luc, Devos Frédéric, Delie Greta 
4. Welzijn en sociale zaken : Delie Greta, Paelinck Julie, Ghyselen Henk, Dalle Bieke 

Sp.a :  
1. Grondgebiedzaken : Vancayseele Ivan 
2. Financiën, personeel en administratie : Vancayseele Ivan 
3. Vrije Tijd : Vancayseele Ivan 
4. Welzijn en sociale zaken : Vancayseele Ivan 

Koksijde Vooruit :  
1. Grondgebiedzaken : Wolter Hofmans Dominique 
2. Financiën, personeel en administratie : Decoster Alain 
3. Vrije Tijd : Bogaerts Suze 
4. Welzijn en sociale zaken : Pieters Bart 

N-VA :  
1. Grondgebiedzaken : Vandenbroucke Patricia, Hancke Adelheid, Verhaeghe Greet 
2. Financiën, personeel en administratie : Hillewaere Peter, Decorte Dirk, Vandenbroucke Patricia 
3. Vrije Tijd : Decorte Dirk, De Rechter Sam, Hancke Adelheid 
4. Welzijn en sociale zaken : Gantois Rita, Verhaeghe Greet, De Rechter Sam 

 
3. Gemeenteraadscommissie Financiën, personeel en administratie - Aanwijzen voorzitter 

 wordt verkozen na geheime stemming met 13 ja en 12 onthoudingen, 1 lid niet gestemd: raadslid 
Deltombe 
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4. Gemeenteraadscommissie Vrije tijd - Aanwijzen voorzitter 

gehoord 

 Wordt verkozen na geheime stemming met 14 ja en 11 onthoudingen, 1 lid niet gestemd: raadslid 
Castelein 

5. Gemeenteraadscommissie Grondgebiedzaken - Aanwijzen voorzitter 

gehoord 

 Wordt verkozen na geheime stemming met 13 voor en 12 onthoudingen, 1 lid niet gestemd: raadslid 
Dalle 

6. Gemeenteraadscommissie Welzijn en sociale zaken - Aanwijzen voorzitter 
 Wordt verkozen na geheime stemming 13 voor, 11 onthoudingen, 1 tegen en 1 lid niet gestemd: 

raadslid Delie 

7. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur Koksijde en de Gemeentelijke 
Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer van Koksijde-Oostduinkerke vzw 

Gehoord raadslid Vandenbroucke die voorstelt om een amendement toe te voegen, met name in art. 3 lid 2 dat luidt als 
volgt “bij de voorbereiding, realisatie en opvolging van evenementen werkt de VVV maximaal samen met relevante 
handelaars die in onze gemeente gevestigd zijn”  

Gehoord schepen Geersens die de vraag begrijpt en meent dat er reeds voldaan is gezien de handelaarsbonden en de 
horeca reeds zijn vertegenwoordigd in de VVV maar bereid is dit op te nemen 

Gehoord de burgemeester die voorstelt om de handelaarsverenigingen te betrekken en niet individuele handelaars 
waarop raadslid Vandenbroucke meldt dat het gaat om de individuele handelaars 

Gehoord raadslid Loones die toch een nuance wil leggen gezien het hier om specifieke acties gaat waarbij handelaars 
moeten betrokken zijn, gezien niet alle handelaars lid zijn van een vereniging te betrekken, waarop schepen Geersens 
zegt dat de handelaars nu altijd al betrokken zijn 

Gehoord de voorzitter die voorstelt te stemmen over het amendement 

 Het amendement (toevoegen van de passage “bij de voorbereiding, realisatie en opvolging van 
evenementen werkt de VVV maximaal samen met relevante handelaars die in onze gemeente gevestigd 
zijn” in art. 3 lid 2: goedgekeurd met 25 ja, 1 onthouding (Loones) 

 Ten gronde: goedgekeurd met 20 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van 
Hove, D. Geersens, I. Vancayseele, R. Gantois, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, G. Verhaeghe, 
P. Hillewaere, A. Hancke, H. Ghyselen, P. Vandenbroucke, J. Paelinck, D. Decorte, S. De Rechter) en 5 
onthoudingen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans), 1 onthouding 
(Loones) 

8. Intercommunale voor vuilverwijdering en verwerking voor de sector Veurne en Ommeland (IVVO) - 
vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering 

 goedgekeurd met 13 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. Paelinck) en 12 
onthoudingen (R. Gantois, E. Van Herck, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, P. Vandenbroucke, S. 
Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans, D. Decorte, S. De Rechter), 1 onthouding 

(Loones) 

9. TMVS dv - vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering. 
 goedgekeurd met 13 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 

Geersens, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. Paelinck) en 12 
onthoudingen (R. Gantois, E. Van Herck, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, P. Vandenbroucke, S. 
Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans, D. Decorte, S. De Rechter), 1 onthouding 
(Loones) 

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

Gehoord raadslid Loones die verwijst naar de vorige zitting, en die vraagt naar het gesprek dat ondertussen zou moeten 
plaats gevonden hebben en vraagt of er al meer duidelijkheid is en ook vraagt of er ook iets meer is onderhandeld 
kunnen worden dan enkel het voorzitterschap; de burgemeester antwoordt dat het voorzitterschap voor de komende 18 
jaar aan Koksijde toekomt en ook dat enkel de vier grootste aandeelhouders een waarnemend lid heeft in de raad van 
bestuur 

 goedgekeurd met 19 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, I. Vancayseele, R. Gantois, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, G. Verhaeghe, P. 

