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MEDEDELINGEN

EXTRA AGENDAPUNTEN

1. 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)

“Een burgerbegroting is een deliberatief proces, waarbij de burgers wat macht krijgen met betrekking tot het 
besteden van de collectieve middelen. Burgerbegroting gaat in eerste instantie niet over concrete projecten. Het 
gaat er net om fundamentele keuzes te maken over in welke richting een budget moet worden besteed. Moet er 
met andere woorden meer budget gaan naar Jeugd en Onderwijs, of naar Openbare werken? En dan moeten er 
liefst nog concrete subdivisies van diverse departementen worden bekeken. Het district Antwerpen kan zeker en 
vast ondersteunen om daar nog extra inzichten aan toe te voegen .

Burgerbegroting vloeit voort uit burgerparticipatie. Om burgerparticipatie te organiseren bestaan er meerdere 
tools  zoals o.m: co-creatie, co-productie,” het recht om uit te dagen”, burgertoppen en deliberatieve peilingen.

Burgertoppen of deliberatieve peilingen zijn eerder geschikt voor maatschappelijke beleidsdiscussies over complexe 
projecten of grote hervormingen, terwijl co-creatie, coproductie en –in doorgedreven vorm- ook een 
burgerbegroting eerder gericht zijn op het realiseren van kleinschalige projecten.

Burgers willen meer invloed op het beleid hebben dan louter om de zes jaar eens te stemmen tijdens de 
verkiezingen. De burgers van de 21ste eeuw willen actief mee kunnen nadenken, discussiëren over en zelfs 
deelnemen aan relevante beleidsthema’s. de digitale revolutie biedt ook ongekende mogelijkheden voor burgers 
om mee te denken en deel te nemen: betrokkenheid borrelt spontaan en van onderuit op.

Burgers verwachten van de politici dat ze de(mening van de) burgers ernstig nemen, de problemen aanpakken op 
een effectieve manier en vooral doen wat ze beloven en verkondigen.

Verkozen politici moeten zich verantwoorden voor hun daden en woorden tegenover het publiek via verkiezingen. 
Daarom is het essentieel dat meer burgerparticipatie een aanvulling is op de bestaande lokale democratie.

Alle in Koksijde vertegenwoordigde partijen hebben in hun verkiezingsprogramma beloofd dat er meer 
burgerparticipatie moet komen en dat de burger meer inspraak moet krijgen

Het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur, dat inging op 1 januari 2019, regelt in artikel 304 enkele instrumenten voor 
burgerparticipatie in de gemeenten.

Echter, artikel 304 §4.stelt dat de gemeenteraad ook andere mogelijkheden voor burgerparticipatie kan invoeren, 
waarbij § 5. bepaalt dat gemeenteraden dit vorm dienen te geven in een reglement: 

Laten we Koksijde, als eerste kustgemeente, dit experiment uitvoeren: hiervoor verwijzen we naar het bijgevoegd 
model-reglement dat een mogelijke regeling voor een burgerbegroting bevat.

Met de link naar you tube kan men de verschillende stappen volgen hoe in district Antwerpen een project tot 
realisatie komt. 

https://www.youtube.com/watch?v=E-K4Ql45KpA

2. 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

Tijdens dezitting van de parlementaire kamercommissie voor de Landsverdediging van 16 januari l.l., verklaarde de 
Minister van Landsverdediging, Dhr Didier Reynders (MR), op een vraag van Mevr. Karolien Grosemans (N-VA) 
m.b.t. de toekomstige inplanting van eenheden en kwartieren van Defensie: “De beslissing over het volledige 
inplantingplan voor Defensie is een zaak voor een volgende regering.“  Over het inplantingsplan van Defensie 
vervolgde hij: “Gezien de inplaatsstelling van de nieuwe lokale besturen, zowel op gemeentelijk als provinciaal 
vlak, zal met hen terug contact opgenomen worden om te polsen naar hun interesse.”

https://www.dekamer.be/doc/CCRI/html/54/ic1016x.html

De reconversieplannen voor Basis Koksijde (cfr.PRUP) voorzien de mogelijkheid tot behoud van een militaire 
aanwezigheid in het kader van de SAR-opdracht.  Momenteel onderzoekt Defensie echter ook de piste van een 
mogelijke relocatie van haar activiteiten naar de luchthaven van Oostende.

