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zitting van 26 maart 2019 

OPENBAAR 
GOEDKEUREN NOTULEN VORIGE ZITTING 

1. Goedkeuren notulen van de raadszitting van 26 februari 2019. 

 
MEDEDELINGEN 

2. Mededelingen 

 
VERKIEZ INGEN 

3. Aktename van verhindering als gemeenteraadslid van Julie Paelinck 

Mevrouw Julie Paelinck, gemeenteraadslid, wenst tijdens haar ouderschapsverlof vervangen te worden in de 
uitoefening van haar mandaat. 

Ingevolge art.12 2° van het decreet lokaal bestuur moet de gemeenteraad akte nemen van de verhindering. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1 : De gemeenteraad neemt akte van verhindering van mevr. Julie Paelinck als gemeenteraadslid. 

 

4. Goedkeuren geloofsbrieven en eedaflegging van Sabelle Diatta 

Tot de plaatsvervanging van een gemeenteraadslid moet steeds de eerste opvolger van zijn lijst worden 
opgeroepen. 

Mevr. Sabelle Diatta is de eerste opvolger op de Lijst Burgemeester. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1 : De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven van mevr. Sabelle Diatta goed. 

Art. 2 : De gemeenteraad neemt akte van de eedaflegging van mevr. Sabelle Diatta in handen van de voorzitter. 

 
FINANCIËN KERKFABRIEK 

jaarrekening kerkfabriek 

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

Door het Centraal Kerkbestuur werden op 10 maart 2019 de gecoördineerde jaarrekeningen 2018 van de 
kerkfabrieken ingediend. Deze werden elektronisch ontvangen op 10 maart 2019 via Religiopoint. 
De gemeenteraad beschikt over een adviesbevoegdheid inzake de jaarrekeningen. De gemeenteraad kan een 
gunstig of ongunstig advies verlenen bij elke jaarrekening. Dit advies moet gegeven worden aan de gouverneur 
binnen de vijftig dagen volgend op de ontvangst van de jaarrekeningen. Deze termijn eindigt op 29 april 2019. Bij 
gebreke aan advies wordt het advies automatisch als gunstig beschouwd. 

Het betreft de jaarrekening 2018 van de Kerkfabriek OLV Ter Duinen. 

Ontvangsten 13.995,37 euro 
Uitgaven 285.914,30 euro 
Saldo eigen dienstjaar exploitatie van de jaarrekening 2018: -271.918,93 euro 
Toelage van de gemeente uitbetaald in 2018: 254.196,62 euro 
Gecumuleerd saldo vorige dienstjaarrekening 2017:  26.645,28 euro 
Totaal gecumuleerd saldo 2018: 8.922,97 euro 

Het gecumuleerd overschot is gedaald tegenover de vorige jaarrekening. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

art. 1: Er wordt gunstig advies gegeven betreffende de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek OLV Ter Duinen. 

Het gecumuleerd overschot 8.922,97 euro moet verrekend worden bij de vaststelling van de gemeentelijke dotatie 
voor het eerstvolgende budget. 

art. 2: Afschrift van dit besluit wordt opgeladen in de sofwaretoepassing Religiopoint ten behoeve van het centraal 
kerkbestuur en de toezichthoudende overheid. 

 

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

Door het Centraal Kerkbestuur werden op 10 maart 2019 de gecoördineerde jaarrekeningen 2018 van de 
kerkfabrieken ingediend. Deze werden elektronisch ontvangen op 10 maart 2019 via Religiopoint. 
De gemeenteraad beschikt over een adviesbevoegdheid inzake de jaarrekeningen. De gemeenteraad kan een 
gunstig of ongunstig advies verlenen bij elke jaarrekening. Dit advies moet gegeven worden aan de gouverneur 
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binnen de vijftig dagen volgend op de ontvangst van de jaarrekeningen. Deze termijn eindigt op 29 april 2019. Bij 
gebreke aan advies wordt het advies automatisch als gunstig beschouwd. 

Het betreft de jaarrekening 2018 van de Kerkfabriek St-Idesbald. 

Ontvangsten 4.151,27 euro 
Uitgaven 78.643,12 euro 
Saldo eigen dienstjaar exploitatie van de jaarrekening 2018: -74.491,85 euro 
Toelage van de gemeente uitbetaald in 2018: 70.767,71 euro 
Gecumuleerd saldo vorige dienstjaarrekening 2017:  16.232,67 euro 
Totaal gecumuleerd saldo 2018: 12.508,53 

Het gecumuleerd overschot is gedaald tegenover de vorige jaarrekening. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

art. 1: Er wordt gunstig advies gegeven betreffende de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek St-Idesbald. 
Het gecumuleerd overschot 12.508,53 euro moet verrekend worden bij de vaststelling van de gemeentelijke 
dotatie voor het eerstvolgende budget. 

art. 2: Afschrift van dit besluit wordt opgeladen in de sofwaretoepassing Religiopoint ten behoeve van het centraal 
kerkbestuur en de toezichthoudende overheid. 

 

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

Door het Centraal Kerkbestuur werden op 10 maart 2019 de gecoördineerde jaarrekeningen 2018 van de 
kerkfabrieken ingediend. Deze werden elektronisch ontvangen op 10 maart 2019 via Religiopoint. 
De gemeenteraad beschikt over een adviesbevoegdheid inzake de jaarrekeningen. De gemeenteraad kan een 
gunstig of ongunstig advies verlenen bij elke jaarrekening. Dit advies moet gegeven worden aan de gouverneur 
binnen de vijftig dagen volgend op de ontvangst van de jaarrekeningen. Deze termijn eindigt op 29 april 2019. Bij 
gebreke aan advies wordt het advies automatisch als gunstig beschouwd. 

Het betreft de jaarrekening 2018 van de Kerkfabriek St-Niklaas. 

Ontvangsten 33.382,65 euro 
Uitgaven 102.301,34 euro 
Saldo eigen dienstjaar exploitatie van de jaarrekening 2018: -68.918,69 euro 
Toelage van de gemeente uitbetaald in 2018: 62.685,19 euro, waarvan 61.807,60 euro tlv gemeente Koksijde en 
877,59 euro tlv Stad Nieuwpoort 
Gecumuleerd saldo vorige dienstjaarrekening 2017:  19.944,60 euro 
Totaal gecumuleerd saldo 2018: 13.711,10 euro 

Het gecumuleerd overschot is gedaald tegenover de vorige jaarrekening. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

art. 1: Er wordt gunstig advies gegeven betreffende de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek St-Niklaas. 
Het gecumuleerd overschot 13.711,10 euro moet verrekend worden bij de vaststelling van de gemeentelijke 
dotatie voor het eerstvolgende budget. 

art. 2: Afschrift van dit besluit wordt opgeladen in de sofwaretoepassing Religiopoint ten behoeve van het centraal 
kerkbestuur en de toezichthoudende overheid. 

 

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

Door het Centraal Kerkbestuur werden op 10 maart 2019 de gecoördineerde jaarrekeningen 2018 van de 
kerkfabrieken ingediend. Deze werden elektronisch ontvangen op 10 maart 2019 via Religiopoint. 
De gemeenteraad beschikt over een adviesbevoegdheid inzake de jaarrekeningen. De gemeenteraad kan een 
gunstig of ongunstig advies verlenen bij elke jaarrekening. Dit advies moet gegeven worden aan de gouverneur 
binnen de vijftig dagen volgend op de ontvangst van de jaarrekeningen. Deze termijn eindigt op 29 april 2019. Bij 
gebreke aan advies wordt het advies automatisch als gunstig beschouwd. 

Het betreft de jaarrekening 2018 van de Kerkfabriek St-Pieter. 

Ontvangsten 8.678,85 euro 
Uitgaven 76.886,91 euro 
Saldo eigen dienstjaar exploitatie van de jaarrekening 2018: --68.208,06 euro 
Toelage van de gemeente uitbetaald in 2018: 63.436,96 euro 
Gecumuleerd saldo vorige dienstjaarrekening 2017: 49.142,96 euro 

Totaal gecumuleerd saldo 2018: 44.371,86 

Het gecumuleerd overschot is gedaald tegenover de vorige jaarrekening. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 
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Art. 1: Er wordt gunstig advies gegeven betreffende de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek St-Pieter. 
Het gecumuleerd overschot 44.371,86 euro moet verrekend worden bij de vaststelling van de gemeentelijke 
dotatie voor het eerstvolgende budget. 

Art. 2: Afschrift van dit besluit wordt opgeladen in de sofwaretoepassing Religiopoint ten behoeve van het centraal 
kerkbestuur en de toezichthoudende overheid. 

 

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

Door het Centraal Kerkbestuur werden op 10 maart 2019 de gecoördineerde jaarrekeningen 2018 van de 
kerkfabrieken ingediend. Deze werden elektronisch ontvangen op 10 maart 2019 via Religiopoint. 
De gemeenteraad beschikt over een adviesbevoegdheid inzake de jaarrekeningen. De gemeenteraad kan een 
gunstig of ongunstig advies verlenen bij elke jaarrekening. Dit advies moet gegeven worden aan de gouverneur 
binnen de vijftig dagen volgend op de ontvangst van de jaarrekeningen. Deze termijn eindigt op 29 april 2019. Bij 
gebreke aan advies wordt het advies automatisch als gunstig beschouwd. 

Het betreft de jaarrekening 2018 van de Kerkfabriek St-Willibrordus. 

Ontvangsten 4.174,00 euro 
Uitgaven 104.120,48 euro 
Saldo eigen dienstjaar exploitatie van de jaarrekening 2018: -99.946,48 euro 
Toelage van de gemeente uitbetaald in 2018: 96.000,00 euro 
Gecumuleerd saldo vorige dienstjaarrekening 2017:  51.323,57 euro 
Totaal gecumuleerd saldo 2018: 47.377,09 

Het gecumuleerd overschot is gedaald tegenover de vorige jaarrekening. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: Er wordt gunstig advies gegeven betreffende de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek St-Willibrordus. 
Het gecumuleerd overschot 47.377,09 euro moet verrekend worden bij de vaststelling van de gemeentelijke 
dotatie voor het eerstvolgende budget. 