Hillewaere, A. Hancke, H. Ghyselen, P. Vandenbroucke, J. Paelinck, S. De Rechter) en 6 onthoudingen 
(E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans, D. Decorte), 1 onthouding 
(Loones) 

11. IKWV- vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering. 

Gehoord raadslid Loones die verwijst naar Blankenberge en het initiatief van de drones en vraagt of hier al meer 
informatie over is en dit ook naar andere gemeenten wordt opengetrokken, waarop de burgemeester verslag uitbrengt 
over de bijeenkomst met de kustburgemeesters 

Gehoord raadslid Van Herck die informatie over het project van de drones bij de IKWV uiteenzet 
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Gehoord raadslid Loones die de bezorgdheid van de privacy deelt en benieuwd is naar de verdere evolutie van dit project 

 goedgekeurd met 19 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, I. Vancayseele, R. Gantois, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, G. Verhaeghe, P. 
Hillewaere, A. Hancke, H. Ghyselen, P. Vandenbroucke, J. Paelinck, S. De Rechter) en 6 onthoudingen 
(E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans, D. Decorte), 1 onthouding 
(Loones) 

12. Intercommunale voor Vuilverwijdering en verwerking voor de sector Veurne en Ommeland (IVVO)- 
aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de (buitengewone) algemene vergadering 

 verkozen met 12 stemmen voor : raadslid Devos (plv. L. Deltombe); raadslid Hillewaere (plv. Hancke) 6 
stemmen, raadslid De Coster (plv. Van Herck) 5 stemmen, 2 ongeldige stemmen en 1 blanco stem 

13. Intercommunale kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV) - aanduiding vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger voor de (buitengewone) algemene vergadering 

 verkozen met 13 stemmen: raadslid Charlotte Castelein(plv. Dalle); raadslid Decorte (plv. Loones) 7 
stemmen en raadslid Van Herck (plv. De Coster) 5 stemmen, 1 blanco 

14. Bekkenbestuur van het IJzerbekken - aanduiden  gemeentelijke mandataris voor bekkenbestuur van het 
IJzerbekken. 

 verkozen met 13 stemmen: raadslid Paelinck (plv. Ghyselen); raadslid Loones (plv. Hancke) 6 
stemmen, raadslid Wolter Hofmans (plv. Pieters) 5 stemmen, 1 ongeldige stem, 1 blanco stem 

15. Interlokale Vereniging Wonen Koksijde-Nieuwpoort - samenstelling 

Gehoord de voorzitter waarbij ze meedeelt dat vanuit de meerderheid het in vorige zitting verkozen raadslid van de 
meerderheid, Greta Delie, afstand neemt van haar mandaat en dat schepen Decorte wordt voorgedragen 

 aktename afstand van raadslid Delie, raadslid Decorte aangesteld: 13 voor en 12 onthoudingen 

16. Hervaststellen van de statuten van de gemeentelijke seniorenadviesraad. 

Gehoord raadslid Gantois die vindt dat de seniorenverenigingen nog meer kunnen betrokken worden bij de werking en 
voorstelt om de statuten wat explicieter te maken, nl. op het vlak dat de SAR maximaal zou samenwerken met de 
verenigingen en haar activiteiten zou afstemmen op deze van de verenigingen en niet elkaars concurrent zouden zijn 
zodat het aanbod versterkt wordt en daarom ook voorstelt om in art. 2 par. 4 volgend amendement op te nemen “bij de 
coördinatie van activiteiten werkt de SAR maximaal samen met de relevante verenigingen die in onze gemeente 
gevestigd zijn” 

Gehoord raadslid Van Herck die vaststelt dat de rusthuizen en de verenigingen niet zijn opgenomen 

Gehoord schepen Vancayseele die meldt dat de rusthuizen wel degelijk vertegenwoordigd zijn en meldt dat de 
verenigingen wel een afgevaardigde hebben en de vraag niet begrijp, waarop raadslid Gantois meldt dat de SAR meer 
coördinerend kan werken tussen de verenigingen bijv. op het vlak van activiteiten en die rol expliciet in de statuten kan 
opgenomen worden 

 amendement goedgekeurd met 24 voor, 1 tegen (raadslid Delie) en 1 onthouding (Loones): in art. 2 4 
bij te voegen: “bij de coördinatie van activiteiten werkt de SAR maximaal samen met de relevante 
verenigingen die in onze gemeente gevestigd zijn” 

 ten gronde: goedgekeurd met 25 ja en 1 onthouding 

17. Seniorenadviesraad - aanduiden vertegenwoordigers en plaatsvervangers 
 aangeduid met 25 ja en 1 onthouding: 

Vld: Michel Cassiman, plv Ludwig Flament 
CD&V: Annie Vandekeere, plv Elie Depotter 
Sp.a: Eugeen De Picker, plv. Rik Stekelorum  
NVA: Greta Leye, plv Hilde De Graeve 
KV: Dominique Coene, plv Kelly Vallaeys 

18. Goedkeuring deelname raamcontract stad Brugge: informatica - vernieuwing ICT - 2018-2024 

Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 

 goedgekeurd met 20 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, I. Vancayseele, R. Gantois, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, G. Verhaeghe, P. 
Hillewaere, A. Hancke, H. Ghyselen, P. Vandenbroucke, J. Paelinck, D. Decorte, S. De Rechter) en 5 
onthoudingen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans), 1 onthouding 
(Loones) 

19. Goedkeuring aangepaste raming van de overheidsopdracht: sanering gemeentelijk depot Koksijde 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 goedgekeurd met 20 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, I. Vancayseele, R. Gantois, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, G. Verhaeghe, P. 
Hillewaere, A. Hancke, H. Ghyselen, P. Vandenbroucke, J. Paelinck, D. Decorte, S. De Rechter) en 5 
onthoudingen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans), 1 onthouding 
(Loones) 

