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gemeente 

Koksijde 

ZITTINGSVERSLAG 

GEMEENTERAAD 
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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, D. DECORTE, S. DE RECHTER, S. DIATTA raadsleden 

 J. STEKELORUM, algemeen directeur 

 

 
De zitting vangt aan om 19u07 
 
Niet aanwezig bij de aanvang van de zitting: raadslid Gantois 
 
 

OPENBARE ZITTING 

1. Goedkeuring notulen van de raadszitting van 26 februari 2019 

Gehoord raadslid Van Herck die zegt dat zijn fractie de notulen niet kan goedkeuren en hij recht van antwoord wil 
toevoegen aan de notulen met name op de reactie van de burgemeester op het initiatief van raadslid Pieters met 
betrekking tot de werkzaamheden in Koksijde-dorp en anderzijds het antwoord van schepen Anseeuw op de tussenkomst 
van raadslid Wolter Hofmans over de plaatsing van de strandcabines; hij vraagt een tekst toe te voegen aan de notulen 

Gehoord de voorzitter die betreurt dat de opmerking niet vooraf werd doorgegeven en dit nu niet kan bekeken worden 
en voorstelt te stemmen over de goedkeuring van de notulen 

 Goedgekeurd met 20 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, G. Verhaeghe, P. 
Hillewaere, A. Hancke, H. Ghyselen, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, S. De Rechter) en 5 
tegen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

2. Mededelingen. 

De burgemeester deelt de stand van zaken mee van het dossier Spreeuwenberg, zoals door raadslid Dalle gevraagd op 
de vorige raad, met name dat de verkeerslichten werden aangepast; 

Raadslid Van Herck stelt dat zijn fractie de vragen nu duidelijk heeft omschreven, terwijl de andere fracties dit niet doen 
en hij vraagt dat de vragen beter zouden onderbouwd en gemotiveerd worden, waarop de voorzitter meldt dat dit 
inderdaad het geval is en vraagt om daar in het vervolg rekening mee te houden 

Raadslid Loones meldt dat er altijd bijkomende uitleg kan gevraagd worden bij onduidelijke vragen; hij verwijst ook naar 
de vraag van zijn fractie om een gemeenteraadscommissie vast te laten stellen en vraagt wanneer dit is ingepland; hij 
vraagt ook om een bijgevoegd punt toe te voegen aan de agenda bij hoogdringendheid toe te voegen, met name het 
voorzitterschap van IKWV, waarop de voorzitter meldt om dit in geheime zitting te behandelen gezien het over personen 
gaat; ze antwoordt dat de commissie Vrije Tijd gepland is op 25 april en de commissie Grondgebiedszaken op 8 mei 

 

3. Aktename van verhindering als gemeenteraadslid van Julie Paelinck 

Gehoord de voorzitter 

 Aktename 

4. Goedkeuren geloofsbrieven en eedaflegging van Sabelle Diatta 

Gehoord de voorzitter 

 De geloofsbrieven worden goedgekeurd en er wordt tot eedaflegging door mevrouw Sabelle Diatta 
overgegaan 

5. Advies verlenen bij de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek OLV Ter Duinen 

Gehoord schepen Decorte in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Loones die over dit en volgende punten een eerbetoon brengt aan gewezen schepen Serpieters en een 
oproep naar de nieuwe bevoegde schepen doet om dit goede werk verder te zetten, hij vaststelt dat 23% niet werd 
gebruikt van de toelage en aldus vaststelt dat er nog werk te doen is  

 Goedgekeurd met unanimiteit 

6. Advies verlenen bij de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek St-Idesbald 

Gehoord schepen Decorte in zijn toelichting 
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 Goedgekeurd met unanimiteit 

7. Advies verlenen bij de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek St-Niklaas 

Gehoord schepen Decorte in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

8. Advies verlenen bij de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek St-Pieter 

Gehoord schepen Decorte in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

9. Advies verlenen bij de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek St-Willibrordus 

Gehoord schepen Decorte in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

10. Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-ambacht (IWVA) - aanduiden van 1 bestuurder met 
raadgevende stem 