Art. 2: Afschrift van dit besluit wordt opgeladen in de sofwaretoepassing Religiopoint ten behoeve van het centraal 
kerkbestuur en de toezichthoudende overheid. 

 
INTERGEM EENTELIJKE S AMENWERKINGSVERBANDEN 

aanstellen afg evaardigden igs 

10. Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-ambacht (IWVA) - aanduiden van 

1 bestuurder met raadgevende stem 

De gemeenteraad heeft in zitting van 29 januari 2019 dhr. Peter Hillewaere voorgedragen als kandidaat-bestuurder 
met raadgevende stem van de minderheid en vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de IWVA. 

Tussen deze functies bestaat er een onverenigbaarheid: 

Art 440 DLB, laatste lid, bepaalt: 

“Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste vijf rechtstreeks door 
verschillende gemeenten aangewezen afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem. Deze afgevaardigden 
worden niet meegeteld in het maximumaantal leden van de raad van bestuur, vermeld in artikel 434, § 1. De 
statuten vermelden de criteria die bepalend zijn voor de wijze van aanwijzing van die afgevaardigden, die altijd 
raadsleden zijn die in de betrokken gemeenten verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel 
uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen.” 

Met andere woorden: ook de afgevaardigde met raadgevende stem wordt beschouwd als “lid” van de RvB. 

Art 447 DLB, laatste lid, bepaalt: 

“Het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering is onverenigbaar met het mandaat van lid van 
een van de andere organen. De onverenigbaarheden, vermeld in artikel 436, zijn ook van toepassing op de 
vertegenwoordigers op de algemene vergadering.” 

Dhr. Hillewaere doet afstand van zijn mandaat als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem van de IWVA, 
daarom moet een ander gemeenteraadslid worden aangeduid. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: XXX voor te dragen als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem van de minderheid voor de IWVA, dit 
ter vervanging van dhr. Peter Hillewaere. 

Art. 2: Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de 
gemeenteraad. 

 

11. Poolstok cvba - aanduiden vertegenwoordiger voor de algemene vergadering 
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Als vennoot van Poolstok (Vlaams selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba) kan de gemeente Koksijde 
zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering. 

Dit kan een mandataris zijn, maar dit is niet verplicht.  De vertegenwoordiger kan de organisatie gedurende de 
gehele legislatuur vertegenwoordigen, maar kan ook jaarlijks, per vergadering aangeduid worden. Deelname aan 
de algemene vergadering wordt niet bezoldigd. 
Naast een vaste vertegenwoordiger kan ook een plaatsvervangend vertegenwoordiger aangeduid worden. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: XXX wordt aangeduid als vertegenwoordiger op de algemene vergadering van Poolstok cvba. 

Art. 2: XXX wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene vergadering van Poolstok 
cvba. 

 

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

De gemeenteraad heeft in zitting van 29 januari 2019 mevr. Rita Gantois aangeduid als lid met raadgevende stem 
in de raad van bestuur van de projectvereniging Achthoek. 

Mevr. Rita Gantois kan, als federaal parlementslid, niet zetelen in de raad van bestuur van de projectvereniging 
Achthoek. 
Tussen deze functies bestaat er een onverenigbaarheid. 

De gemeenteraad moet een nieuw lid met raadgevende stem in de raad van bestuur van de projectvereniging 
Achthoek aanduiden. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: XXX aan te stellen als lid met raadgevende stem in de raad van bestuur van de projectvereniging Achthoek 

Art. 2: Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de 
gemeenteraad. 

 
ADVIESORGANEN 

13. Hervaststelling statuten en huishoudelijk reglement gemeentelijke landbouwraad 

De statuten en het huishoudelijk reglement van de landbouwraad dienen hernieuwd te worden. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: De statuten en het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke landbouwraad, zoals opgenomen bij dit 
besluit, worden goedgekeurd. 

Art. 2: Afschrift van dit besluit aan de dienst burgerzaken, de leden van de landbouwraad, de dienst milieu en 
duurzame ontwikkeling. 

 
OVERHEIDSOPDRACHTEN  

verhoging raming 

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

Voor de werken Diverse Oostduinkerke werd een verrekening 1 opgemaakt. De som van de min en meer werken 
resulteerden in een meer uitgave van €101.278,75 BTW incl. 

DEEL 4: HOGEWEG 

Wijziging concept RWA-stelsel en behoud van DWA-leiding in Jaquetlaan.In de Hogeweg werd het RWA-stelsel 
omgevormd naar het plaatsen van bezinkingsputten, waarop telkens de slikkers zijn aangesloten. De bestaande 
leiding op het kruispunt Jaquetlaan - Hogeweg wordt behouden, gezien die nog in goede staat was. 

DEEL 7: POLDERSTRAAT 

Vernieuwing volledige toplaag asfaltverharding + vernieuwen kantstroken tussen André Geryllaan en huisnr. 123.Er 
wordt beslist om de toplaag over de ganse lengte van het projectgebied en de kantstroken tot aan de André 
Geryllaan te vernieuwen. 

DEEL 8: ZOUAVENPAD 

Heraanleg van de wegenis over de volledige lengte van het projectgebied 

In ontwerpfase (begin 2017) werd de schade aan het wegdek van het Zouavenpad geïnventariseerd. Hierbij 
werden grote gebreken tussen de Toekomstlaan en huisnr. 3 vastgesteld, waarbij een volledige vernieuwing van de 
weg was voorzien. 
Vanaf huisnr. 3 richting Nieuwpoortsteenweg, waren de gebreken eerder verspreid. Hierbij werden die zones als 
plaatselijk herstel voorzien. In de rondgang tijdens uitvoering (september 2018) bleek dat het aantal gebreken 
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enorm toegenomen was, waarbij eenzelfde concept met plaatselijk herstel een lappendeken van de weg zou 
betekenen. Er werd beslist om de weg over de ganse lengte van 1.100 meter te vernieuwen. Gezien de 
aaneengesloten lengte werd de opbouw van de wegkoffer aangepast, waarbij de bestaande fundering met cement 
werd gemengd en verbeterd. 
Daarnaast werd beslist om een veiligheidsstrook in mengpuin aan te leggen om een degelijke kruising tussen twee 
voertuigen te kunnen verzekeren.Gezien de bestaande wegfundering behouden bleef, kwam de nieuwe rijweg 
hoger te liggen dan de bestaande rijweg. Het profileren van de naastliggende grachtenstelsel was noodzakelijk. 

DEEL 9: LEOPOLD II-LAAN 

Vernieuwing streng Leopold II-laan 

Dit deelproject betreft de vernieuwing van de bestaande rioleringsstreng in de Leopold II-laan tussen de 
Fabiolalaan en huisnr. 223, gezien er betonafzetting in de loop van de leiding vastgesteld werd en zo de diepe 
aansluiting van de handelszaak Espero regelmatig problemen heeft. Gezien uit de conceptuitwerking van de 
heraanleg van de Leopold II-laan bleek dat alle rioleringen zullen vernieuwd worden, zou de voorziene heraanleg 
van de streng binnen relatief korte termijn terug opgebroken worden. Hierbij werd beslist de vernieuwing uit te 
stellen tot de vernieuwing van de Leopold II-laan. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 1 van de opdracht “Diverse riolerings- en wegeniswerken: 
herinrichting van de Hoge Weg, Polderstraat, e.a.” voor het totaal bedrag in meer van 83.701,45 euro excl. btw of 
101.278,75 euro incl. 21% btw. 

Art. 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Technische Dienst, de Financiële Dienst en de heer 
financieel directeur. 

 
POLITIE 

algemeen politiereglement  

15. Goedkeuren van wijziging aan het algemeen politiereglement van de gemeente Koksijde 

Vanuit de horecasector klinkt meer en meer de vraag om hun terras in een zekere loungestijl te kunnen plaatsen 
met wat moderne accenten en eventueel een kleine bar teneinde meer sfeer te kunnen creëren. Ze zouden dit 
graag combineren met ietwat achtergrondmuziek. 

Deze mogelijkheid wordt op dit moment door een aantal bepalingen in het algemeen politiereglement 
tegengehouden. Het college van burgemeester en schepenen wenst deze mogelijkheid toch te creëren in het 
voordeel van de horeca-uitbaters. Een aanpassing van het artikel 7 van Afdeling 2. Horecaterrassen, koopwaar en 
kustrijwieltuigen, Hoofdstuk 6. Privatief gebruik van het openbaar domein/domein met openbaar karakter, titel I 
Openbaar domein dient te gebeuren. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: Artikel 7 van Afdeling 2. Horecaterrassen, koopwaar en kustrijwieltuigen van Hoofdstuk 6. Privatief gebruik 
van het openbaar domein/domein met openbaar karakter van titel I Openbaar domein wordt als volgt gewijzigd: 

"Artikel 7. Inrichting van het terras 

§1. Binnen de vergunde oppervlakte van het terras mogen in functie van een horecazaak enkel volgende zaken 
geplaatst worden: tafels, stoelen, parasols, opbergboxen voor zetelkussens, bloembakken, servieskasten, eigen 
vuilnisbakken en terrasverwarmers. De inname blijft beperkt tot de reglementaire omtrek (contouren). Buiten deze 
omtrek mag niets worden geplaatst met uitzondering van eventuele publiciteitsdragers en bloembakken. 

Zandterrassen kunnen een kleinschalige constructie voorzien van maximum 25m² en 3m hoog voor de inrichting 
van een bar/ verkoopraam. 

§2. Voor het terrasmeubilair dient per terras voor 1 uniforme stijl gekozen te worden, zonder reclame (het college 
van burgemeester en schepenen kan mits voorafgaandelijke schriftelijke aanvraag subtiele reclame toelaten). De 
kleuren moeten ter goedkeuring voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen. 

§3. Er mogen geen leidingen aangelegd worden naar de tegelterrassen. 