20. Goedkeuring verrekening 2 van de overheidsopdracht: afbraak van gebouwen te Oostduinkerke 
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Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Wolter-Hofmans die vraagt welke bestemming de gronden zullen krijgen in het strategisch project 

Gehoord raadslid Hillewaere die vraagt of een hondenloopweide op die locatie kan ingepland worden 

Gehoord dhr. burgemeester die antwoordt dat het project in een commissie kan toegelicht worden en er nog diverse 
pistes zijn voor de hondenloopweide 

 goedgekeurd met 20 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, I. Vancayseele, R. Gantois, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, G. Verhaeghe, P. 
Hillewaere, A. Hancke, H. Ghyselen, P. Vandenbroucke, J. Paelinck, D. Decorte, S. De Rechter) en 5 
onthoudingen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans), 1 onthouding 
(Loones) 

21. Goedkeuring afstoting objecten NAVIGO-collectie 

Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

Gehoord raadslid Van Herck die vraagt of er een van de objecten aan de inwoners kan verkocht worden 

 goedgekeurd met 25 ja en 1 onthouding (Loones) 

22. Goedkeuren gebruiksovereenkomst in toepassing van de beslissing van de Vlaamse Regering d.d. 17 juli 2015 
met betrekking tot de invulling van het Lokaal Pact 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 goedgekeurd met 20 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, I. Vancayseele, R. Gantois, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, G. Verhaeghe, P. 
Hillewaere, A. Hancke, H. Ghyselen, P. Vandenbroucke, J. Paelinck, D. Decorte, S. De Rechter) en 5 
onthoudingen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans), 1 onthouding 
(Loones) 

23. Voorlopige vaststelling van de gedeeltelijke herziening van GRUP Pylyserlaan en omgeving 

Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

Gehoord raadslid Wolter-Hofmans die vraagt wie er verantwoordelijk is voor de materiële fout, de eigenaar heeft geen 
bezwaar ingediend tijdens het openbaar onderzoek en de vraag is wie de kosten moet betalen, de gemeente of de 
eigenaar 

Gehoord raadslid Loones die stelt dat het belangrijkste is dat deze fout wordt rechtgezet 

Gehoord schepen Anseeuw die verdere toelichting geeft bij het dossier en stelt dat de kosten worden gedeeld en dit dus 
als een soort dading kan worden beschouwd om procedures te vermijden 

 goedgekeurd met 25 ja en 1 onthouding (Loones) 

24. Goedkeuren instellen bod voor de organisatie wielerevents in Koksijde 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting over de opportuniteit van de inrichting van deze wielerevents 

Gehoord raadslid De Coster die meent dat er een misverstand is in het advies van de dienst in verband met het bedrag 
waarop de burgemeester stelt dit in de geheime zitting te zullen verder uitklaren 

 goedgekeurd met 25 ja en 1 onthouding (Loones) 

25. Heraanleg Zeedijk Oostduinkerke - goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met de vereniging van mede-
eigenaars van de ondergrondse garages 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Loones die vast stelt dat er in de overeenkomst niets staat over de trappenhallen en vraagt dat de 
gemeente daar controle zou over houden, en vraagt om dit expliciet toe te voegen; hij vraagt dat er toch geen afspraken 
zouden gemaakt worden met de VME over de aard van de aanleg van de Zeedijk en de gemeente hier het volle 
beslissingsrecht zou houden en bij amendement vraagt om dit aan de overeenkomst toe te voegen 

Gehoord raadslid Verhaeghe verwijst naar een eerdere vraag om fitness toestellen te plaatsen op de zeedijken en vraagt 
of dit nu kan worden voorzien 

Gehoord dhr. burgemeester die het eens is met raadslid Verhaeghe en zal navraag doen hoe ver het staat met de 
uitvoering van dit project; hij beseft dat de trappenhallen de nodige aandacht moeten hebben en hij beaamt dat de 
heraanleg van de zeedijk zelf een bevoegdheid is van de gemeente 

 amendement goedgekeurd met 25 ja en 1 onthouding (Loones), met name op te nemen in de 
overeenkomst dat de gemeente de volle eigenaar en de beschikking heeft over de bovengrondse 
toegangsconstructies tot de garages en de aanleg van de bovenbouw van de Zeedijk 

 goedgekeurd met 20 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, I. Vancayseele, R. Gantois, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, G. Verhaeghe, P. 
Hillewaere, A. Hancke, H. Ghyselen, P. Vandenbroucke, J. Paelinck, D. Decorte, S. De Rechter) en 5 
onthoudingen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans), 1 onthouding 
(Loones) 

26. Goedkeuren locaties observatiecamera's van de Politiezone Westkust in de gemeente Koksijde 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 
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Gehoord raadslid Loones die vaststelt dat OpenVLD aandacht heeft voor uitwijkmogelijkheden voor het verkeer en vreest 
dat met de voorgestelde maatregelen er een verschuiving richting Duinparklaan zal zijn en vraagt of daar een extra 
inspanning voor veiligheid zal gebeuren, waarop burgemeester meldt dat het niet de bedoeling is dat de camera’s voor 
verkeersovertredingen worden gebruikt 

Gehoord raadslid Van Herck die het wegnemen op de Zeedijk betreurt, gezien de feiten die daar kunnen gepleegd 
worden en voorstelt dat dit op de politieraad nog eens wordt besproken, waarop burgemeester meldt dat dit niet nuttig 
werd geacht en er omwille van privacy een bezorgdheid zou kunnen zijn zoals raadslid Loones reeds aanhaalde 