Gehoord raadslid Loones die raadslid De Rechter voorstelt als kandidaat 

Gehoord raadslid Van Herck die raadslid Pieters voorstelt als kandidaat 

 Raadslid Pieters bekomt 5 stemmen, raadslid De Rechter 19 stemmen er zijn 2 onthoudingen: raadslid 
De Rechter is verkozen 

11. Poolstok cvba - aanduiden vertegenwoordiger voor de algemene vergadering 

Gehoord de voorzitter die schepen Decorte als kandidaat voorstelt 

 Schepen Decorte bekomt 14 stemmen voor, er zijn 12 onthoudingen 

12. Achthoek - aanstellen bestuurder met raadgevende stem ter vervanging van Rita Gantois 

Gehoord raadslid Loones die raadslid Hillewaere voorstelt 

Gehoord raadslid Van Herck die raadslid Bogaerts voorstelt 

 Raadslid Hillewaere bekomt 19 stemmen, raadslid Bogaerts 5 stemmen, 2 onthoudingen: raadslid 

Hillewaere is verkozen 

13. Hervaststelling statuten en huishoudelijk reglement gemeentelijke landbouwraad 

Gehoord schepen Decorte in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Van Herck die vraagt om dit punt te verdagen gezien de raad nog niet is bijeengeroepen en zich dus 
niet heeft kunnen uitspreken over het voorstel van statuten en huishoudelijk reglement 

Gehoord raadslid Loones die stelt dat de tekst wel degelijk in e-notulen is opgenomen en bij amendement vraagt om het 
verslag van de landbouwraad steeds ook te bezorgen aan de gemeenteraadsleden 

Gehoord raadslid Van Herck die bij zijn standpunt blijft en die stelt dat de afgevaardigde van zijn fractie de tekst niet 
heeft gekregen 

Gehoord schepen Decorte die stelt dat het voorliggend ontwerp een verderzetting is van de vorige statuten en akkoord is 
met het amendement en raadslid Van Herck vraagt wat gezond verstand aan de dag te leggen 

Gehoord raadslid Van Herck die hiermee niet akkoord is en die stelt dat er respect moet zijn voor de mensen die in de 
landbouwraad zetelen 

 Het amendement wordt met unanimiteit goedgekeurd 

 de verdaging van het punt is verworpen met 14 tegen (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, H. Ghyselen, S. Diatta), 7 onthoudingen (G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. 
Vandenbroucke, D. Decorte S. De Rechter) en 5 voor (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De 
Coster, D. Wolter Hofmans) 

 Het punt wordt ten gronde goedgekeurd met 21 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, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, H. Ghyselen, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, S. 
De Rechter, S. Diatta) en 5 tegen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter 
Hofmans) 

14. Goedkeuring verrekening 1 van de overheidsopdracht: diverse riolerings- en wegeniswerken: herinrichting 
van de Hoge Weg, Polderstraat, e.a. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Hancke die vraagt of het niet Kinderlaan moet zijn in plaats van Toekomstlaan 

Gehoord raadslid Loones die verwijst naar de “besliste vernieuwing” van een deel van de Leopold II-laan en vraagt of er 
daar al duidelijkheid over is, waarop burgemeester verwijst naar het meerjarenplan 
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 Goedgekeurd met 21 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, G. Verhaeghe, P. 
Hillewaere, A. Hancke, H. Ghyselen, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, S. De Rechter, S. Diatta) 
en 5 onthoudingen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

Raadslid Gantois vervoegt de zitting tijdens de bespreking van navolgend punt 
 
15. Goedkeuren van wijziging aan het algemeen politiereglement van de gemeente Koksijde 

Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

Gehoord raadslid Loones die het goed vindt dat ondernemers meer ruimte krijgen maar uitbreiding vraagt van het 
reglement in die zin dat er overleg zou gebeuren met de horeca en waarbij hij ook voorstelt om het uit te breiden naar 
niet zandterrassen 