Het is waarschijnlijk dat, na de federale verkiezingen in mei, uitsluitsel zal komen omtrent de vervreemding van de 
vliegbasis. Daarnaast zal Defensie echter ook  beslissen over toekomst van de op de site aanwezige militaire 
activiteiten. Deze beslissing, welke ze ook moge zijn, zal ingrijpende gevolgen hebben voor de toekomst van onze 
gemeente.

Teneinde niet voor voldongen feiten te komen te staan, is daarom dringend om, op gemeentelijk niveau, tot een 
consensus te komen opdat een duidelijk, eenduidig standpunt uitdragen kan worden naar Defensie toe.

https://www.youtube.com/watch?v=E-K4Ql45KpA
https://www.dekamer.be/doc/CCRI/html/54/ic1016x.html
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3. Betaalbaar wonen voor eigen inwoners

CONTEXT

Onze mensen moeten een goede job in eigen streek kunnen vinden, en een huis dat ze kunnen betalen. Helaas is 
een huis kopen in onze gemeente duur, té duur voor vele van onze eigen inwoners.

In het bijzonder voor onze jonge inwoners kan ook een tandje worden bijgestoken. Op de gemeenteraad van 29 
januari 2019 stelde N-VA dan ook voor om een voorrangsregeling voor eigen en jonge inwoners uit te werken in 
het kader van het masterplan voor Oostduinkerke - Dorp.

In antwoord op dit N-VA voorstel gaf ook de burgemeester op diezelfde gemeenteraad uitdrukkelijk aan open te 
staan voor deze bekommernis bij de verdere invulling van het masterplan Oostduinkerke - Dorp. Met dit 
gemeenteraadsbesluit wordt dit engagement verder geconcretiseerd.

MOTIVERING

Naast de lopende projecten voor senioren en sociale huisvesting, moeten we bovenal ook mikken op onze eigen 
jongeren en jonge gezinnen. Zo kunnen we de financiële draagkracht en de sociale mix in onze gemeente 
versterken. Concreet moet gewerkt worden aan kwalitatieve, budgetvriendelijke woningen die betaalbaar zijn voor 
modale inkomens.

Een systeem wordt voorgesteld waarbij onze eigen inwoners een woning kunnen kopen op basis van een 
voorrangsregeling. Zij dienen daarbij te bewijzen (1) dat zij een duurzame band hebben met onze gemeente én (2) 
dat zij Nederlands spreken. Bedoeling is ook (3) dat zij de woning aan een meer redelijke prijs kunnen kopen.

De hierna vermelde voorstellen, gelden als inspiratie voor een nieuwe regeling. Het gemeentebestuur kan hiervan 
afwijken met soortgelijke, evenwaardige en meer doeltreffende modaliteiten.

(1) Duurzame band met de gemeente Koksijde

Bijvoorbeeld zou kunnen worden voorgesteld dat kandidaat-kopers, verder bouwend op verwante Vlaamse 
decreetgeving, hun duurzame band met Koksijde kunnen bewijzen omdat zij:

 Gedurende ten minste zes jaar onafgebroken wonen in de gemeente;

 Of op het moment van de koop al minstens een jaar werken in de gemeente (ten minste een halve 
werkweek per week);

 Of op grond van een zwaarwichtige en langdurige omstandigheid een maatschappelijke, familiale, sociale 
of economische band met de gemeente hebben opgebouwd (bijvoorbeeld schoolgaande kinderen).

Het hebben van een duurzame band met de gemeente zou kunnen worden gehanteerd als een noodzakelijke 
voorwaarde op het moment van inschrijving. Bij de uiteindelijke toewijzing zou dan nog eens voorrang kunnen 
worden verleend naarmate die band groter of kleiner is, bijvoorbeeld door de invoering van een puntensysteem.

(2) Kennis van het Nederlands

Bijvoorbeeld zou, verder bouwend op verwante Vlaamse decreetgeving, de kennis van het Nederlands kunnen 
worden aangetoond door middel van:

 Een diploma van een Nederlandstalige onderwijsinstelling;

 Of een inburgeringsattest;

 Of een attest van EVC (Elders Verworven Competenties);

 Of een verklaring van het Huis van het Nederlands waaruit blijkt dat de kandidaat Nederlands kent;

 Of een verklaring van het Huis van het Nederlands waaruit blijkt dat de kandidaat een cursus NT2 heeft 
gevolgd met een aanwezigheid van minimaal 80%.