Gehoord raadslid Devos die stelt dat de uitbater van de Viking tevreden is met deze oplossing 

Gehoord raadslid Van Herck die vindt dat raadslid Devos een punt heeft en bijkomend stelt dat hij niet vindt dat privacy 
een issue is bij de keuze van de plaatsing van de camera’s 

 goedgekeurd met 14 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. Paelinck, D. 
Decorte) en 12 onthoudingen (R. Gantois, E. Van Herck, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. 
Loones, P. Vandenbroucke, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans, D. Decorte, S. De 
Rechter) 

27. Beheersovereenkomst tot integratie van gemeente en OCMW 

gehoord 

 goedgekeurd met 25 ja en 1 onthouding (Loones) 

28. Burgerbegroting - bijeenroepen van de commissie voor algemeen beleid, financiën en begroting om een 
gezamenlijk standpunt te bepalen inzake de opportuniteit van het invoeren van een burgerbegroting in het 
komende beleidsnota (meerjarenplan) 

gehoord raadslid Wolter-Hofmans die haar project van burgerbegroting voorstelt, met name inspraak wil realiseren voor 
de bevolking, waarbij ze stelt dat dit mensen kan verbinden, zij vraagt om het principe te implementeren en in te 
schrijven in het meerjarenbeleidplan 

gehoord raadslid Loones die het niet eens is dat voorstellen van de oppositie per se slecht worden bevonden; zijn fractie 
staat achter het principe, maar hij ziet in de praktijk nog een aantal praktische bezwaren; hij vindt dat er nog een debat 
kan gevoerd worden over het opnieuw instellen van de feestcommissies om op die manier contact met de wijken te 
vergroten 

gehoord schepen Anseeuw die het voorstel verwijst naar het op te stellen meerjarenplan waar dit kan meegenomen 
worden; zij stelt dat de adviesraden nog onder de loep zullen genomen worden; ze verwijst ook naar het feit dat er nu 
reeds veel in overleg wordt gegaan met de bevolking en het bestuur nu al dicht bij de burger staat en er geluisterd 
wordt; de burgemeester meldt dat er een meldingsplatform bestaat; hij hekelt het initiatief van fractie Koksijde Vooruit 
die per brief de inwoners heeft verwittigd in Koksijde-dorp en meldt dat de partij zich hiermee op glad ijs begeeft gezien 
de gemeente hier haar verantwoordelijkheid wel degelijk neemt 

gehoord raadslid Van Herck die de opmerking van de burgemeester ongepast vindt, zijn partij heeft enkel goede 
bedoelingen om de bezorgdheden van inwoners te ventileren; hij vraagt de stemming over het punt 

gehoord raadslid Loones die vraagt of er hierover moet gestemd worden en zo ja waarover dan precies 

gehoord raadslid Wolter-Hofmans die voorstelt om het principe van burgerbegroting in te schrijven in de beleidsnota 

 niet goedgekeurd met 13 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, 
D. Geersens, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. Paelinck) en 12 
voor (R. Gantois, E. Van Herck, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, P. Vandenbroucke, S. Bogaerts, 
B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans, D. Decorte, S. De Rechter), 1 onthouding (Loones) 

29. Oprichten van een burgercommissie om een gezamenlijk standpunt te bepalen naar Defensie toe inzake de 
opportuniteit van het behoud van een permanente militaire aanwezigheid op het vliegveld 

Gehoord raadslid Wolter-Hofmans die haar voorstel toelicht en vindt dat de bevolking van Koksijde zich moet kunnen 
uitspreken over de blijvende aanwezigheid van de militairen hier in Koksijde; daarom doet ze ook een voorstel om een 
commissie op te richten om een gezamenlijk standpunt in te nemen 

Gehoord raadslid Loones die meent dat een brede consensus nodig is over de toekomst van de basis en zijn fractie ook 
wil dat de militairen zouden blijven op de basis, zonder dat dit de andere plannen in het gedrang zou brengen; hij steunt 
het voorstel niet om een burgercommissie op te richten gezien de politiek hierin zijn verantwoordelijkheid moet nemen 

Gehoord schepen Decorte die verwijst naar het feit dat de laatste vier jaar er intensief aan dit dossier is gewerkt en er 
momenteel wordt gewerkt aan een startnota, er zal in een volgende fase nog inspraak gebeuren van de bevolking; er is 
ook een publieke raadpleging gehouden in 2017-2018 waar er reacties werden verzameld via diverse kanalen met 
burgers en een ruime inspraakronde; hij stelt voor om in de commissie een toelichting over het dossier te geven; hij 
vraagt om hier constructief in samen te werken 

Gehoord raadslid Van Herck die stelt dat de essentie van dit punt is om de militaire aanwezigheid hier in Koksijde te 
behouden 

 niet goedgekeurd met 20 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, 
D. Geersens, I. Vancayseele, R. Gantois, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, G. Verhaeghe, P. 
Hillewaere, A. Hancke, H. Ghyselen, P. Vandenbroucke, J. Paelinck, D. Decorte, S. De Rechter) en 5 
voor (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans), 1 onthouding (Loones) 

30. Betaalbaar wonen voor eigen inwoners 
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Gehoord raadslid Loones die stelt dit en de andere bijkomende punten te hebben geagendeerd om duidelijkheid te 
krijgen over bepaalde onderwerpen zodat elke fractie kleur zou bekennen; hij licht vervolgens zijn concreet voorstel op 
vlak van betaalbaar wonen toe;  

Gehoord raadslid Van Herck die zijn bedenkingen uit over het voorstel van de N-VA fractie 