Gehoord raadslid Wolter Hofmans die stelt dat haar fractie niet tegen is, maar meent dat er geen juiste beslissing kan 
worden genomen en voorstelt om de wijziging nog eerst in een commissie te bespreken omdat de huidige formulering te 
onvolledig is en discussie kan ontlokken; schepen Anseeuw meldt dat er geregeld overleg wordt gepleegd; raadslid 
Wolter Hofmans vervolgt met een technische en inhoudelijke discussie over de tekst 

Gehoord raadslid Van Herck die vraagt om de zaak nog eens te bekijken aan de hand van stukken die zullen toegevoegd 
worden 

Gehoord raadslid Hancke die stelt dat er geen overleg is geweest met de horecafederatie 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

16. Westhoek Academie Koksijde (WAK) - aanvraag nieuwe vestigingsplaats te Nieuwpoort 'Vismijn Zuid' 

Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Bogaerts die het positief vindt dat er in kunstonderwijs wordt geïnvesteerd 

Gehoord raadslid Loones die een vraagt stelt over de financiering van de filialen, met name of de gemeente Koksijde niet 
sponsort in andere gemeenten en daar duidelijkheid over vraagt 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

17. Westhoek Academie Koksijde (WAK) - goedkeuren artistiek pedagogisch project. 

Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

18. Westhoek Academie Koksijde (WAK) - toestemming oprichting kunstambacht Marokijnbewerking 
(lederaccessoires) 

Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

19. Westhoek Academie Koksijde (WAK) - toestemming oprichting domeinoverschrijdende initiatie in 
samenwerking met StAPwest Veurne 

Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting over dit initiatief 

Gehoord raadslid Loones die vaststelt dat er voor de Westhoekacademie geen interlokale vereniging is en dan ook 
duidelijkheid vraagt over de financiële afspraken waarop schepen Van Hove meldt dit te zullen overmaken 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

20. Westhoek Academie Koksijde (WAK) - goedkeuren aanbod Westhoek Academie Koksijde schooljaar 2019-
2020 

Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

21. Westhoek Academie Koksijde (WAK) - toestemming oprichten Kunstkuur in samenwerking met de 
Gemeentelijke basisscholen van Koksijde 

Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

22. Delegatie van beslissingsbevoegdheid over organogram en personeelsformatie van gemeenteraad naar 
college van burgemeester en schepenen 

Gehoord schepen Decorte in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Van Herck die stelt dat de gemeenteraad slagkracht zal verliezen wanneer dit punt wordt goedgekeurd 
gezien er een deel van de bevoegdheid afgestaan wordt en hij wil dat de gemeenteraad inspraak blijft hebben in deze 
belangrijke materie; hij deelt mee dat zijn fractie dan ook zal tegenstemmen 

Gehoord raadslid Devos die stelt dat we trots mogen zijn op onze personeelsformatie en zijn fractie zal dit punt 

goedkeuren waarop raadslid Van Herck repliceert dat hij geen kritiek geeft op de goede werking van de personeelsdienst 

Gehoord raadslid Loones die begrijpt dat er flexibiliteit moet zijn maar ook begrip toont voor het standpunt van de fractie 
Koksijde Vooruit en zijn fractie zich dan ook zal onthouden 
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 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, S. Diatta), 
8 onthoudingen (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. 
Decorte, S. De Rechter) en 5 tegen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter 
Hofmans) 

(23) MONDELINGE VRAGEN 

 
1. vraag van raadslid Devos - fietsscanproject 

raadslid Devos verwijst naar de gemeente Bonheiden waar een succesvol fietsregistratiesysteem de schoolgaande jeugd 
motiveert om minder met de wagen en meer met de fiets naar school te gaan. Hij vraagt naar een stand van zaken om 
ook hier in Koksijde met dit project te starten. 