 Of, voor kandidaat- kopers die geen kennis hebben van het Nederlands, dienen zij te verklaren bereid te 
zijn Nederlands te leren.

(3) Betaalbaar wonen

Bijvoorbeeld zou in het Masterplan Oostduinkerke – Dorp minstens 50 procent van de wooneenheden specifiek 
kunnen worden vrijgehouden voor de eigen inwoners met een Duurzame band en bewezen taalkennis.

Dit aantal wooneenheden zou dan aan een meer redelijke prijs te koop kunnen worden gesteld. Om een degelijke 
financiële inkomst voor de gemeente te blijven verzekeren, zou deze prijskorting verrekend kunnen worden in de 
verkoop van het resterend aantal wooneenheden. 

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: De gemeenteraad keurt het principe goed om, voor het masterplan Oostduinkerke – Dorp, een 
voorrangsregeling uit te werken voor eigen inwoners, zodat zij daar een woning kunnen kopen aan een redelijke 
prijs.

Art. 2: De gemeente Koksijde zal minstens 50 procent van de wooneenheden die voorzien zijn in het project 
Masterplan Oostduinkerke - Dorp specifiek en aan een redelijke prijs voorbehouden voor kandidaat-kopers die:
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1. Een duurzame band hebben met de gemeente Koksijde

2. En die tegelijk ook hun kennis van het Nederlands aantonen of hun vaststaande bereidheid om Nederlands 
te leren.

Art. 3: de gemeenteraad verzoekt het College van burgemeester en schepenen om de uitvoering van deze 
beslissing te verzekeren.

4. Ter beschikking stellen van gratis strooizout bij sneeuwval

Context

Het is belangrijk dat, bij sneeuwval, de voetpaden snel sneeuwvrij gemaakt worden. Op de gemeenteraad van 29 
januari 2019 stelde N-VA dan ook voor om inwoners en handelaars die daartoe de nodige inspanningen leveren, 
extra te ondersteunen. Dit door hen 10 kilogram gratis strooizout aan te bieden.

Op diezelfde gemeenteraad gaf de burgemeester in antwoord aan dat Koksijde minstens de ambitie moet hebben 
om het even goed te doen als onze buurgemeenten. Verwezen kan worden naar soortgelijke initiatieven die 
vandaag of in het verleden toegepast werden in bijvoorbeeld Nieuwpoort en Middelkerke.

Motivering

Onze gemeentediensten leveren enorme inspanningen om de wegen en fietspaden zoveel als mogelijk sneeuwvrij 
te houden. Ook vele inwoners leveren op dit vlak uitstekend werk om de voetpaden voor hun woning of 
handelszaak sneeuwvrij te maken. Of daarbij hun buren te helpen die al wat ouder zijn, of moeilijk te been zijn.

De gemeente Koksijde zou onze inwoners en handelaars hierbij extra kunnen ondersteunen, door hen gratis 
strooizout aan te bieden. Bijvoorbeeld zou aan elk gezin en aan elke handelaar een strooibon kunnen worden 
gegeven. Met die bon zouden zij 10 kilogram gratis strooizout kunnen ophalen op de werf van de gemeente.

Het zou ook interessant zijn wanneer iemand op die manier ook strooizout zou kunnen afhalen voor buren, 
familie,… die zich moeilijk kunnen verplaatsen.

De hierboven vermelde details, gelden als inspiratie voor een nieuwe regeling. Het gemeentebestuur kan hiervan 
afwijken met soortgelijke, evenwaardige en meer doeltreffende modaliteiten.

VOORSTEL VAN BESLISSING

art. 1: de gemeenteraad steunt het voorstel om per jaar 10 kilogram strooizout gratis ter beschikking te stellen 
aan elk gezin en aan elke handelaar in Koksijde.

art. 2: de gemeenteraad verzoekt het college van burgemeester en schepenen om de uitvoering van deze 
beslissing te verzekeren.