Zandterrassen kunnen leidingen voorzien voor nutsvoorzieningen, op die wijze dat ze volledig zijn weggewerkt en 
geen gevaar vormen voor de gebruikers van zowel terras als aanpalend openbaar domein. Deze leidingen dienen 
verwijderd te worden buiten het terrasseizoen. De kosten voor aansluiting, aanleg en verbruik zijn ten laste van de 
uitbater van het zandterras. Op eerste verzoek dienen de noodzakelijke keuringsattesten voorgelegd te kunnen 
worden aan het gemeentebestuur. 

§4. De plaatsing van geluidsinstallaties is niet toegelaten bij tegelterrassen. 

Zandterrassen kunnen een geluidsinstallatie voorzien van 12u tot 19u, voor achtergrondmuziek. De uitbater zorgt 
voor de nodige vergunningen (SABAM,…). De geluidsinstallatie mag zich uitsluitend bevinden in of aan de 
bar/verkoopram en moet(en) van die aard zijn dat de emissie uitsluitend gericht is naar de standplaats en niet 
naar de zeedijk. 

§5. Indien gewenst, mag een extra vloer worden geplaatst. Deze mag enkel bestaan uit een houtstructuur of een 
gelijkwaardig kwalitatief materiaal en mag niet vastgemaakt worden aan het voetpad of de wandeldijk. Deze vloer 
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moet op elk ogenblik wegneembaar zijn. Ter hoogte van afsluiters van openbare nutsvoorzieningen en hydranten 
dienen afzonderlijke tegels ingewerkt te worden in de vloer teneinde onmiddellijk toegang te kunnen krijgen tot 
deze afsluiters en hydranten. 

Indien een vloer wordt geplaatst in de terrassen waardoor een niveauverschil wordt gecreëerd van 2cm of meer, 
dan moet dit verschil overbrugd worden met een hellend vlak binnen de oppervlakte van de terras. 

 
KUNSTONDERWIJS  

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

Het niveaudecreet Deeltijds Kunstonderwijs werd op 9 maart 2018 definitief goedgekeurd in het Vlaams parlement. 
Het nieuw decreet maakt het mogelijk om nieuwe vestigingsplaatsen aan te vragen doordat de programmatiestop 
en de afstandsnormen werden opgeheven. Vorig jaar werd een dossier ingediend voor de vestigingsplaats 'de 
Panger' te Nieuwpoort. Dit jaar officialiseren we de vestigingsplaats Vismijn Zuid.  

In deze vestigingsplaats zullen er lessen beeldatelier 3de graad georganiseerd worden. In bijlage vindt u het 
inhoudelijk dossier 'Oprichting beeldatelier in vestigingsplaats Vismijn Zuid'. In dit document wordt de visie 
omtrent deze nieuwe vestigingsplaats toegelicht alsook een indicatie van het leerlingenpotentieel, de 
erkenningsvoorwaarden hygiëne, veiligheid en bewoonbaarheid, het beschikken over voldoende didactisch 
materiaal en een aangepaste schooluitrusting.  

Vorig jaar werd er een interlokale vereniging opgericht met Stad Nieuwpoort. De interlokale vereniging wordt nu 
uitgebreid met deze nieuwe vestigingsplaats. U vindt de uitbreiding van de interlokale vereniging in bijlage.  

De afspraken over deze interlokale vereniging werden opgenomen in het huishoudelijk reglement. U vindt dit 
reglement in bijlage. 

Dit alles zal ook voorkomen op de gemeenteraad van Nieuwpoort.  

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: De gemeenteraad gaat akkoord met de oprichting van de derde graad beeldatelier in de vestigingsplaats 
'Vismijn Zuid' te Nieuwpoort vanaf 1 september 2019. Deze oprichting zal voldoen aan de geldende 
erkenningsvoorwaarden betreffende hygiëne, veiligheid en bewoonbaarheid, het beschikken over voldoende 
didactisch materiaal en een aangepaste schooluitrusting vanaf 1 september 2019. 

Art. 2: De overeenkomst interlokale vereniging deeltijds kunstonderwijs wordt uitgebreid met de vestigingsplaats 
Vismijn Zuid en goedgekeurd en ondertekend. 

Art. 3: De afspraken inzake de interlokale vereniging werden opgenomen in een huishoudelijke reglement. Dit 
reglement wordt goedgekeurd. 

Art. 4: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de directeur van de Westhoek Academie en de Vlaamse 
onderwijsdienst Agodi. 

 

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

Vorig jaar werd het nieuw decreet DKO geïntroduceerd. Dit decreet geeft de mogelijkheid om als academie nieuwe 
vestigingsplaatsen op te richten, nieuwe opties aan te bieden,.. 

Het artistiek pedagogisch project verwoordt de visie van het deeltijds kunstonderwijs beeldende en audiovisuele 
kunsten van de Westhoekacademie van Koksijde. Het werd aangepast/aangevuld conform de nieuwe aanvragen 
naar volgend schooljaar toe.  
concreet: het toevoegen van de domeinoverschrijdende initiatie en kunstambacht Marokijnbewerking 
(lederaccessoires) en het stopzetten van het textiel atelier in de 3de graad.   

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: Het bestaande artistiek pedagogisch project versie 2018 wordt opgeheven. 

Art. 2: Het hierbij gevoegde APP wordt goedgekeurd en is van toepassing voor alle opleidingen vanaf het 
schooljaar 2019-2020. 

Art. 3: Het APP wordt bij de eerste inschrijving van een leerling in de academie voor akkoord en ondertekening 
overhandigd aan de leerling of aan de ouders van de minderjarige leerling. Cursisten en de ouders van 
minderjarige leerlingen worden bij wijzigingen op de hoogte gebracht. 

Art. 4: Het APP is steeds digitaal consulteerbaar via de website. Eveneens is een papieren versie aanwezig in het 
hoofdgebouw van de academie en op elke vestigingsplaats. 

Art. 5: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de directeur van de Westhoek Academie en aan de 
Vlaamse onderwijsdienst Agodi. 
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18. Westhoek Academie Koksijde (WAK) - toestemming oprichting kunstambacht 
Marokijnbewerking (lederaccessoires) 

Vorig jaar werd het nieuw decreet DKO geïntroduceerd. Dit decreet geeft de mogelijkheid om als academie nieuwe 
vestigingsplaatsen op te richten, nieuwe opties aan te bieden,... 

Gezien het groot succes van ons atelier kunstambacht Marokijnbewerking (lederaccessoires)  willen we dit 
officialiseren. Dit atelier werd voornamelijk georganiseerd door uren ten laste van het schoolbestuur gezien het niet 
mogelijk was om dit officieel op te richten.  

Bij goedkeuring kunnen we dit plaatsen in uren ten laste van het Ministerie. Door het nieuw decreet is het mogelijk 
een unieke en nog onbestaande optie te starten. Dit is een dossier met de nodige verwijzingen naar de bijdrage tot 
erfgoed. De unieke opleiding kunstambacht Marokijnbewerking wordt in geen enkele academie in Vlaanderen 
georganiseerd.  

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: De gemeenteraad gaat akkoord met de oprichting van de unieke en nog onbestaande optie kunstambacht 
Marokijnbewerking (lederaccessoires) in de hoofdvestigingsplaats van de Academie, Veurnelaan 109 te 8670 
Koksijde vanaf 1 september 2019. 

Art. 2: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de directeur van de Westhoek Academie en aan de 
Vlaamse onderwijsdienst Agodi. 

 

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

Het niveaudecreet Deeltijds Kunstonderwijs werd op 9 maart 2018 definitief goedgekeurd in het Vlaams parlement. 
Het nieuw decreet maakt het mogelijk om nieuwe opties in te richten.  

Voor volgend schooljaar wenst de Westhoek Academie te Koksijde in samenwerking met StAPwest Veurne een 
domeinoverschrijdende initiatie op te richten voor kinderen van 6 en 7 jaar. Deze domeinoverschrijdende initiatie 
omhelst zowel beeld als podiumkunsten en zou georganiseerd worden in Koksijde (Noordduinen) en in Veurne 
(Oude Vleeshalle en hoofdinstelling muziekschool). De verschillende domeinen dienen op een gelijkwaardige 
manier aan bod te komen. Het schoolbestuur verbindt zich er toe om dat principe na te leven. De initiatieopleiding 
is bedoeld voor jonge kinderen van de eerste graad ( 6 - 7 jarigen) verspreid over 2 leerjaren, wekelijks 2 X 50 
min. De opleiding brengt jonge kinderen in contact met de eigenheid van verschillende muzische domeinen. 
Daardoor exploreren zij hun eigen mogelijkheden en kunnen ze later meer gericht een keuze maken. Voor de 
concrete uitwerking verwijzen wij naar het dossier in bijlage.  

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: De gemeenteraad gaat akkoord met de erkenning van het nieuw structuuronderdeel domeinoverschrijdende 
initiatie.  

Art. 2: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de directeur van de Westhoek Academie, aan 
waarnemend directeur van StAPwest en aan de Vlaamse onderwijsdienst Agodi. 

 

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

Vorig jaar werd het nieuw decreet DKO geïntroduceerd. Dit decreet geeft de mogelijkheid om als academie nieuwe 
vestigingsplaatsen op te richten, nieuwe opties aan te bieden... Het aanbod kan daardoor jaarlijks wijzigen.  

In bijlage vindt u een overzicht van het aanbod voor het schooljaar 2019-2020.  

Nieuw vanaf volgend schooljaar, mits de goedkeuring van het Ministerie van Onderwijs en de gemeenteraad van 
Koksijde zijn:  

Oprichten van de domeinoverschrijdende initiatie, het kunstambacht Marokijnbewerking (lederaccessoires) en 

Kunstkuur in samenwerking met het Gemeentelijk basisonderwijs van Koksijde en Oostduinkerke. 

Stopzetten van het textielatelier voor de 3de graad jongeren, wegens onvoldoende interesse en dit reeds voor het 
3de jaar op rij.  

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: Het aanbod van de Westhoek Academie van Koksijde voor het schooljaar 2019-2020 wordt goedgekeurd.  