Schepen Van Hove antwoordt dat het college heeft beslist dit te laten doorgaan in alle basisscholen van de gemeente en 
dit project momenteel wordt voorbereid; hij schetst de bedoelingen van dit project en de stappen die moeten 
ondernomen worden en zegt dat het project in de week van de mobiliteit zal worden gelanceerd.  

Raadslid Loones vraagt wanneer dit punt op de dagorde ter bespreking zal komen. 

 

2. vraag van raadslid Ghyselen - padelsport 

raadslid Ghyselen verwijst naar het succes van de padel in de tennisclub , de bezetting van de terreinen voor de padel 
zijn volledig volgeboekt en hij vraagt of hier nog een initiatief zal genomen worden; schepen Dawyndt meldt dat er 
inderdaad een vraag is om een derde veld aan te leggen en er zal bekeken worden wat de mogelijkheden zijn maar nu al 
verzekert dat de meerderheid hier zeker achter staat. 

 

3. vraag van raadslid Dalle – toekomst Basis Koksijde 

Raadslid Dalle verwijst naar pers en sociale media waarin wordt gesteld dat er een doorbraak is in het dossier rond de 

Basis Koksijde en vraagt een stand van zaken; de burgemeester meldt dat dit dossier al lang lopende is en hij de 
historiek schetst en de gemeente al lang wacht op een beslissing terzake; hij schetst de werkzaamheden die lopende zijn 
voor de herbestemming van de plannen en welke stappen nog moeten ondernomen worden 

 

4. vraag van raadslid Bogaerts - gemeente als bijengemeente 

Raadslid Bogaerts vraagt of Koksijde zal blijven inzetten op acties rond bijen, gezien hun meerwaarde voor de ecologie; 

ze vraagt ook samenwerking met de scholen via diverse initiatieven; ze doet een aantal concrete voorstellen van acties; 
ze vraagt wat er door de gemeente zal worden gedaan 

Schepen Decorte meldt dat de gemeente erkend is als bijengemeente en reeds veel doet op dit vlak en vervolgens de 
bestaande initiatieven opsomt 

 

5. vraag van raadslid De Coster – organiseren van 4 workshops per jaar 'Digitaal betalen 

Raadslid De Coster stelt dat meer en meer digitaal wordt betaald, hij verwijst naar sluiting van bankfilialen, de infoavond 
van zijn fractie en van Unizo, van het Sociaal Huis en andere over gebruik van digitale technologie, maar nog te weinig 
over digitaal betalen zelf; hij vraagt dat de gemeente hier meer initiatief zou nemen; 

De burgemeester verwijst naar mogelijkheden bij de banken zelf, de gemeente organiseert zelf cursussen voor senioren, 
de gemeente ook een cursus hieromtrent voorziet einde april, begin mei en zegt te zullen aandringen om ook jongeren 
toe te laten op deze sessies 

 

6. vraag van raadslid Van Herck – openstellen openluchtzwembad gedurende zes maanden 

Raadslid Van Herck verwijst naar eerdere tussenkomsten om het openluchtzwembad langer open te houden en houdt nu 
een nieuw pleidooi hiervoor; hij vraagt om het zes maanden in plaats van twee maanden open te houden 

Schepen Geersens stelt dat dit een toeristisch recreatiebad is en in de discussie ook de kostprijs werd bekeken en ook 
het aantal bezoekers verantwoordt niet dat het zwembad langer open wordt gehouden; raadslid Van Herck repliceert hier 
op dat er andere mogelijkheden zijn om het bad langer open te houden en zwemmers aan te trekken 

 

7. vraag van raadslid Van Herck – opruimactie lenteschoonmaak 

Raadslid Van Herck verwijst naar het feit dat in eenzelfde weekend er twee initiatieven werden georganiseerd; hij vraagt 

waarom er geen overleg is geweest met Clean Beach Club, en vraagt om iets te doen aan de ecologische voetafdruk in 
onze gemeente te vergroten; hij doet een aantal voorstellen terzake en vraagt meer sensibilisering 