5. De invoering van verplichte gemeenschapsdienst voor sluikstorters

Context

Er is vandaag veel aandacht voor ons klimaat en het milieu. Daarbij komt vaak ook de vraag naar een grondige 
aanpak van zwerfvuil en sluikstorten terug. Dit bovenop de vele (burger)initiatieven, zoals bijvoorbeeld 
“Mooimakers”, de opruimactie voor verenigingen, waaraan al verschillende verenigingen en Koksijdse politici 
kenbaar hebben gemaakt te zullen participeren. Samen kunnen we ervoor zorgen dat onze gemeente blinkt.

Vandaag hebben we in onze gemeente al GAS-boetes (Gemeentelijke Administratieve Sanctie) voor sluikstorters. 
Voorgesteld wordt dat ook alternatieve straffen hiervoor verplicht kunnen worden opgelegd.

Motivering

Naast de GAS-boetes kan de gemeente, sinds 2014, ook alternatieve maatregelen opleggen als GAS sanctie. 
Bijvoorbeeld is het mogelijk om gemeenschapsdienst op te leggen.

Concreet wordt voorgesteld een regeling uit te werken waarbij sluikstorters verplichten worden om zelf zwerfvuil 
op te ruimen als straf. Bijvoorbeeld zouden volwassen tot 30 uren en minderjarigen tot 15 uren verplicht kunnen 
worden.

VOORSTEL VAN BESLISSING

art. 1: de gemeenteraad keurt het principe goed om sluikstorters te verplichten tot gemeenschapsdienst zodat zij 
zelf zwerfvuil moeten opruimen als straf.

art. 2: de gemeenteraad verzoekt het College van burgemeester en schepenen om de uitvoering van deze 
beslissing te verzekeren.

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

Context
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Zwerfvuil opruimen kost heel veel geld. Het is niet logisch dat de gemeente en dus de belastingbetaler dit moet 
betalen. De vervuiler zou dat zelf moeten betalen.

Vandaag is er al de mogelijkheid om een GAS-boetes op te leggen. Voorgesteld wordt om, zoals dat in andere 
gemeenten reeds het geval is, om nog een stap verder te gaan. Sluikstorters zouden bovenop de GAS-boete ook 
nog een vergoeding voor het opruimen moeten betalen.

Motivering

Aan sluikstorters kan vandaag reeds een GAS-boete worden opgelegd. Daarmee geldt de boete als sanctie, deze 
boete dekt vandaag niet noodzakelijk de kost voor de opruiming.

In andere gemeenten geldt de verplichting om, bovenop de GAS-boete, ook de kost voor het opruimen door te 
rekenen aan de overtreder. Vaak moet daar, naargelang de hoeveelheid afval, de sluikstorter meer betalen. Hoe 
meer afval ze hebben gestort, hoe hoger de vergoeding ze moeten betalen.

VOORSTEL VAN BESLISSING

art. 1: de gemeenteraad keurt het principe goed om sluikstorters te verplichten om bovenop de GAS-boete, ook 
een vergoeding te doen betalen voor het opruimen van het gestorte afval. 

art. 2: de gemeenteraad kiest voor de principiële aanpak waarbij sluikstorters, naargelang de hoeveelheid afval, 
een proportionele vergoeding moeten betalen. 

art. 3: de gemeenteraad verzoekt het College van burgemeester en schepenen om de uitvoering van deze 
beslissing te verzekeren en om de modaliteiten van de nieuwe regeling te overleggen met de milieuraad, zodat 
voldoende draagvlak voor de nieuwe maatregelen gegarandeerd wordt.

7. Invoering van een ombudsman in Koksijde

Context

Onze gemeente en onze diensten investeren heel sterk in klantvriendelijkheid. Er bestaat ook een uitgebreide 
procedure voor de registratie van klachten en meldingen. Verschillende gemeenten gaan echter een stap verder. 
Zij werken met een onafhankelijke ombudsman/vrouw. Die valt dan typisch ook rechtstreeks onder de autoriteit 
van de gemeenteraad. Bijvoorbeeld was op 7 februari 2019 ook in de media te lezen dat Oostende een 
ombudsdienst zal opzetten met onder andere als taak: “De ombudsman kan zich op een onafhankelijke manier 
over de dossiers buigen, advies verstrekken, wijzen op pijnpunten in de processen zodat de bevoegde schepen kan 
ingrijpen en we klachten kunnen vermijden.”