Art. 2: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de directeur van de Westhoek Academie en aan de 
Vlaamse onderwijsdienst Agodi. 
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21. Westhoek Academie Koksijde (WAK) - toestemming oprichten Kunstkuur in samenwerking 
met de Gemeentelijke basisscholen van Koksijde 

Het niveaudecreet Deeltijds Kunstonderwijs werd op 9 maart 2018 definitief goedgekeurd in het Vlaams parlement. 
Hoofdstuk 8 van het nieuwe decreet maakt het mogelijk om lokale samenwerkingsverbanden aan te gaan tussen 
het deeltijds kunstonderwijs en de basisscholen. De Westhoek Academie van Koksijde diende een aanvraag in voor 
de samenwerking met de Gemeentelijke basisschool van Koksijde en met de Gemeentelijke basisschool van 
Oostduinkerke.  

Kunstkuur omvat een 3 jarig project waarbij er een leerkracht DKO 7u per week de leerkrachten van het 
basisonderwijs zal begeleiden, inspireren en ondersteunen binnen de lessen muzische vorming. Als het 
subsidiedossier aanvaard wordt, zal de leerkracht DKO 7/22 vergoed worden ten laste van het Ministerie van 
Onderwijs, evenals de werkingsmiddelen. Het inhoudelijk dossier Kunstkuur Gemeentelijke basisschool Koksijde en 
Kunstkuur Gemeentelijke basisschool Oostduinkerke vindt u in bijlage.  

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: De gemeenteraad gaat akkoord met de oprichting van Kunstkuur - samenwerking met de Gemeentelijke 
basisschool van Koksijde. 

Art. 2: De gemeenteraad gaat akkoord met de oprichting van Kunstkuur - samenwerking met de Gemeentelijke 
basisschool van Oostduinkerke.  

Art. 3: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de directeur van de Westhoek Academie, aan directeur 
Carine Tegethoff van de Gemeentelijke basisschool van Koksijde, aan directeur Steven Maes van de Gemeentelijke 
basisschool van Oostduinkerke en aan de Vlaamse onderwijsdienst Agodi. 

 
PERSONEEL 

personeelsformatie 

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

Sedert het Decreet van 3 juni 2016 is de bevoegdheid met betrekking tot het organogram, de personeelsformatie 
en de rechtspositieregeling geen exclusieve bevoegdheid meer van de gemeenteraad en kan ze gedelegeerd 
worden naar het college van burgemeester en schepenen. Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 
2017 heeft deze delegatiemogelijkheid bevestigd. 

Vanuit praktische overwegingen (sneller en flexibeler kunnen inspelen op opportuniteiten of wijzigingen binnen de 
werking van de organisatie) wordt voorgesteld om de bevoegdheid over het vaststellen van het organogram (i.e. 
de structuur van de organisatie, onderverdeeld in afdelingen en diensten) en de personeelsformatie (i.e. het aantal 
statutaire of contractuele personeelsleden met aanduiding van functienaam en niveau) te delegeren naar het 
College van burgemeester en schepenen. Er zal geen verdere delegatie naar de algemeen directeur worden 
ingevoerd. De bevoegdheid omtrent het vaststellen en wijzigen van de rechtspositieregeling (i.e. de rechten en 
plichten van alle personeelsleden) blijft bij de gemeenteraad (vanwege de mogelijk grote impact op de werking van 
de organisatie en ieder individueel personeelslid en de financiële gevolgen in hoofde voor het lokaal bestuur). 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: Met ingang van 1 april 2019 wordt het college van burgemeester en schepenen bevoegd voor het 
vaststellen van het organogram. 

Art. 2: Met ingang van 1 april 2019 wordt het college van burgemeester en schepenen bevoegd voor het 
vaststellen en wijzigen van de personeelsformatie. 

 
MONDELINGE VRAGEN 

23. Mondelinge vragen 

 

EXTRA AGENDAPUNTEN 

24. Periode plaatsing strandcabines. 

Op de gemeenteraad dd.12/12/2018 werd het algemeen politiereglement hervastgesteld. 

Het voorgaande politiereglement zoals gecoördineerd op 18 december 2017 bepaalde : 
“Afdeling 3. Strandcabines 

Artikel 18.§1. De verhuurders van strandcabines mogen de strandcabines enkel langs het strand plaatsen 
vanaf de eerste week na de Paasvakantie en uiterlijk op 15 juni. Het college van burgemeester en schepenen 
kan van deze tijdstippen afwijken” 

Op blz. 25 van het op 12/12/2018 hervastgestelde politiereglement staat geschreven: 
“ Afdeling 3 .Strandcabines 
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Artikel 18. § 2. 
“De strandcabines mogen worden geplaatst vanaf de tweede maandag na het einde van de paasvakantie en 
uiterlijk op 15 juni. Het college van burgemeester en schepenen kan van deze tijdstippen afwijken” 

MOTIVERING 
Indien beide reglementen worden vergeleken kan er vastgesteld worden dat de plaatsing van de cabines met het 
nieuwe reglement nog met een week werd uitgesteld en indien de vakantie op paasmaandag eindigt en het 
reglement op de letter na wordt gevolgd betekent dat 2 weken uitstel: dit jaar zouden de cabines maar pas op 6 
mei mogen worden opgeslagen. 

Dit betekent voor de verhuurders een winstderving en voor de potentiële huurders of eigenaars een gemis aan 
strandgenot. 
Indien er vergeleken wordt met andere kustgemeenten kan er vastgesteld worden dat de strandcabines er quasi 
overal staan voor de Paasvakantie. 

• gezien cabines tijdelijke constructies zijn op strandgronden die onderworpen zijn aan de voorschriften van 
de concessieovereenkomst met MDK 

• gezien deze overeenkomst duidelijk vermeldt dat de voorschriften van het PRUP dienen nageleefd te 
worden 

• gezien het PRUP het “zomerseizoen” vastlegt van 15 maart tot 15 oktober, 

mogen de cabines opgeslagen worden vanaf 15 maart en dienen deze te worden afgebroken ten laatste voor 15 
oktober. 

Het College van burgemeester en Schepenen heeft ervoor gekozen de “cabines” te beheren onder de vorm van een 
politiereglement waarin duidelijk gestipuleerd werd dat er van de hierin vastgelegde tijdstippen kan afgeweken 
worden: dergelijke afwijkingen zijn al eerder toegestaan geweest namelijk in 2003, waar de cabines er stonden 
tijdens de Paasvakantie en in 2008 waar ze in Sint André ook stonden tijdens de Paasvakantie. 

Er werd in de vorige gemeenteraad een mondelinge vraag gesteld waarin een vervroeging van de plaatsing van de 
cabines werd gevraagd waarop gerepliceerd werd met volgende argumenten: 

• er zijn veel stormen in de maand maart, 

• het strand moet genivelleerd worden, 

• de cabines schenden het zicht op zee van de wandelaars op de dijk, 

• het is al een reglement dat meer dan 20 jaar in voege is in onze gemeente aldus de Burgemeester in 
Focus nieuws dd. 6 maart 2019. 

Deze argumenten wensen wij als volgt te weerleggen: 

• met de klimaatwijzigingen zijn hevige stormen het hele jaar door mogelijk, 

• het nivelleren van het strand kan eind februari begin maart gepland worden; er werd trouwens ook 
vastgesteld dat er tussen de horloge van Sint-Idesbald en Ster der Zee minder zand op de dijk terecht 
komt als de cabines er staan, ze dienen namelijk als scherm 

• moet er dan een verschil worden gemaakt tussen de toeristen en vakantiegangers van Pasen en die van 
mei, juni, juli, augustus en september van wie het zeezicht dan wel mag geschonden worden; Cabines 
maken sowieso deel uit van ons kustlandschap: hiervan getuigen de vele mooie foto’s, postkaarten, 
posters, films enz. 

• dat dit reglement sinds meer dan 20 jaar in voege is, betekent dat het de hoogste tijd is hierin 
verandering te brengen. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: De gemeenteraad keurt het voorstel goed om af te wijken van de in artikel 18 §. 2. opgelegde tijdstippen 
en de plaatsing van de cabines toe te laten voor de Paasvakantie voor zover dit gebeurt binnen de door het PRUP 
opgelegde tijdstippen. 

Art. 2 : De gemeenteraad verzoekt het College van burgemeester en schepenen de in artikel 18 §. 2 opgelegde 
tijdstippen af te stemmen op die van het PRUP wat betreft de tijdelijke constructies en dit in het reglement aan te 
passen: “De strandcabines mogen worden geplaatst vanaf 15 maart “. 

 

25. Behoud van een permanente militaire aanwezigheid op het vliegveld 

Op de vorige gemeenteraad werd gevraagd om een burgercommissie op te richten om het standpunt in te winnen 
van de burgers omtrent het behoud van een militaire aanwezigheid op de basis. 

Hierop werd gereageerd en gerepliceerd dat dit dossier een zuivere politieke aangelegenheid is waarbij de burgers 
niet dienen bevraagd te worden. Tijdens deze uiteenzetting werd ons evenwel duidelijk gemaakt dat er een 
voorkeur was om de militairen op de basis te behouden 
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Nadien werd ons een beschrijving gegeven van al de ondernomen stappen en het enorm werk dat er in het kader 
van “ruimtelijke planning” en stedenbouw omtrent een reconversie van heel het grondgebied van de basis werd 
verricht maar hier werd geen standpunt uitgebracht omtrent een behoud van de militairen op de basis. 

Op 7 maart 2019 opende de basis haar deuren voor alle inwoners van Koksijde en tweedeverblijvers met K-kaart. 
De massale opkomst toonde overduidelijk aan hoe sterk de Koksijdenaars aan hun basis en de helikopters gehecht 
zijn. Dit signaal bewijst dat een burgercommissie in dit geval inderdaad overbodig is. 

In een naar ons ter kennisgeving gericht persbericht dd. 8 maart 2019 mochten we lezen hoe onze burgemeester 
de reconversie van de basis beoogt: het dossier van betaalbare woningen, herlokalisatie van onze gemeentelijke 
diensten, het toekomstige bedrijventerrein, de fietssnelweg, talloze recreatiemogelijkheden kwamen aan bod... 
maar nergens werd in dit perscommuniqué vermeld of er nog een plaats voorzien is voor onze helikopters. Bij 
nader onderzoek van de screeningsnota zijn er wel verschillende ontwerpen waarin een plaats werd voorbehouden 
voor de helikopters maar dit schept geen enkele zekerheid naar de toekomst toe. 