Gehoord schepen Decorte die vaststelt dat er bij de oppositie al diverse meningen zijn, hij benadrukt dat een beleid niet 
zo makkelijk is, er zal nu in eerste instantie gewerkt worden rond het project Koksijde-dorp, voorliggend ontwerp moet 
ook juridisch getoetst worden, er kan nu geen stelling worden ingenomen, alles moet in rekening worden gebracht 

Gehoord raadslid Loones die vindt dat er te weinig ambitie bij de meerderheid aanwezig is en de zaken vlugger kunnen 

vooruit gaan 

Gehoor de burgemeester die meldt dat er nog een aantal stappen moeten genomen worden in dit project, bijv. het 
ruimtelijk uitvoeringsplan; hij verwijst naar het uitblijven van een beslissing over de Basis, het feit dat Koksijde door de 
Vlaamse overheid stiefmoederlijk wordt behandeld bij de toebedeling van bouwgrond; hij is bereid de insteken van beide 
partijen mee te nemen in verdere besprekingen 

Gehoord raadslid Loones die vindt dat er nu een beslissing over het voorgestelde principe kan genomen worden 

 niet goedgekeurd met 13 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, 
D. Geersens, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. Paelinck) en 12 
voor (R. Gantois, E. Van Herck, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, P. Vandenbroucke, S. Bogaerts, 
B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans, D. Decorte, S. De Rechter), 1 onthouding (Loones) 

31. Ter beschikking stellen van gratis strooizout bij sneeuwval 

Gehoord raadslid Hancke in haar toelichting waarbij ze verwijst naar haar tussenkomst in de vorige raad en nu het 
voorstel voor het gratis uitdelen van strooizout aan inwoners en handelaars ter stemming voor wil leggen 

Gehoord de burgemeester die verwijst dat dit in Veurne ook niet meer bestaat, hij verwijst ook naar een negatief advies 
van de betrokken diensten, er is ook concurrentie met de private aanbieders en daarom voorstelt dit punt niet goed te 

keuren 

Gehoord raadslid Van Herck die stelt dat dit voorstel voor zijn fractie geen prioriteit is, er zouden bijv. wel scheppers 
uitgeleend kunnen worden en hij besluit dat na onderzoek blijkt dat strooizout niet efficiënt is en er andere middelen en 
mogelijkheden bestaan 

 niet goedgekeurd met 13 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, 
D. Geersens, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. Paelinck), 7 voor 
(R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, P. Vandenbroucke, D. Decorte, S. De Rechter) en 6 
onthoudingen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans; S. Loones) 

32. De invoering van verplichte gemeenschapsdienst voor sluikstorters 

Gehoord raadslid De Rechter die stelt dat er onvoldoende inspanningen zijn om sluikstorters te ontmoedigen en daarom 

een verplichte gemeenschapsdienst wil instellen 

Gehoord raadslid Van Herck die verwijst naar het bestaande reglement waar dit reeds is voorzien maar waarbij hij stelt 
dat de GAS-boetes daadwerkelijk moeten worden geïnd 

Gehoord schepen Decorte in zijn toelichting over de reeds bestaande reglementering en initiatieven 

 niet goedgekeurd met 18 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, 
D. Geersens, 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), 7 voor (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. 
Hillewaere, A. Hancke, P. Vandenbroucke, D. Decorte, S. De Rechter) en 1 onthouding (S. Loones) 

33. Opleggen van kostenvergoeding aan sluikstorters met oog op vergoeding opruimkosten 

Gehoord raadslid De Rechter in zijn toelichting die vindt dat in de strijd tegen sluikstorten de kosten voor het opruimen 
door de gemeentelijke diensten moeten doorgerekend worden aan de overtreders 

Gehoord schepen Decorte in zijn toelichting over de reeds bestaande reglementering en initiatieven 

 niet goedgekeurd met 18 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, 
D. Geersens, 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), 7 voor (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. 
Hillewaere, A. Hancke, P. Vandenbroucke, D. Decorte, S. De Rechter) en 1 onthouding (S. Loones) 

34. Invoering van een ombudsman in Koksijde 

Gehoord raadslid Loones die verwijst naar zijn tussenkomst op vorige zitting en verwijst naar het initiatief dat terzake in 
Oostende is genomen en vraagt om in Koksijde in een onafhankelijke ombudsman te voorzien 

Gehoord raadslid Van Herck die dit een zeer goed voorstel vindt en stelt dat de huidige klachtenprocedure verouderd is 
en vraagt hoe er beroep kan ingesteld worden 

Gehoord schepen Van Hove die verwijst naar het standpunt van de meerderheid in de vorige raad en de bestaande 
kanalen en het feit dat er nu weinig klachten zijn om een dergelijke functie in te stellen 

 niet goedgekeurd met 13 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, 
D. Geersens, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. Paelinck) en 12 
voor (R. Gantois, E. Van Herck, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, P. Vandenbroucke, S. Bogaerts, 
B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans, D. Decorte, S. De Rechter), 1 onthouding (Loones) 

35. Sterkere uitbouw van de dienst Lokale Economie 
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Gehoord raadslid Vandenbroucke die voorstelt dat er een volwaardige dienst Lokale economie moet uitgebouwd worden 
gelet op het omvangrijke takenpakket 

Gehoord raadslid Van Herck die stelt dat lokale economie belangrijk is, hij wijst op verwevenheid van toerisme en lokale 
economie, de adviesraad Lokale economie moet meer geactiveerd worden 