Motivering 

De noodzaak om een onafhankelijke ombudsdienst in te voeren staat volledig los van de geldende procedure voor 
de registratie van klachten en meldingen. Deze wordt daardoor niet vervangen, integendeel wordt een extra 
maatregel – de ombudsdienst – eraan toegevoegd. 

Zo garanderen we niet alleen een nog verder geprofessionaliseerde dienstverlening, maar ook tegelijk verdere 
transparantie wat de werking van de gemeente en haar bestuur betreft. 

Op die manier kan ook verdere uitwerking gegeven worden aan artikel 50 van de deontologische code van de 
gemeente Koksijde. Daarin wordt uitdrukkelijk verwezen naar het feit dat een doorverwijzing naar een 
ombudsdienst georganiseerd wordt: “art. 50. De lokale mandatarissen verwijzen de vragensteller, waar mogelijk, 
naar de bevoegde administratieve dienst(en). Waar het gaat om de behandeling van klachten en/of conflicten, 
worden de belanghebbenden in eerste instantie doorverwezen naar de bevoegde klachten- of ombudsdienst.”

VOORSTEL VAN BESLISSING

art. 1: de gemeenteraad beslist tot de uitbouw van een onafhankelijke ombudsdienst.

art. 2: Zoals dit gebruikelijk is, valt de ombudsdienst rechtstreeks onder de autoriteit van de gemeenteraad. 

Art. 3: De ombudsdienst doet verslag van haar activiteiten. Dit gebeurt jaarlijks of in voorkomend geval op verzoek 
van ten minste een derde van de in de gemeenteraad zittinghebbende leden. 

Art. 4: de gemeenteraad verzoekt het college van burgemeester en schepenen om de uitvoering van deze 
beslissing te verzekeren.

8. Sterkere uitbouw van de dienst Lokale Economie

Context

Het gemeentebestuur besliste reeds tot de uitbouw van een dienst lokale economie. Die kan dan het 
aanspreekpunt en de brugfunctie worden tussen alle zelfstandigen en de gemeentediensten. Een 
aanwervingsprocedure voor een nieuwe, aanvullende medewerker is in dit verband lopende. Deze zou worden 
toegevoegd aan de medewerker die vandaag halftijds deze taak op zich neemt. Voorgesteld wordt om de 
inspanning niet te beperken tot de aanwerving van één medewerker, maar een échte dienst uit te bouwen, een 
volwaardig ondernemingsloket dat de brugfunctie kan invullen om het lokale ondernemen te bevorderen. 
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Motivering 

Koksijde richtte een beperkte Cel Lokale Economie op en plant daarvoor vandaag reeds een extra aanwerving. De 
gemeenteraad wil dat deze cel stevig wordt uitgebouwd tot een uniek en actief ondernemingsloket, als centraal 
aanspreekpunt én initiatiefnemer inzake alle materies die zelfstandigen aanbelangen.

De ondernemer moet er terecht kunnen met al zijn vragen. Het ondernemersloket begeleidt ondernemingen tijdens 
hun traject wanneer zij zich bij ons willen vestigen, willen uitbreiden,... Het loket vervult ook dé kruispuntfunctie 
voor andere gemeentelijke diensten die een impact hebben op ondernemers (toerisme, informatie over openbare 
werken,...). 

Bij het ondernemersloket moet men bijvoorbeeld terecht kunnen voor: vlotte informatie over en ondersteuning 
tijdens openbare werken, informeren over toeristische activiteiten, algemene marketing van de handelskernen, het 
op touw zetten van creatieve acties tussen handelaars en de gemeente, informeren van nieuwe inwoners over het 
aanbod lokale economie, het uitwerken van een rubriek Lokale Economie in ons gemeentelijk infoblad, het 
dynamisch inzetten van sociale media inzake winkelen en horeca, het actief opvolgen van de leegstandsdatabank, 
informeren over gewijzigde reglementeringen die handelaars aanbelangen,... 