Op 15 maart 2019 werd ons opnieuw een persbericht toegestuurd waarin verwezen wordt naar de laatste 
operationele vlucht van de Sea King: “de Sea King en Windkracht 10 blijven gegarandeerd in het collectief 
geheugen zitten van iedere Koksijdenaar en iedereen die Koksijde een warm hart toedraagt(…)” aldus de 
burgemeester van Koksijde. Hier opnieuw werd met geen woord gerept over de toekomst van een militaire 

inplanting. 

Op geen enkel moment werd door het vorige en huidige bestuur op gemotiveerde en geargumenteerde wijze 
gepleit bij Defensie voor het behoud van de militairen op de basis. Daarom wensen wij volgend punt ter stemming 
te brengen. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: De gemeenteraad bepaalt een gezamenlijk standpunt naar Defensie toe inzake de opportuniteit voor het 
behoud van een permanente militaire aanwezigheid op het vliegveld 

 

26. Intekening op INTRO project 

Na onze uitgebreide interpellatie van 23/10/17 begrijpen we nog steeds niet dat de gemeente Koksijde niet instapt 
in het INTRO project. 

De kustgemeenten Nieuwpoort, Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan, Wenduine en Zeebrugge zijn in dit « 
mobiliteits »project voor mindervaliden ingestapt. 

INTRO beoogt om de mobiliteit van de mindervaliden maximaal mogelijk te maken door in te zetten op 
voorbehouden parkeerplaatsen, toegankelijke tramhaltes, duidelijke bewegwijzering, strandtoegang, verharde 
paden, verharde rustplatforms op het strand, toegankelijke toiletten en vrijwilligers om ze daarbij te helpen, 
omkleedruimtes en douches met tillift, …. 

Eén van de trekpleisters in dat project is het ter beschikking stellen van de strandrolstoelen (electrisch/manueel). 
Meer nog, INTRO en de provincie West-Vlaanderen hebben een website opgezet met info voor mensen met een 
beperking alsmede een brochure uitgegeven ‘Zon, zee… zorgeloos’ waar alle deelnemende gemeenten in vermeld 
staan. 

Voor alle duidelijkheid, Koksijde heeft momenteel eveneens een aantal rolstoelen voor mindervaliden staan. Echter 
staan deze bij strandverhuurders (4 manuele en 1 elektrische) waardoor deze niet alleen beperkt beschikbaar zijn, 
namelijk gedurende de openingsuren van de verhuurder en gedurende het zomerseizoen, maar deze tevens 
betalend zijn voor de gebruikers ! 

Wij stellen dat, net zoals wij het recht hebben op het strand te kunnen wandelen, dit ook mogelijk moet zijn voor 

mensen in een rolwagen en deze dienst bovendien gratis moet worden aangeboden, dit niet alleen in het 
toeristisch seizoen maar gedurende het hele jaar. 

In dat kader is het nieuwe Freedom trax systeem een bijzonder goed idee (rupssysteem). Zeker voor het strand, 
maar evenzeer inzetbaar in geval van sneeuw. 

Nu zien we dat de rolstoelen niet efficiënt en te weinig gebruikt worden gezien de meeste uitbaters sluiten en de 
rolstulen niet te allen tijde beschikbaar zijn. 

Deze rolstoelen moeten permanent kunnen aangeboden worden via het sociaal huis/bureau van toerisme en 
makkelijk bereikbaar zijn via openbaar vervoer (met aangepaste afstapzones dankzij het INTRO project). 

Wij vinden het de evidentie zelve dat binnen het kader van openbare dienstverlening de gemeentelijke instanties 
de nodige ondersteuning en omkadering gratis aanbieden. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: De gemeenteraad keurt het voorstel goed om in te stappen in het INTRO project van de provincie West-
Vlaanderen en hierdoor de mobiliteit van mindervaliden drastisch te verbeteren. 
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Art. 2 : De gemeenteraad keurt het voorstel goed om de rolstoelen permanent ter beschikking te stellen voor alle 
behoeftige gebruikers door deze diensten onder te brengen bij de dienst Toerisme/sociaal huis 
(reservering/assistentie) 

Art. 3 : De gemeenteraad keurt het voorstel goed om de rolstoelen vanaf heden gratis ter beschikking te stellen 
voor de gebruikers, ook nu deze momenteel nog bij de verhuurders staan 

 

27. Wegeniswerken/riolering Kerkstraat 

De Kerkstraat is zowat een belangrijke straat van Koksijde-dorp. Alle gemeentelijk verkeer moet er passeren 
alsook de kinderen die naar de scouts gaan, de gezinnen die naar het speelplein komen, de mensen die naar 
evenementen in oud schooltje gaan, de mensen die naar kerk of kerkhof willen gaan en de vele 
fietsers/wielertoeristen die fiets via deze druk-bereden fietsroute door de velden wensen te rijden. 

In vorige legislaturen waren er reeds interpellaties mbt de Kerkstraat. 

• Mondelinge vraag raadslid Saubain: 27/2/2012 – Kerkstraat Koksijde-dorp Raadslid Saubain vraagt een 
stand van zaken van de voetpaden in de Kerkstraat en vraagt een dringende aanpak; 

• ééntje in de gemeenteraad van 19/12/2016 waar de voornaamste investeringen voor 2017 werden 
vermeld, waaronder tal van wegenwerken, aanleg fietspaden, heraanleg Zeedijk, Kerkstraat-Noordstraat-
Hegerplein, restyling Witte Burg, energiemaatregelen, enz. en hierbij telkens de planning van de werken 
bij vermeld. Þ Goedgekeurd met unanimiteit maar blijkbaar is de Kerkstraat ertussenuit gevallen 

• Mondelinge vraag Rosaline Mouton 26/3/2018 : wateroverlast Kerkplein Koksijde 

Bij regen “verzuipt” de straat, kan ze het water niet slikken en komen er gigantische plassen op meerdere 
plaatsen. 

De staat van het wegdek en de voetpaden is een gemeente-onwaardig. 

Bijkomend zou er een onderzoek moeten komen naar de staat van de riolering want het feit dat deze het hemel- 
en afvoerwater niet kan slikken en de geurhinder zijn verontrustend. Deze riolen zijn de centrale as van alle 
rioleringen van Koksijde. Hier komt alles toe en het zou een ramp zijn als deze situatie nog zou verergeren? 

De werken in Koksijde-dorp waren de uitgelezen kans om de Kerkstraat mee op te nemen in het plan. Waarom 
deze straat niet is opgenomen in dat masterplan blijft ons een raadsel, tenzij de wegenis- en rioleringswerken te 
duur te zijn. Echter kan deze grote kost geen excuus zijn om deze fundamentele werken uit te voeren. 

In de GR van 26/2 gaf de burgemeester aan dat de toestand van de Kerkstraat inderdaad ernstig is en dat de 
werken na de uitvoering van het Koksijde Dorp plan zullen worden aangevat. 
Deze straat werd reeds in de vorige legislatuur ingeschreven in de meerjarenplanning, echter zonder gevolg. 

Bij deze wensen wij de nodige garanties dat de werkzaamheden onmiddellijk na de werken in Koksijde Dorp zullen 
worden aangevat en vragen hiervoor dan ook de stemming. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art 1 : De gemeenteraad keurt het voorstel goed om aansluitend op de werken in Koksijde Dorp de wegeniswerken 
in de Kerstraat door te voeren en deze dan ook in te schrijven in de meerjarenplanning. 

 

28. Proefproject rookverbod 1 zone familiestrand 

Op de vorige gemeenteraad opperden wij het voorstel om de Koksijdse stranden rookvrij te maken. 

Sigarettenpeuken op het strand zijn niet alleen vervuilend voor mens en dier, het duurt gemiddeld 2 jaar voor een 
peuk volledig is verteerd EN als zo een peuk in het water terecht komt kunnen toxische stoffen vrijkomen. 

Wij zijn meer dan verheugd dat 2 kustgemeenten het initiatief nemen om dit probleem ten gronde aan te pakken: 
in Oostende en Bredene zal je deze zomer op een deel van het strand niet meer mogen roken. 

Ook in andere delen in Vlaanderen kunnen we een cultuurverandering vaststellen : in 14 grote sportcentra, 
waaronder het strand van Hofstade is roken nu reeds verboden. 

Wij hebben alle begrip voor de rokers en wensen dan ook “smoking area’s” te voorzien op de dijk. Het is niet de 
bedoeling boetes uit te schrijven maar door gerichte controles mensen te sensibiliseren van de overlast en het 
gevaar dat roken inhoudt. 

Wij begrijpen dat er in op het volgende overleg van begin april met alle kustburgemeesters dit punt opnieuw op de 
agenda komt. Wij spreken dan ook de hoop uit dat onze kustgemeente zich zal aansluiten bij de 2 kustgemeenten 
Oostende en Bredene. 

Ons voorstel is om het familiestrand van Sint André als proefproject te nemen voor het seizoen 2019, de ligging is 
ideaal, nl tussen Koksijde en Oostduinkerke, vele families en wandelaars maken gebruik van dit strand, het ligt in 
de buurt van het natuurreservaat De Doornpanne, het Duinenhuis …. en past dus perfect in dit “ecocentrum” van 
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onze gemeente. Door 1 zone af te bakenen kunnen we op dit strand inzetten op sensibilisering van de bezoekers 
en peilen naar reacties. 

https://nieuws.vtm.be/binnenland/roken-op-strand-van-oostende-en-bredene-deels-verboden 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2016/05/03/kustburgemeestersoverwegenrookverbodophetstrand-1-2646440/ 

https://www.focus-wtv.be/nieuws/komt-er-een-rookverbod-op-het-strand 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art 1 : De gemeenteraad keurt het voorstel goed om op het Sint-Andréstrand voor het seizoen 2019 een 
rookverbod in te stellen 

 

29. Locatie en onderhoud Seaking 

Op de gemeenteraad van 26/2/19 hebben wij gevraagd waar de Seaking die door Defensie aan Koksijde wordt 
geschonken zal worden geplaatst. 