Schepen Decorte verwijst naar het succes van de opruimactie van afgelopen zaterdag; het initiatief van de Clean Beach 
Club is vooral een initiatief van de surfclubs, waarbij er afspraken zijn gemaakt dat de zondag het strand werd gedaan en 
de zaterdag de rest van de gemeente, er zijn dus duidelijke afspraken gemaakt; hij somt diverse initiatieven op 
waarrond de afgelopen maanden werd gecommuniceerd 

 

8. vraag van raadslid Pieters - inzetten van seingevers bij wielerwedstrijden 

Raadslid Pieters stelt dat seingevers uit Koksijde blijkbaar niet langer gewenst zijn bij enkele recente initiatieven en 
vraagt hier een rechtzetting in de toekomst hiervan; schepen Dawyndt geeft hieromtrent uitleg gevraagd en blijkbaar ligt 
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de oorzaak in een financieel geschil tussen de organisator en de lokale personen; hij stelt dat dit in de toekomst zal 
opgevangen worden door mogelijkheid te geven aan seingevers om zich bij de sportdienst aan te melden 

 

9. vraag van raadslid Loones - promoten van ons dialect als immaterieel erfgoed 

Raadslid Loones stelt vast dat er typische en mooie plaatsen zijn in de gemeente met Vlaamse namen en doet het 

voorstel om het dialect te vermelden op onze straatnaamborden, waarop schepen Anseeuw meldt niet op dit voorstel te 
zullen ingaan om tal van redenen. 

 

10. vraag van raadslid Loones - bevorderen vrijwilligers bij de brandweer 

Raadslid Loones vraagt om extra inspanningen te doen om vrijwilligers voor de brandweer te recruteren, hij stelt voor 

om een dag stage voor de raadsleden bij de brandweer in te richten. De burgemeester beaamt de moeilijkheden om 
vrijwilligers te vinden en somt de reeds gedane acties op. 

 

11. vraag van raadslid Gantois - Werken in Koksijde dorp 

Raadslid Gantois stelt vast dat de toegankelijkheid van het dorp momenteel zeer beperkt is en er een toegang kan 
genomen worden via het zwembad en sportpark naar de parking; ze stelt vragen over de veiligheid van de kinderen bij 
deze voorlopige toegangsweg en vraagt het voorzien van enkele verkeersdrempels bij de toegang tot de sporthal; de 
burgemeester stelt dat deze werken op de voet worden gevolgd om de toegankelijkheid en de veiligheid maximaal te 
garanderen en zal opdracht geven de situatie ter plaatse na te zien. 

 

12. vraag van raadslid Vandenbroucke - Lokale handelaars steunen met roterend parkeerbeleid 

Raadslid Vandenbroucke stelt voor om in de rode zones het hele jaar betalend parkeren te maken zodat er meer rotatie 
is voor de lokale handelszaken, ze stelt ook voor om het funshoppen te bevorderen door de rode zone het hele jaar door 
betalend te maken en toelaten dat er een uur gratis kan geparkeerd worden en dat bewoners met een bewonerskaart er 
kunnen parkeren voor twee uur; schepen Geersens verwijst naar inforondes bij de handelaarsverenigingen en horeca 
waaruit blijkt dat de meningen uiteenlopend zijn in verband met het parkeerbeleid 

 

13. vraag van raadslid Vandenbroucke - Wijze van optreden bij wijziging van reglementering 

Raadslid Vandenbroucke vraagt dat er bij wijzigingen van politiereglementen er duidelijke communicatie zou zijn naar de 

bevolking en men eerst zou waarschuwen in plaats van direct een boete uit te schrijven; schepen Decorte stelt dat er 
momenteel ruime communicatie gebeurt via tij-dingen, via sociale media en op maat voor bepaalde doelgroepen; het 
waarschuwingsbeleid is ook van toepassing bij gewijzigde reglementering; raadslid Vandenbroucke verwijst ten slotte 
naar nieuwe blauwe zones waar er direct werd beboet. 