Gehoord schepen Geersens die betreurt dat er hier wordt voorgesteld dat de handelaars aan hun lot worden overgelaten; 
ze verwijst naar het feit dat diverse diensten de handelaars als doelgroep hebben; ze licht de vele initiatieven toe waarbij 
de handelaars betrokken worden waarop raadslid Vandenbroucke herhaalt dat een sterkere uitbouw van een dienst 
lokale economie nodig is, gelet ook de leegstand 

Gehoord raadslid Loones die zich aansluit bij de noodzaak tot sterkere uitbouw en nog eens aandringt op de goedkeuring 
van dit punt 

 niet goedgekeurd met 13 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, 
D. Geersens, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. Paelinck) en 12 
voor (R. Gantois, E. Van Herck, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, P. Vandenbroucke, S. Bogaerts, 
B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans, D. Decorte, S. De Rechter), 1 onthouding (Loones) 

36. Aansluiten bij het initiatief van de European Disability Card 

Gehoord raadslid Gantois in haar toelichting omtrent de mogelijkheden en opportuniteiten van deze kaart en vraagt om 
deze kaart binnen de gemeente te introduceren 

Gehoord schepen Van Hove stelt dat dit dossier bespreekbaar is, maar voorstelt om dit eerst voor advies voor te leggen 
aan de andersvalidenraad en ook zegt dat de toegankelijkheid moet bekeken worden van gemeentelijke infrastructuur 
om aan de voorwaarden te kunnen voldoen 

Gehoord raadslid Gantois die akkoord is om dit punt uit te stellen 

 punt uitgesteld (unanimiteit) 

37. Investeren in toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers 

Gehoord raadslid Verhaeghe in haar toelichting over de voorstellen met name om te investeren in elektrische 
strandrolstoelen, speeltuigen voor kinderen in een rolstoel en verdere promotie van de app On Wheels 

Gehoord raadslid Van Herck die verwijst naar het project Intro van de provincie waar ook kan op ingetekend worden en 
het gedane voorstel steunt 

Gehoord schepen Anseeuw die de huidige mogelijkheden binnen de gemeente schetst, feit dat er strandrolstoelen ter 
beschikking zijn en ook de haalbaarheid van het project zon-zee-zorgeloos, waarbij enkele knelpunten nog moeten 
opgelost worden vooraleer te kunnen instappen op een aantal initiatieven 

Gehoord raadslid Loones die vraagt over de drie punten afzonderlijk te stemmen 

 strandrolstoelen: niet goedgekeurd met 13 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. 
Decorte, L. Van Hove, D. Geersens, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. 
Ghyselen, J. Paelinck) en 12 voor (R. Gantois, E. Van Herck, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, P. 
Vandenbroucke, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans, D. Decorte, S. De Rechter), 1 
onthouding (Loones) 

 speeltuig: goedgekeurd met 25 ja en 1 onthouding (Loones) 

 app On Wheels: niet goedgekeurd met 13 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. 

Decorte, L. Van Hove, D. Geersens, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. 
Ghyselen, J. Paelinck) en 12 voor (R. Gantois, E. Van Herck, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, P. 
Vandenbroucke, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans, D. Decorte, S. De Rechter), 1 
onthouding (Loones) 

 
(38) MONDELINGE VRAGEN 

 
1. vraag van raadslid Devos – Leopold II-laan (verkeersveiligheid en toeristisch imago) 

Raadslid Devos stelt vast dat de hagen in de Leopold II-laan weer te laat worden gesnoeid, wat de verkeersveiligheid in 
het gedrang brengt en ook niet goed is voor het toeristisch imago en vraagt om hiervoor tussen te komen bij de 
wegbeheerder AWV; schepen Geersens antwoordt dat er reeds overleg is geweest met de betrokken dienst waaruit blijkt 
dat er te weinig budget ter beschikking wordt gesteld 

 

2. vraag van raadslid Dalle – verkeerslichten aan de Spreeuwenberg 

Raadslid Dalle stelt vast dat op dit kruispunt er een wirwar aan lichten is en vraagt of er hier al klachten over zijn en 
vraagt om dit te bekijken, waarop de burgemeester meldt dat dit reeds is gemeld aan de wegbeheerder en het V-plan zal 

aangepast worden en de uitvoering medio maart zal worden gedaan. 

 

3. vraag van raadslid Paelinck – ter beschikking stellen co-working plaats 

Raadslid Paelinck verwijst naar de nood voor een ruimte waar co-working zou kunnen gebeuren en vraagt of daar werk 

van kan gemaakt worden en stelt voor om dit in de Abtskapel te laten doorgaan; schepen Van Hove meldt dat het 
gebouw niet geschikt is bevonden, wegens o.a. slechte toegankelijkheid en stelt als alternatief om het oud-gemeentehuis 
van Oostduinkerke hiervoor ter beschikking te stellen. Raadslid Paelinck vraagt voor een plaatsbezoek. Raadslid Loones 
vraagt bij een plaatsbezoek de volledige gemeenteraad uit te nodigen. 
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4. vraag van raadslid Deltombe – blokplaats voor studenten – kapel Rozenkrans 

Raadslid Deltombe vraagt om een bloklokaal te voorzien in Koksijde. Schepen Anseeuw stelt dat de kapel daarvoor kan 
dienen in de lenteperiode; ze meldt dat de studenten nu ook al in de bibliotheek terecht kunnen 

 

5. vraag van raadslid Pieters - rookverbod 

Raadslid Pieters pleit voor enkele rookvrije Koksijdse stranden, de aanwezigheid van sigaretten zorgt voor extra afval en 
ook vervuilend is voor de zee, dit kan ook toeristisch uitgespeeld worden, hij stelt voor om ook op de dijk enkele 
smoking area’s te voorzien; hij stelt voor om met enkele rookvrije zones te starten; de burgemeester verwijst naar een 
overleg met de kustburgemeester in het verleden en meldt dat de geesten op dat vlak nog moeten rijpen en de 
gemeente dit niet als eerste zal invoeren 