Het ondernemingsloket zou ook regels en procedures kunnen bijstellen zodat zo weinig mogelijk administratieve 
lasten op de schouders van ondernemers komen te liggen. Klantvriendelijke en snelle digitale dienstverlening wordt 
zo de norm. We kunnen daarbij ook volop de kansen benutte, die e-government biedt, waarbij administratieve 
transacties met de gemeente zo veel als mogelijk langs digitale weg kunnen verlopen. 

Om deze taken proactief en dynamisch in te vullen, volstaat het niet om 1,5 VTE hierop in te zetten. Een extra 
investering daartoe is noodzakelijk. Ter vergelijking, zijn vandaag enkele andere gemeentelijke diensten vandaag 
ook al sterker uitgebouwd (bvb Dienst archief: 3,3 VTE). 

Een actief ondernemingsloket behoort tot één van de absolute kerntaken van onze gemeente. De toewijzing van 
personeel zou bijvoorbeeld ook gevonden kunnen worden door een interne verschuiving te organiseren binnen het 
personeelsbestand richting dit nieuwe ondernemingsloket.

9. Aansluiten bij het initiatief van de European Disability Card

Context 

N-VA-fractie stelt voor dat onze gemeente Koksijde zich aansluit bij het initiatief van de European Disability Card. 
In het verleden stonden personen met een beperking soms in de kou, wanneer zij bij aanbieders van cultuur, sport 
en vrijetijd hun handicap niet op papier konden ‘bewijzen’. Hierdoor liepen personen met een beperking – 
onterecht - toegangskortingen en andere voordelen mis. Om komaf te maken met deze pijnlijke situaties, stelde 
toenmalig bevoegd staatssecretaris voor Personen met een beperking Zuhal Demir (N-VA) een kaart voor, 
waardoor personen met een beperking eenvoudig en zonder discussie kunnen aantonen dat ze recht hebben op 
bepaalde voordelen.

Via het internet kan een Vlaming met een beperking, wiens beperking erkend is, een kaart aanvragen bij de FOD 
Sociale Zekerheid – Directie-generaal Personen met een handicap of bij het Vlaams Agentschap personen met een 
handicap (VAPH) 

Motivering 

Het gebruik van de European Disability Card biedt onze burgers met een beperking verschillende voordelen:

 Er is eindelijk een duidelijk, uniform en afdwingbaar ‘bewijs van handicap’. Zeker voor bepaalde groepen 
met een moeilijk visueel waarneembare beperking is deze kaart een meer dan welgekomen hulp. Denk 
bijvoorbeeld aan slechtzienden, doven of personen met autisme.

 Het is een Europees initiatief, waardoor dezelfde kaart ook geldig is in 7 andere Europese landen (Cyprus, 
Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië).

 Er wordt geen inbreuk gepleegd op de privacy, omdat er, naast de presentatie van de European Disability 
Card, geen nood is om verdere medische bewijsstukken voor te leggen om.

 De kaart is een stimulans voor organisaties en ondernemingen om, waar nodig, voordelen toe te kennen 
aan personen met een beperking.

 Onze gemeente laten aansluiten bij het initiatief van de European Disability Card, draagt bij aan een 
inclusiever beleid.

VOORSTEL VAN BESLISSING

art. 1: de gemeenteraad keurt het gebruik en de promotie van de European Disabilty Card goed.

art. 2: gemeente Koksijde aanvaardt de European Disabilty Card binnen de eigen gemeentelijke diensten. Hierdoor 
kunnen de kaarthouders eenvoudig en zonder discussie aantonen dat ze recht hebben op bepaalde voordelen. 

art. 3: gemeente Koksijde stimuleert en promoot bij lokale ondernemingen de toekenning van mogelijke voordelen 
voor kaarthouders van de European Disability Card. 

art. 4: de gemeenteraad verzoekt het College van burgemeester en schepenen om de uitvoering van deze 
beslissing te verzekeren.