 

14. vraag van raadslid Hancke - Dorpsplaats Wulpen - speelpleintje en openbaar toilet 

Raadslid Hancke verwijst naar het nieuwe bouwproject in Wulpen en vraagt een speelpleintje op de Dorpsplaats aan te 
leggen en vraagt ook aandacht voor de openingsuren van het openbaar toilet. Schepen Van Hove meldt dat er tegen 
einde dit jaar een speelpleintje zou aangelegd worden; schepen Anseeuw meldt dat er zal worden geïnvesteerd in een 
openbaar toilet in de Nieuwstraat 

 

15. vraag van raadslid Dirk Decorte - Stand van zaken bankautomaat in Sint-Idesbald 

Raadslid Decorte verwijst naar de verkiezingsbeloftes dat een bankautomaat in Sint-Idesbald zou blijven en vraagt naar 
een stand van zaken. De burgemeester stelt dat de fout lag bij de laatste bank die werd gesloten en er geen tijdig 
overleg is gepleegd. Hij meldt ook dat de gemeente afhankelijk is van de banken en hier zelf geen initiatief kan nemen. 

 
24. Periode plaatsing strandcabines 

Gehoord dhr. burgemeester die vaststelt dat er vandaag een ruim aantal vragen werden beantwoord, hij stelt dat de 
oppositie punten die de vorige keer werden beantwoord nu opnieuw worden geagendeerd voorstelt en daarom ook 
voorstelt om de punten 24 tot en met 40 te verdagen tot nader order; hij meent dat de oppositie een spel speelt om 
verwarring te zaaien bij de bevolking en de diensten wil verlammen, de punten kunnen aan bod komen bij de bespreking 
van het meerjarenplan of in een commissie, hij vraagt dan ook de stemming over het uitstel van deze punten 

Gehoord raadslid Van Herck die stelt dat dit onzin is, omdat er bijkomende elementen in de aangebrachte punten zitten, 
er ook vragen zijn die vorige keer niet zijn gesteld en stelt dat er geen grond is in het huishoudelijk reglement om deze 
punten niet te behandelen 

Gehoord raadslid Loones die stelt dat er met deze bijkomende punten een aantal suggesties worden gedaan, er geen 
debat kan worden gevoerd bij de mondelinge vragen, hij stelt dat er hiermee flagrant tegen het huishoudelijk reglement 
wordt ingegaan en zijn fractie dan ook klacht zal indienen; hij betreurt dat er niet constructief wordt meegewerkt en dat 
het spreekrecht wordt afgenomen 

Gehoord de burgemeester die voorstelt om tot de stemming over te gaan over het uitstel, waarbij hij verwijst naar de 
toepassing van artikel 17 van het huishoudelijk reglement 

Gehoord raadslid Van Herck die stelt dat dit een aanfluiting is van de democratie en er enkel constructieve voorstellen 
worden gedaan 
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Gehoord raadslid Loones die verwijst naar de inhoud van artikel 17 waarop de burgemeester antwoordt dat een uitstel 
van het punt wel kan op basis van artikel 17 en vraagt dat de werkwijze van de gemeenteraad door een commissie wordt 
besproken 

Gehoord schepen Dawyndt die stelt dat deze punten niet ten gronde zijn kunnen voorbereid worden door de diensten en 
het dus niet is aangewezen om deze vandaag te behandelen; hij stelt dat de manier van werken aan de kaak wordt 
gesteld 

Gehoord de voorzitter die de bepalingen van artikel 17 van het huishoudelijk reglement nog eens voorleest 

Gehoord raadslid Loones in zijn repliek over de tijd die de raadsleden krijgen om de dossiers voor te bereiden en nog 

eens verwijst naar het huishoudelijk reglement over hoe bijkomende punten kunnen geagendeerd worden en hoe deze 
door de raad kunnen worden afgehandeld; hij vraagt aandacht voor het recht van de oppositie om bijkomende punten te 
bespreken en hij wijst er nog eens op dat er klacht zal ingediend worden tegen deze manier van werken waarop de 
burgemeester voorstel de punten eerst in een commissie ten gronde te bespreken en dus vraagt om uitstel 