 

6. vraag van raadslid Bogaerts - vuurwerk 

Raadslid Bogaerts vraagt om te stoppen met vuurwerk bij festiviteiten omwille van het dierenwelzijn of werk te maken 

van stil vuurwerk; zij stelt ook vast dat er zonder toelating particulier vuurwerk wordt afgeschoten en vraagt waarom 
hier door de politie niet tegen opgetreden wordt; ze vraagt dat er duidelijke communicatie zou gebeuren naar inwoners 
en vraagt om enkel nog stil vuurwerk af te steken; schepen Geersens stelt dat het aantal vuurwerken al is ingeperkt en 
er wel degelijk vraag is bij toeristen naar vuurwerk; er zal wel geëxperimenteerd worden met stil vuurwerk op enkele 
uitgekozen evenementen; raadslid Bogaerts ten slotte vraagt om toch werk te maken van sensibiliseringscampagne en 
de reglementering duidelijk te maken. 

 

7. vraag van raadslid De Coster - Kerkstraat 

Raadslid De Coster stelt dat de Kerkstraat een belangrijke doorgangsweg is maar er erbarmelijk bij ligt; hij verwijst naar 
vroegere tussenkomsten in de raad en beloftes om de straat heraan te leggen; hij vraagt wanneer dit zal aangepakt 
worden. 

 

8. vraag van raadslid Gantois – heraanleg Kerkstraat Koksijde-dorp 

Raadslid Gantois verwijst naar de hoorzitting over de werken in Koksijde-dorp en de vele vragen die daar zijn gekomen 
over de heraanleg van de Kerkstraat en vraagt of er een timing gekend is voor deze werken; ze stelt ook vast dat in die 
omgeving er veel jonge gezinnen komen wonen en er ook veel sociale activiteit is gezien o.a. de feestzaal en er overlast 
is in de Doornhofstraat en vraagt om voldoende bijkomende parkeerplaatsen; de burgemeester beaamt de slechte 
toestand van de Kerkstraat maar stelt dat er geen subsidies komen voor de rioleringen en er dus zonder subsidies zal 
moeten gewerkt worden, het zal opgenomen worden in het meerjarenplan en er is al een ontwerper aangesteld. Raadslid 
Gantois suggereert om op de hoek Veurnestraat-Hovenierstraat bijkomende parking heraan te leggen om de voorlopige 
nood te lenigen. 

 

9. vraag van raadslid De Coster – betaalbaar wonen 

Raadslid De Coster verwijst naar de lopende projecten in de gemeente en vraagt hoeveel projecten er nog gepland zijn 

voor de komende jaren 

Schepen Decorte meldt dat er nog drie bijkomende projecten zijn ingepland, er ook verdere samenwerking is met het 
RSVK en stelt dat het vinden van nieuwe bouwgronden bijzonder moeilijk is 

 

10. vraag van raadslid Dirk Decorte – betaalbare woningen 

Raadslid Decorte schetst het probleem op vlak van betaalbaar wonen en vraagt extra steunmaatregelen die de gemeente 
kan invoeren bij renovatie van woningen; schepen Decorte meldt dat er ook energieleningen worden verstrekt naast de 
bijkomende renovatiepremie; raadslid Decorte verwijst ten slotte naar een aantal initiatieven in de stad Kortrijk die als 
inspiratie kunnen dienen 

 

11. vraag van raadslid Gantois – ontwikkelingen Koksijde-dorp 

Raadslid Gantois verwijst naar diverse geruchten over de ontwikkeling in Koksijde-dorp, namelijk dat de gemeente de 
gronden op de hoek van de Zeelaan en Robert Vandammestraat zou willen kopen om er sociale appartementen te 
bouwen en vraagt ook duidelijkheid over de afbraak van het oud gemeentehuis, met name of hier een erfdienstbaarheid 

op rust en dus niet kan afgebroken worden; de burgemeester heeft geen weet dat het betrokken pand en de gebouwen 
te koop staan en de gronden waarop het gemeentehuis staat werden destijds zonder voorwaarden aangekocht; hij 
verwijst daarbij naar de verkoopakte. 

 

12. vraag van raadslid Van Herck - armoede 

Raadslid Van Herck stelt vast dat de kansarmoede in Koksijde stijgt, ook bij de kinderen; hij vraagt of dit fenomeen is 

bekeken en vraagt welke maatregelen er zullen genomen worden en vraagt of de acties zullen opgevolgd worden; 
schepen Vancayseele meldt dit probleem zeker te kennen en somt de reeds bestaande maatregelen op; er zitten al tal 
van acties in de wachtkamer die onderdeel zullen uitmaken van het meerjarenbeleidplan; er kan elk jaar een evaluatie 
worden gemaakt. 