De burgemeester gaf aan dat deze een plekje krijgt op het militair domein waar voorheen het vliegtuig stond (waar 
is dat vliegtuigje trouwens gebleven ?). 

Onze ervaring leert ons dat de plaatsing op zich geen problemen zal stellen maar dat het latere onderhoud en de 
hierbij gepaardgaande kosten al te vaak niet correct worden ingeschaald waardoor op korte of middenlange termijn 
de geplaatste goederen verkommeren en dienen te worden afgevoerd. 

De Seaking zit in het DNA van Koksijde, het kan als de mascotte van Koksijde worden omschreven en heeft 
hierdoor een bijzondere sentimentele waarde voor de Koksijdenaars maar ook voor de bezoekers die met veel 
plezier terugdenken aan de prachtige TV serie en de adembenemende gelijknamige film Windkracht 10. 

In die context vragen wij een aantal bikkelharde garantie dat dit erfgoed voor de toekomst bewaard blijft. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: De gemeenteraad bevestigt hierbij de locatie van de Seaking, met name het perceel gelegen aan de R. 
Vandammestraat, waar voorheen het vliegtuig stond 

Art. 2 : De gemeenteraad vraagt de gemeentelijke instanties te voorzien in het nodige onderhoud en daarbij 
horende financiële middelen en deze middelen systematisch in te schrijven in de begroting 

 

30. Stil vuurwerk 

Stil vuurwerk wordt meer en meer een “hot topic” alsmede het verbod om vuurwerk in Vlaanderen af te steken. 

Naar aanleiding van het initiatief van de minister van Dierenwelzijn, Ben Weyts, zal er door zowel de meerderheid 
als de oppositie een gezamenlijk voorstel van decreet worden ingediend om het afsteken van vuurwerk te 
verbieden, dit om ongelukken met bange dieren te vermijden. 

40 gemeenten hebben al zo een totaalverbod, in 103 andere is de toestemming van het gemeentebestuur nodig. 

Daarnaast en in afwachting van dit totaal verbod maken veel gemeentes gebruik van stil vuurwerk. 

Dit vuurwerk maakt nog wel enig geluid maar niet meer met een harde knal. Het vuurwerk bevat minder kruit en is 
daardoor ook veel veiliger met minder ongelukken en schade als gevolg. 

De kostprijs is niet duurder zoals al te gemakkelijk wordt beweerd. 

Dit jaar met de overgang van Oud naar Nieuw zijn er weer talrijke huisdieren door een hel gegaan. 

Juiste cijfers zijn moeilijk te vinden, maar dierenwelzijn organisaties hebben weet van een 98 tal huisdieren die 
deze periode zijn vermist geraakt in onze provincie, waarvan enkelen zijn verongelukt tijdens hun vlucht in paniek. 
Een 30 tal zijn nog steeds vermist, voornamelijk honden, katten en paarden. 

Tijdens het VRT-journaal van 1 januari jl. werd er melding gemaakt van het feit dat de massaal opgeschrikte grote 
groep vogels de weerradar in Jabbeke danig hebben verstoord. 

Wilde dieren geraken gedesoriënteerd wat eveneens nefast is voor de natuur. 

We weten dat er een verbod is op vuurwerk afsteken in onze gemeente en dat er een aanvraag moet gebeuren aan 
BCAA Airports gezien Koksijde binnen het gecontroleerd luchtruim ligt. 

De regels zijn zo diffuus en te weinig bekend waardoor mensen nagenoeg te pas en te onpas vuurwerk afsteken. 
Dit jaar is er op oudejaar vuurwerk afgeschoten van 4 u in de namiddag tot 4 u ‘s nachts met als gevolg dat in 
Koksijde meerdere huisdieren zijn weggelopen. 

Concreet gesteld : 

1:We willen dit jaar minstens 3 stille vuurwerken van de 5 geplande vuurwerken die door de gemeente zullen 
worden georganiseerd. 

https://nieuws.vtm.be/binnenland/roken-op-strand-van-oostende-en-bredene-deels-verboden
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2016/05/03/kustburgemeestersoverwegenrookverbodophetstrand-1-2646440/
https://www.focus-wtv.be/nieuws/komt-er-een-rookverbod-op-het-strand
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Naar volgend jaar toe willen we geen luid vuurwerk meer. 

2: Het gemeentebestuur neemt de verantwoordelijkheid om het verbod op gebruik van vuurwerk/voetzoekers door 
particulieren duidelijk te communiceren naar de burgers en politioneel op te treden indien men zich hier niet aan 
houdt. 
Daarom is sensibiliseren zo belangrijk via Tij dingen, een flyer en sociale media. We geloven dat heel veel mensen 
hiervoor nu open staan. 

3: Alle gemeentelijk vuurwerken worden vooraf goed aangekondigd (website, Tij-dingen, toerisme bureau): 
wanneer, waar en tijdstip + duur zodat huisdiereigenaars zich kunnen voorbereiden. 

Laten we ambitieus zijn en ja stemmen voor duidelijke regelgeving, sensibilisering en informatie en stoppen met 
luid onvriendelijk vuurwerk. 

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/vlaanderen-verbiedt-vuurwerk-dierenwelzijn-gaat-voor~ab2be973/ 

Door vuurwerk opgeschrikte vogels verstoren zelfs weerradars: 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20190102_04073584?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campai
gn=send-to-a-friend 

Vuurwerk binnenkort verboden, tenzij gemeente anders beslist 
http://www.standaard.be/cnt/dmf20190320_04270025?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campai
gn=send-to-a-friend 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1 : De gemeenteraad keurt het voorstel goed om in 2019 3 van de 5 vuurwerken met stil vuurwerk af te 
steken 

Art. 2 : De gemeenteraad keurt het voorstel goed om via tijdingen/gemeentelijke website de burgers, tweede 
verblijvers en toeristen duidelijk in te lichten over het vebod om privé vuurwerk af te steken, voetzoekers te 
gebruiken en waar nodig te sanctioneren 

Art. 3 : De gemeenteraad keurt goed om vanaf 2020 nog uitsluitend stil vuurwerk te gebruiken op het grondgebied 
Koksijde 

 

31. Onderwijscheques 

In de vorige RMW raad werd door ons aangegeven dat het huidige budget van 10.000€ ontoereikend is om aan de 
vraag te voldoen. 

Onderwijs is een recht en daarom is het belangrijk dat iedereen die ondersteuning nodig heeft om de schoolkosten 
te kunnen betalen en hierop aanspraak kan maken hiervan kan genieten. 

Naar aanleiding van vragen van inwoners is gebleken dat het huidige budget van 10.000 euro niet volstaat om aan 
de reële behoeften te voldoen binnen onze gemeente. 

Daarom onze vraag om voor dit schooljaar het vooropgestelde budget te verhogen en de cheques aan de « 
hangende » dossiers toe te wijzen en naar de toekomst toe het budget aan te passen aan de vraag. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de verhoging van het budget voor onderwijscheques van 
10.000€ naar 15.000€ te verhogen voor het lopende jaar schooljaar 

Art. 2 : De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt het voorstel goed om op jaarlijkse basis het contingent 
onderwijscheques aan te passen in functie van de reële behoefte/aanvragen 

 

32. Steun voor onze senioren: Stembureaus inrichten in woonzorgcentra 

Bejaarden die in een woonzorgcentrum verblijven, stemmen zelden zelf bij verkiezingen. Heel vaak geven zij een 
volmacht aan een familielid. Verkiezingen zijn een cruciaal moment in onze basisdemocratie. Het is belangrijk dat 
iedere stemgerechtigde burger effectief zijn stem kan uitbrengen en dat hij of zij dat idealiter ook zelf kan doen. 
Vandaag zijn ouderen daarvoor te afhankelijk geworden van derden, omdat zij bijvoorbeeld geen gepast vervoer 
vinden naar het stembureau. 

Het is de gemeente die wettelijk verantwoordelijk is voor de praktische organisatie van de verkiezingen. Zij kiest 
de locaties die als stembureau dienen. In onze gemeenten worden stembureaus ingericht op een beperkt aantal 
verschillende locaties. Andere gemeenten bieden hierin vandaag al een nog grotere flexibiliteit en richten lokalen in 
op andere locaties met een openbare bestemming, bvb in het OCMW-rusthuis. 

N-VA vraagt om twee zaken te organiseren: 

1/ N-VA stelt voor een stembureau in te richten op gepaste, vlot en publiek toegankelijke plaatsen in rusthuizen, 

het sociaal huis,… Het inrichten van een extra stembureau vraagt inderdaad meer werk en extra personeel. Het is 

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/vlaanderen-verbiedt-vuurwerk-dierenwelzijn-gaat-voor~ab2be973/
http://www.standaard.be/cnt/dmf20190102_04073584?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
http://www.standaard.be/cnt/dmf20190102_04073584?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
http://www.standaard.be/cnt/dmf20190320_04270025?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
http://www.standaard.be/cnt/dmf20190320_04270025?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
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echter belangrijk dat mensen zich betrokken voelen bij het bestuur en ze dus best zelf hun stem persoonlijk 
kunnen uitbrengen. Democratie is geen kost, maar een investering. 

Om deze stembureaus te laten renderen stelt N-VA tegelijk voor dat ook mensen die in de buurt van het 
woonzorgcentrum of het nieuwe stembureau wonen, daar ook hun stem zouden kunnen uitbrengen. Op die manier 
komen daar ook meer mensen over de vloer, komt er wat meer bedrijvigheid die het sociaal isolement waarin 
verschillende bejaarden leven wat doorbroken. 

2/ N-VA stelt voor om ook door de gemeente ingelegde pendelbussen te voorzien tussen de woonzorgcentra en de 
stembureaus, zowel voor de personeelsleden als voor de bewoners, minstens in een proefproject voor de 
eerstkomende verkiezingen van 26 mei 2019. Natuurlijk moet ook tijdig en ruim voorzien worden in de nodige 
bekendmaking van dit project (bvb in Tijdingen, via flyers in de rusthuizen,…) 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

N-VA vraagt de aparte stemming over twee voorstellen: 

1/ De Gemeenteraad steunt het voorstel om stembureaus in te richten op gepaste, publiek toegankelijke plaatsen 
in woonzorgcentra, het sociaal huis,... 