Gehoord raadslid Bogaerts die het schokkend vindt dat de punten niet worden behandeld en het betreurt dat er niet 
vooraf hierover werd beslist 

Gehoord raadslid Loones die vraagt of er nu voor elke gemeenteraad een commissie zal bijeenkomen 

Gehoord de voorzitter die de verdaging van dit punt 24 ter stemming voorlegt 

 
Vooraleer tot de stemming van dit punt over te gaan verlaten de volgende raadsleden de zitting: 
R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, S. De Rechter 
E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans 
 

 Punt verdaagd met 14 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, H. Ghyselen, S. Diatta)  

25. Behoud van een permanente militaire aanwezigheid op het vliegveld 
 Punt verdaagd met 14 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, H. Ghyselen, S. Diatta) 

26. Intekening op INTRO project 
 Punt verdaagd met 14 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, H. Ghyselen, S. Diatta) 

27. Wegeniswerken/riolering Kerkstraat 
 Punt verdaagd met 14 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, H. Ghyselen, S. Diatta) 

28. Proefproject rookverbod 1 zone familiestrand 
 Punt verdaagd met 14 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, H. Ghyselen, S. Diatta) 

29. Locatie en onderhoud Seaking 
 Punt verdaagd met 14 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, H. Ghyselen, S. Diatta) 

30. Stil vuurwerk 
 Punt verdaagd met 14 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, H. Ghyselen, S. Diatta) 

31. Onderwijscheques 
 Punt verdaagd met 14 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, H. Ghyselen, S. Diatta) 

32. Steun voor onze senioren: Stembureaus inrichten in woonzorgcentra 
 Punt verdaagd met 14 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, H. Ghyselen, S. Diatta) 

33. Steun voor senioren – Livestreamen van diverse seniorenevenementen 
 Punt verdaagd met 14 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, H. Ghyselen, S. Diatta) 

34. De aanleg van een geboorte-bos in Koksijde-Oostduinkerke 
 Punt verdaagd met 14 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, H. Ghyselen, S. Diatta) 

35. Meter- en peterschap voor een gemeente die bloeit en blinkt 
 Punt verdaagd met 14 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, H. Ghyselen, S. Diatta) 

36. Oprichting van een Dierenadviesraad in Koksijde-Oostduinkerke 
 Punt verdaagd met 14 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, H. Ghyselen, S. Diatta) 
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37. Kunst en exposities in leegstaande en ongebruikte panden 
 Punt verdaagd met 14 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, H. Ghyselen, S. Diatta) 

38. De band met onze geschiedenis versterken 
 Punt verdaagd met 14 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, H. Ghyselen, S. Diatta) 

39. Een nieuwe sporthal met twee verdiepingen in Koksijde-Dorp 
 Punt verdaagd met 14 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, H. Ghyselen, S. Diatta) 

40. Beleidsdoelstelling lokale economie 
 Punt verdaagd met 14 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, H. Ghyselen, S. Diatta) 

De burgemeester verzoekt te willen notuleren dat het eerste agendapunt werd verdaagd omwille van de aangehaalde redenen en 
de andere agendapunten niet zijn kunnen behandeld worden omdat de oppositie de zaal heeft verlaten. 
 
 
De raadszitting wordt gesloten om 21u34 
volgende raadszitting : dinsdag 30 april 2019 
 
Voor een woordelijke weergave van de zitting wordt verwezen naar 
https://koksijde.notubiz.be/vergadering/594322/Gemeenteraad%2026-03-2019? dat integraal deel uitmaakt van dit 
zittingsverslag. 
 
 
 
 

Voor verslag 
de algemeen directeur 
Joeri STEKELORUM 

https://koksijde.notubiz.be/vergadering/594322/Gemeenteraad%2026-03-2019?