GEMEENTERAAD

TOELICHTENDE NOTA

10. Investeren in toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers

Context 

Koksijde investeert vandaag al sterk in (rolstoel)toegankelijkheid van het openbaar domein. We organiseren 
bovendien een breed draagvlak voor dit beleid, bijvoorbeeld door mensen te sensibiliseren om hier aan mee te 
werken (bv. via het niet versperren van voetpaden). Bij de (her)aanleg van straten, pleinen en openbaar groen is 
toegankelijkheid vandaag al een prioriteit in onze gemeente. In samenwerking met De Lijn zetten we eveneens in 
op het toegankelijk maken van tram- en bushaltes voor mensen met een beperking, zoals op dit moment 
bijvoorbeeld in de heraansleg van de haltes in de Dorpstraat in Oostduinkerke. 

Voorgesteld wordt om drie extra acties te ondernemen, die dit goede beleid nog verder kunnen versterken:

 Gevraagd wordt om, naast de bestaande elektrische rolstoelen die op het strand kunnen, te investeren in 
de zogenaamde “Freedom Trax”

 Gevraagd wordt om op onze speelpleinen te investeren in speeltuigen voor kinderen in een rolstoel

 Gevraagd wordt om te investeren in de verdere uitbouw en promotie van de app “On Wheels”.

Motivering 

(1) Freedom Trax 

De zomer staat binnenkort terug voor de deur. Elk jaar wordt terecht de vraag gesteld hoe we ons strand nog 
toegankelijker kunnen maken voor mensen in een rolstoel. In het verleden investeerde Koksijde reeds in 
elektronische rolstoelen die de toegang tot het strand mogelijk maken. Hiervoor wordt terecht en goed 
samengewerkt met lokale handelaars. Nadeel van deze rolstoelen is dat de gebruiker zijn eigen rolstoel moet 
inwisselen voor een exemplaar met brede zand-banden, wat soms omslachtig is. Voorgesteld wordt dan ook om 
het assortiment uit te breiden, en daarnaast ook te investeren in de zogenaamde “Freedom Trax”, of minstens een 
proefproject hiermee op te starten. De Freedom Trax biedt een externe aandrijving, waar de eigen rolstoel in 
vastgeklikt kan worden. Zo kan men met de eigen rolstoel op alle ondergronden rijden, bijvoorbeeld ook op zand of 
ruwer terrein. Je kan het toestel heel eenvoudig besturen met een joystick die snel en makkelijk op de rolwagen 
bevestigd kan worden. 

(2) Speeltuigen voor kinderen in een rolstoel 

Ook kinderen met een beperking moeten voluit terecht kunnen op onze speeltuinen. Zo bestaan er speeltuigen 
(bvb schommels) waar kinderen hun rolstoel niet moeten verlaten, maar zij met hun rolstoel op terecht kunnen. 

(3) On Wheels

De On Wheels app bevat informatie over de toegankelijkheid van gebouwen (privé en publiek). Zo kan je makkelijk 
(bijvoorbeed ook op je smartphone) zien welke gebouwen, handelszaken,… vlot toegankelijk zijn met een rolstoel. 
Deze app kan door eenieder, kosteloos en vrij aangevuld worden met informatie. Zo wordt ingegeven hoe breed 
toegangswegen zijn, of er een helling beschikbaar is, of er bereikbare toiletten zijn,… 

Verschillende gemeentelijke gebouwen en handelszaken zijn reeds binnen deze app opgenomen. Verzocht wordt 
om dit te veralgemenen voor de volledige gemeente-infrastructuur en ook handelaars te sensibiliseren om hierop 
aan te sluiten.

VOORSTEL VAN BESLISSING

art. 1: de gemeenteraad beslist om, naast de bestaande elektrische rolstoelen die op het strand kunnen, te 
investeren in de zogenaamde “Freedom Trax”, minstens in een proefproject daartoe.

art. 2: de gemeenteraad beslist tot de investering, voor onze gemeentelijke speelpleinen, in speeltuigen voor 
kinderen met een rolstoel. 

art. 3: de gemeenteraad beslist tot de investering in de verdere uitbouw en promotie van de app “On Wheels” voor 
de eigen gemeentelijke gebouwen en diensten. Gemeente Koksijde stimuleert en promoot deze app ook bij lokale 
ondernemingen. Hierdoor kunnen mensen in een rolstoel eenvoudig zien hoe en waar zij vlot toegang hebben. 

art. 4: de gemeenteraad verzoekt het College van burgemeester en schepenen om de uitvoering van deze 
beslissingen te verzekeren.

Joeri Stekelorum,
algemeen directeur