2/ De Gemeenteraad steunt het voorstel om op 26 mei 2019 een pendelbus in te leggen tussen de woonzorgcentra 
en de diverse kiesbureaus en vraagt hierover tijdig en ruim te informeren naar de betrokken doelgroep. 

 

33. Steun voor senioren – Livestreamen van diverse seniorenevenementen 

Onze gemeente heeft een schitterend cultuur- en recreatie-aanbod voor senioren. Helaas zijn die niet allen in staat 
om de activiteiten ter plaatse bij te wonen. Omdat de activiteiten soms volzet zijn, omdat zij moeilijker te been zijn 
en het transport niet vlot georganiseerd zijn, omdat budgettaire beperkingen meespelen,… 

Daarom stelt N-VA voor om een live-stream te organiseren van belangrijke senioren-activiteiten in onze culturele 
centra, zodat die ook thuis en in zorginstellingen gevolgd kunnen worden. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

N-VA vraagt de stemming over het volgende voorstel: 

De Gemeenteraad steunt het voorstel om een live-stream te organiseren van belangrijke senioren-activiteiten in 
onze culturele centra, zodat die ook thuis en in zorginstellingen gevolgd kunnen worden 

 

34. De aanleg van een geboorte-bos in Koksijde-Oostduinkerke 

Het klimaatdebat staat centraal in de actualiteit. Koksijde-Oostduinkerke ondertekende al in 2015 een 
burgemeestersconvenant, een initiatief van de Europese Commissie om de CO2-uitstoot te verminderen. We 
maakten onze ambitie duidelijk in het Koksijds klimaatplan EnergieK2020. Daarin worden de krijtlijnen uitgetekend 
om onze eigen CO2 -uitstoot met 20% te beperken tegen het jaar 2020. 
2020 staat voor de deur. N-VA stelt voor om onze gemeente in te schakelen in de Vlaamse tendens voor een 
versterkt klimaat-engagement. Het is dus tijd om het ambitieniveau te formuleren voor de volgende 10 jaar. N-VA 
wil alvast de versterkte doelstellingen van het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie realiseren. Zo 
kiezen we voor een CO2- reductie van 40% tegen 2030. 

Om de CO2 verder terug te dringen, stelt N-VA daarom voor om een nieuw bos aan te leggen. West-Vlaanderen is 
de bosarmste provincie van Vlaanderen. Op deze manier zouden wij ons extra steentje kunnen bijdragen. We 
denken daarbij aan een geboortebos. 

Bossen zijn plezante plekken om in te spelen. Ze leveren ook gezonde lucht en zijn dus van groot belang voor een 
gezond leven. Daarnaast staan bomen bij uitstek symbool voor het groeien. Een geboortebos is dan ook een ideaal 
geboortegeschenk voor onze nieuwe inwonertjes. 

Jaarlijks zou bijvoorbeeld een plantdag kunnen worden georganiseerd waarop de boompje worden geplant. Ouders 
die in het betrokken jaar een kindje kregen en gedomicilieerd zijn in onze gemeente zouden dan een uitnodiging in 
hun brievenbus krijgen. Ook ouders van sterrenkindjes moeten natuurlijk voluit welkom zijn. 

In het geboortebos maken we gebruik van inheemse bomen. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

N-VA vraagt de stemming over het volgende voorstel: 

De Gemeenteraad steunt het voorstel om een geboortebos aan te leggen in onze gemeente 

 

35. Meter- en peterschap voor een gemeente die bloeit en blinkt 
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De lente is gestart, onze gemeente komt opnieuw prachtig in bloei te staan. We investeren vandaag al sterk in ons 
openbaar groen, dit verhoogt onze toeristische aantrekkelijkheid enorm. Daarbij is het belangrijk om ook het 
draagvlak voor dit investeringsbeleid te versterken door onze inwoners meer te betrekken. 

N-VA denkt daarbij, in een eerste beweging, aan een aantal zeer concrete voorstellen: 

1/ Door heen onze gemeente staan er prachtige, authentieke driehoekige straatnaamborden. N-VA stelt voor dat 
die borden als het ware “geadopteerd” zouden kunnen worden door onze inwoners. Vanzelfsprekend blijven ze 
eigendom van de gemeente, en gaat het hierbij over een symbolisch peter- of meterschap. De inwoners dienen 
zich daarbij te engageren om in het straatnaambord bloemen, mos of een mooie plant te plaatsen. En ervoor te 
zorgen dat het bord mooi onderhouden én goed zichtbaar blijft. Zo winnen we allemaal. 

2/ N-VA wil onze inwoners verder stimuleren om individueel of in groep onze gemeente mee te vergroenen 
(bebloemingsacties, uitwisselen creatieve ideeën, ...). We stellen voor om bij de heraanleg van straten aan alle 
betrokken bewoners standaard het aanbod te doen om een tegel- of geveltuintje aan te leggen. 

3/ We onderzoeken de mogelijkheid om inwoners toe te laten een kruispunt of rondpunt te “adopteren” om daar 
toe te zien op de bestrijding van zwerfvuil. Wij roepen ook andere inwoners en verenigingen op om zich aan te 
sluiten en een (stukje) straat te adopteren. Om hen aan te moedigen, zou bijvoorbeeld bekeken kunnen worden 
om materiaal ter beschikking te stellen (grijper, tuinhandschoenen, ...). 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

N-VA vraagt de aparte stemming over DRIE voorstellen: 

1/ De Gemeenteraad steunt het voorstel om een symbolisch meter- en peterschap uit te bouwen voor de 
authentieke driehoekige straatnaamborden 

2/ DE gemeenteraad steunt het voorstel om bij de heraanleg van straten aan alle betrokken bewoners standaard 
het aanbod te doen om een tegel- of geveltuintje aan te leggen. 

3/ De Gemeenteraad steunt het voorstel om een symbolisch meter- en peterschap uit te bouwen voor kruispunten, 
ronde punten of (stukken) straat en zo onze inwoners nog sterker te betrekken in de strijd tegen zwerfvuil. 

 

36. Oprichting van een Dierenadviesraad in Koksijde-Oostduinkerke 

In verschillende gemeente is een lokale Adviesraad voor Dierenwelzijn actief. Deze adviesraad geeft advies over en 

formuleert ook zelf voorstellen rond alles wat met dierenwelzijn te maken heeft. De adviesraad doet dit op eigen 
initiatief of op vraag van het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad en stadsdiensten. 
N-VA stelt voor om ook in onze gemeente zo’n adviesraad voor Dierenwelzijn op te richten als denktank en 
overlegplatform. Partners die werken rond dierenwelzijn kunnen er elkaar ontmoeten. Zo kunnen zij op een vlotte 
en efficiënte manier samenwerken. En kunnen we, meer algemeen, het draagvlak versterken bij onze bevolking. 

Van deze adviesraad zouden personen met een bijzondere expertise op het gebied van dierenwelzijn deel kunnen 
uitmaken zoals (niet exhaustieve opsomming): vertegenwoordigers van het dierenasiel, van de hondenscholen, 
dierenartsen, andere experten die vaak met dieren omgaan zoals landbouwers,…. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

N-VA vraagt de stemming over het volgende voorstel: 

De Gemeenteraad steunt het voorstel om een Adviesraad voor dierenwelzijn op te richtingen in onze onze 
gemeente 

 

37. Kunst en exposities in leegstaande en ongebruikte panden 

Leegstaande etalages zijn een doorn in het oog van ondernemers en het winkelend publiek. Het kan ook anders. N-
VA wil lege en ongebruikte panden vullen met kunst en exposities. 

N-VA stelt voor om actief kunstenaars en pandeigenaren te contacteren voor het tijdelijk gebruik van de etalages. 

Door de lege panden actiever te onsluiten, verhogen we niet alleen de aantrekkelijkheid van onze gemeente, maar 
maken we die panden ook actief bezichtbaar. Doelstelling daarbij is nieuwe permanente huurders te vinden zodat 
we leegstand aanpakken. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

N-VA vraagt de stemming over het volgende voorstel: 

De Gemeenteraad steunt het voorstel om actief kunstenaars en pandeigenaren te contacteren voor het tijdelijk 
gebruik van de etalages. En dit met ook op het vullen van lege en ongebruikte panden met kunst en exposities. 

 

38. De band met onze geschiedenis versterken 
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De grijze elektriciteits- en nutskasten zijn een doorn in het oog. Verschillende gemeenten gingen er reeds actief 
mee aan de slag. Bijvoorbeeld door lokale kunstenaars erop los te laten of door ze aan te kleden met oude foto’s 
die gelinkt zijn aan de betrokken locatie. 

Zo brengen we de geschiedenis van die specifieke locatie in beeld. Door aanvullende commentaar toe te voegen, 
bieden we achtergrondinformatie bij de beelden. Dit alles verhoogt de kennis van onze inwoners over hun 
gemeente, en biedt toeristen een extra blik achter de schermen van onze geschiedenis. 

Dit gebeurt reeds in verschillende anderen gemeenten, wat bewijst dat hierover goede afspraken gemaakt kunnen 
worden met de nutsbedijven rond het aankleden van dergelijke elektriciteits- en nutskasten 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

N-VA vraagt de stemming over het volgende voorstel: 

De Gemeenteraad steunt het voorstel om elektriciteits- en nutskasten creatief aan te kleden, bijvoorbeeld met 
oude foto’s die het verleden van onze gemeente verder tot leven brengen. 

 

39. Een nieuwe sporthal met twee verdiepingen in Koksijde-Dorp 

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zorgt bewegingsarmoede 
voor meer vroegtijdige overlijdens dan roken. Elke dag een half uurtje bewegen, levert een aanzienlijke gezond- 
heidswinst op. 

Onze gemeente profileert zich vandaag reeds als sportgemeente. N-VA wil die ambitie hoog blijven houden. We 
willen investeringen hoog blijven houden in naschoolse sport, een uitgebreid sportaanbod in brede buurtscholen en 
aangepaste activiteiten voor werkende volwassenen, voor ouderen en voor mensen met een beperking. 