 

13. vraag van raadslid Van Herck - Seaking 
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raadslid Van Herck verwijst naar de schenking van de Seaking en vraagt of de meerderheid de inwoners van Koksijde-
dorp zal betrekken over de locatie om dit te plaatsen of vraagt waar dit zou komen; de burgemeester meldt dat het zal 
komen op de Basis waar het vroeger reeds stond langs de Robert Vandammestraat 

 

14. vraag van raadslid Wolter-Hofmans - strandcabines 

Raadslid Wolter-Hofmans stelt vast dat de cabines maar kunnen opgesteld worden begin mei, gelet het bestaande 

politiereglement; in andere gemeenten kan dit reeds vroeger, conform de richtlijn van MDK, met name van 15 maart en 
ze vraagt om dus af te wijken van het politiereglement en ook het reglement aan te passen en het plaatsen reeds toe te 
laten voor de paasvakantie 

 

15. vraag van raadslid Loones – plaatsing strandcabines 

Raadslid Loones vraagt om de strandcabines te kunnen plaatsen voor de paasvakantie en dus te vervroegen 

Schepen Anseeuw antwoordt op beide vragen door te antwoorden dat dit voor de diensten een intensief werk is en door 
mogelijke stormen het werk opnieuw zou moeten gedaan worden en dus de huidige regeling zal aangehouden worden 

 

16. vraag van raadslid Wolter Hofmans – oud gemeentehuis 

Raadslid Wolter Hofmans vraagt waarom de Zeelaan 26 nog is opgenomen in de vergunning en vraagt waarom er in dit 
dossier geen openbaar onderzoek werd gehouden en waarom er geen rekening gehouden wordt met de opname van het 
oud gemeentehuis in de inventaris van het onroerend erfgoed waarbij ze ook verwijst naar de voorbeeldfunctie van de 
gemeente als onroerend erfgoedgemeente; ze vraagt het behoud van het oud gemeentehuis en een herbestemming; 
schepen Anseeuw stelt dat er geen openbaar onderzoek kan in de huidige procedure; het oud gemeentehuis is niet 

opgenomen op de inventaris van het onroerend erfgoed en ook niet opgenomen in de gemeentelijke inventaris 

 

17. vraag van raadslid Loones – aankomst carnavalstoet 

Raadslid Loones vraagt om de stoet te laten doorgaan tot aan het gemeentehuis, gezien de Polderstraat onderbroken is, 

teneinde de handelaars te betrekken bij het gebeuren. Schepen Geersens meldt dat de tribune staat aan de 
Vrijheidstraat en de stoet niet de Nieuwpoortsteenweg kan gebruiken omwille van doorstroming van het verkeer. 
Raadslid Loones vindt dat de stoet toch kan doorgaan tot aan het gemeentehuis. 

 

18. vraag van raadslid Greet Verhaeghe – aankomst Vierdaagse 

Raadslid Verhaeghe stelt dat de start/aankomst van de Vierdaagse werd verplaatst naar Oostduinkerke-bad. Er zou nu 
beslist zijn dat dit opnieuw in het dorp zou zijn en vraagt hieromtrent duidelijkheid. Schepen Geersens meldt dat het 
parcours ieder jaar met Defensie wordt besproken en dat het dit jaar in het dorp is en zij zelf voorstander is om het elk 
jaar afwisselend te doen.  

 

19. vraag van raadslid Vandenbroucke – openbare toiletten Zeedijk 

Raadslid Vandenbroucke stelt vast dat de toiletten enkel maar in de zomer open zijn, ze vraagt toegankelijke openbare 
toiletten die het hele jaar door open zijn door o.a. te voorzien in zelfreinigende toiletten en de bestaande accommodatie 
ruimer open te stellen; de burgemeester meldt dat dit een probleem is dat al jaren meegaat en er nu geen 
wonderoplossing mogelijk is, het probleem is het onderhoud van de toiletten dat moet kunnen gegarandeerd worden; 
raadslid Vandenbroucke dringt aan om toch bestaande toiletten ook ruimer open te stellen. 

 

20. vraag van raadslid Vandenbroucke – fietsrekken winkelstraten 

Raadslid Vandenbroucke stelt vast dat er veel fietsverkeer is bijgekomen en het belangrijk is dat fietsen kunnen gestald 

worden in de handelscentra en ze vraagt ook om een inventaris op te stellen en de behoeftes vast te stellen; Schepen 
Geersens meldt dit te zullen meenemen in het meerjarenplan 

 

21. vraag van raadslid Hancke – terrassen handelszaken 

Raadslid Hancke stelt vast dat terrassen maar vanaf 15 maart mogen geplaatst worden en vraagt of het reglement kan 

aangepast worden, gezien nu o.a. het mooi weer; schepen Geersens antwoordt met een stand van zaken maar is bereid 
om het reglement te herbekijken 

 

22. vraag van raadslid Hancke – mobilhome parking 

Raadslid Hancke vraagt of er al een locatie is gekend voor de aanleg van een mobilhome parking. Schepen Geersens 
meldt dat er momenteel private investeerder bezig is en dit zal afgewacht worden vooraleer verder initiatief te nemen. 

 

23. vraag van raadslid Hillewaere – investeren in zonnepanelen 

Raadslid Hillewaere doet een oproep om nog meer te investeren in zonnepanelen en vraagt of er een overzicht van de 
planning kan worden gegeven; schepen Decorte meldt dat er nu reeds veel aandacht gaat naar energiebesparing, ook 
het gebruik van LED; een aantal projecten zijn momenteel lopende maar niet alle gebouwen zijn even geschikt en er 
wordt nog gezocht naar opportuniteiten 
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De openbare zitting wordt geschorst om 23u26 
De zitting wordt heropend om 23u46 
 

BESLOTEN ZITTING 

39. Aanstellen van ambtenaar-vaststeller gemeentelijke administratieve sancties 
 goedgekeurd met unanimiteit (23 voor, 3 leden niet gestemd) 

 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 23u49 
volgende raadszitting : dinsdag 26 maart 2019 
 
Voor een woordelijke weergave van de zitting wordt verwezen naar https://koksijde.notubiz.be/vergadering/594321/%2026-02-
2019 dat integraal deel uitmaakt van dit zittingsverslag. 
 
 
 
 

Voor verslag 
de algemeen directeur 
Joeri STEKELORUM 