We sporten immers niet enkel voor de sport. Van sport gaat een enorme gemeenschapsvormende kracht uit. Sport 
draagt bij tot algemeen welzijn, geeft mensen identiteit en bevordert de inclusie van kansengroepen in onze 
samenleving. 

Om te kunnen sporten is er in de eerste plaats goede basissportinfrastructuur nodig voor onze verenigingen. N-VA 
meent dat we bij de beslissing om te investeren in nieuwe infrastructuur, we best prioritair kiezen voor 
infrastructuur die door zoveel mogelijk inwoners gebruikt kan worden. De gemeente hoort ook niet te doen wat de 
private sector reeds succesvol organiseert in Koksijde-Oostduinkerke. 

Specifiek stelt zich bij dit alles een probleem rond de sporthal van Koksijde Dorp, die verschillende gerenommeerde 
sportclubs huisvest. En die eigenlijk te sterk verouderd is. N-VA stelt voor een studie te laten maken om in 
Koksijde-Dorp een nieuwe sporthal in twee verdiepingen te bouwen, die voldoende ruimte moeten bienden voor 
vloer- en balsporten (judo, basket, ...), dansstudio’s, ping-pong, schermen,... 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

N-VA vraagt de stemming over het volgende voorstel: 

De Gemeenteraad steunt het voorstel een studie te Laten maken om in Koksijde-Dorp een nieuwe sporthal in twee 
verdiepingen te bouwen, die voldoende ruimte moeten bienden voor vloer- en balsporten (judo, basket, ...), 
dansstudio’s, ping-pong, schermen,... 

 

40. Beleidsdoelstelling lokale economie 

Wij stellen vast dat leegstand steeds zeer hoog is en dat er bovendien bij elke nieuwbouw in de winkelstraten van 
Groot-Koksijde nieuwe handelspanden, en dus ook vaak lege handelpanden, worden bijgebouwd. 

Vorig jaar was de algemene leegstand van handelspanden niet 11% maar 14%. Dat stond blijkbaar verkeerd in de 
vorige versie. Dit hallucinant cijfer kregen we via de bevoegde diensten bevestigd. 
Dit jaar is dit licht gedaald met 12,7%. Dit zijn echter nog 94 leegstaande panden op een van totaal van 738 
panden. 
Tijdens onze bezoekronde bij de handelaars weten we met zekerheid dat er een 10-tal zullen stoppen in 2019. 

We blijven op onze honger zitten en zien geen concreet plan om deze leegstand een halt toe te roepen. 
De afschaffing van de leegstandstaks gaf misschien enige hoop om het tij te keren maar helaas heeft dit niet het 
beoogde resultaat met zich meegebracht. 
De tijd is dus rijp om deze leegstandtaks opnieuw te activeren zodat leegstaande panden OF sneller worden 
herbestemd OF verhuurders inzien dat het hun verhuurprijs dient te worden aangepast zodat de panden sneller 
worden ingenomen en ze hierdoor een belasting kunnen vermijden. 

INPIRATIEBRONNEN : 
EEN 
Blijkbaar heeft Knokke ook heel erg te kampen met leegstand. Zij hebben een site ontwikkeld waar ze alle 
leegstaande panden in samen brengen. Ondernemers die op zoek zijn naar een pand, kunnen zo sneller zien wat 
beschikbaar is. Daarnaast heeft de stad een deal met de verhuurders dat, indien de stad de panden verhuurt krijgt 
ze betere huurvoorwaarden kunnen voorstellen aan de huurder. 
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Knokke-Heist Draait 
‘Knokke-Heist Draait’ wordt een gemeentelijke database waarop eigenaars van een leegstaand pand zich vrijwillig 
kunnen registreren. Wie zich op de databank registreert, stelt zijn leegstaand pand ter beschikking van de 
gemeente. De gemeente kan dit pand dan voor een beperkte periode (van 6 maanden tot 1 jaar) aan innovatieve 
concepten of jonge starters aanbieden tegen een lagere gebruiksvergoeding. 
“De eigenaar krijgt een vrijstelling van leegstandstaks en een deel van de door de gemeente geinde 
gebruiksvergoeding”, zegt fractieleidster Cathy Coudyser. Win-win dus voor de gemeente, eigenaars van 
leegstaande panden en voor jonge, creatieve on- dernemers. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat Gemeentebelan- 
gen ons voorstel heeft aangenomen,” zegt Cathy Coudyser. 

TWEE 
In Mechelen dan weer stelt de stad een gebouw in eigendom van de stad (gelegen op A locatie) ter beschikking 
van starters om hun idee of concept uit te testen gedurende een bepaalde periode waarbij ze geen of bijna geen 
huur moeten betalen voor de voorzieningen die ze van de stad mogen gebruiken. Broeihaard voor nieuwe 
concepten! 

DRIE 
Door te nemen: https://www.economischhuis.be/nl 
Uniek in Vlaanderen blijkbaar! Oostende is eerste gemeente die dat uitbrengt! 
Een site voor ondernemers, ze gaan op zoek naar nieuwe concepten voor de stad, brengen werkzoekenden en 
werknemers samen, werken IBO trajecten uit voor ondernemers,… Innovatief! 

Het beeld van onze winkelstraten ziet er niet uit. Niet alleen de leegstand maar de hierbij gepaardgaande 
verloedering van de leegstaande panden is een kustgemeente onwaardig. Het geeft geen enkele positieve impuls 
aan mogelijke kandidaten om zich in de winkelstraat te vestigen. 

De meerjarenplanning toont weinig creatieviteit, lauwe ambities en matige ondersteunende maatregelen. Het plan 
is niet in lijn met de snel evoluerende trends waarop de bezoekers/bewoners en al zeker de jongere generatie zit te 
wachten. 
Men blijft teveel hangen in het klassieke model van de 20ste eeuw waar van conceptstores, online shopping, 
ecolabels, totale beleving… nog lang geen sprake was. 

Wat past in een winkelstraat/kustgemeente van het 21ste eeuw-plaatje : 
• Ontwikkeling van het winkelgebied als MERK, zorgen voor een inhoudelijke visie voor de totale ervaring die 
mensen hebben met een winkelgebied. De gehele organisatie moet het merk uitdragen, van de eigenaars en 
ondernemers over het personeel, schoonmaak, beveiliging en de gemeente. 

• Visibiliteit creëren en positief in de nationale pers komen om in alle top 3 hitlijstjes van favoriete badplaatsen 
terecht te komen 
• Conceptstores, flagship stores, pop-ups en pioniers aantrekken 
• Financiële impulsen voorzien dmv uitreiking van premies aan startende winkels en ondernemers en financiële 
stimili bij winkelvernieuwing (te veel oubollige winkelpanden) 
• Opleidingen voorzien voor winkelpersoneel mbt verkoopstechnieken, productkennis, marktkennis, 
servicegerichtheid 
• Combinatie online/onsite verkoop faciliteren 
• Omvang en kwaliteit van het aanbod door voldoende diversiteit in het totaal aanbod, door goede bereikbaarheid, 
door gratis gebruik van toiletten (openbaar en in de winkels) en passende horeca. 
• Toegankelijkheid van winkels : geen drempels voor minder mobiele/valide bezoekers 
• Trendy, nette, cosy omgeving met modern/design straatmeubilair, groenvoorziening per seizoen, aangepaste 
sfeerverlichting, vuilcontainers voor handelaars en ophaling buiten de commerciële uren, hondepoepcontainertjes 
en zakjes, publieke asbakken, fietsstallingen, fietsdelen, publieke fietspompen… die de totaalbeleving bevorderen 
• Omvormen van een « nice to stay » tot een « need to stay » model waarbij de locatie voor de gebruikers verder 
moet gaan dan het aanschaffen van producten of diensten zodat de winkelstraat ook een sociaal epicentrum wordt 
en de straten niet uitdoven na sluitingstijd 

Met de feedback van de handelaars waarover we vandaag beschikken nav het « Think global, love local » 
document van Unizo en de feedback van Harte Koksijde en waarvan de burgemeester aangaf dat deze 
aanbevelingen voor zeker 80% realiseerbaar zijn moeten we bij deze en liever vandaag dan morgen aan de slag 
gaan. 

Onze voorstellen van beslissingen zijn hierbij concreet opgelijst. We willen hierbij aftoetsen of de meerderheid de 
verkiezingstoezegging in concrete acties zal omzetten 
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We vragen te stemmen om de acties in te zetten. Hoe ze concreet ingevuld worden laten we over aan de 
meerderheid die ermee aan de slag kunnen. 

1. Extra Shop&Go plaatsen en Duurtijd 45 (ipv30 minuten) 
2. Betere aanduiding van de ondergrondse parking en meer communicatie 
3. Aanduiding handelskern met pijlen : niet (onvoldoende) aanwezig. 
4. Extra fietsenrekken in onze handelsstraten. 
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5. Extra afvalpunten en afvalpunten voor hondepoepzakjes in onze handelsstraten. 
6. Invoegen nieuw mobiliteitsplan om zo weinig mogelijk de winkelstraten af te sluiten en bereikbaarheid 
handelszaken met de auto als primordiaal te zien. 
7. Datums evenementen afstemmen op wensen handelaars. 
8. Wekelijkse markt: 
• bij keuze plaats vd kramen rekening houden met de handelaar d.i. geen vleeskraam voor deur beenhouwerij of 
kledij voor boetiek 
• inperken seizoensgebonden marktkramers (zomer) : zijn vaker minder kwalitatief (imago?). 
• zorgen dat de marktkramers sneller vertrekken 
9. Nieuwe investeerders aantrekken door pakket maatregelen aan te bieden: knowhow, begeleiding, financiële en 
marketing steun 
10. Aanmaak gemeentelijke database waarop eigenaars van leegstaand pand vrijwillig kunnen registreren. 
11. Opmaak van een concreet visieplan met de actiepunten voor de lokale handel. 

We vragen eveneens in navolging van deze punten om met onmiddellijke ingang een commissie Vrije Tijd op te 
starten. Kan de meerderheid een voorstel doen op korte termijn? 

 

Joeri Stekelorum, 

algemeen directeur 


