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gemeente 

Koksijde 

ZITTINGSVERSLAG 

GEMEENTERAAD 
dinsdag 16 april 2019 

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

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

 J. STEKELORUM, algemeen directeur 

 

 
De zitting vangt aan om 19u07 
 
Verontschuldigingen: raadsleden Verhaeghe, Hillewaere en De Rechter 
Niet aanwezig bij de aanvang van de zitting: Gantois, Dalle 
 
 

OPENBARE ZITTING 

1. Goedkeuring notulen van de raadszitting van 26 maart 2019 

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

 

2. Mededelingen. 

Raadslid Deltombe meldt dat om 18 uur de klokken van de OLV-Ter Duinenkerk hebben geluid als eerbetoon aan de 
Fransen ter gelegenheid van de brand in de Notre Dame te Parijs 

De voorzitter deelt mee dat, na overleg met fractieleiders, enkel de punten 3 tot en met 36 zullen behandeld worden en 
de resterende punten op de gemeenteraad van 30 april 

 

3. IWVA - vaststellen standpunt in te nemen op de bijzondere algemene vergadering op 29 mei 2019 om 18u30 

Gehoord dhr. burgemeester die zegt ondertussen als voorzitter benoemd te zijn en stelt dat er nog een 
commissievergadering zal gehouden worden op 8 mei 

Gehoord raadslid Loones die vraagt of er nu al voor de verlenging wordt gestemd en ook vraagt of er een akkoord is over 
het voorzitterschap voor 18 jaar voor de gemeente Koksijde, wat wordt bevestigd door de burgemeester 

 Goedgekeurd met 17 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, S. Loones, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, A. Hancke, H. 
Ghyselen, P. Vandenbroucke, D. Decorte, S. Diatta) en 5 onthoudingen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. 
Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

Raadslid Dalle vervoegt de zitting 
 

4. IWVA - vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering op 29 mei 2019 om 
18u45 
 Goedgekeurd met 18 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 

Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, S. Loones, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, A. Hancke, 
H. Ghyselen, P. Vandenbroucke, D. Decorte, S. Diatta) en 5 onthoudingen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. 
Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

5. IWVA - vaststellen standpunt in te nemen op de jaarvergadering op 29 mei 2019 om 19u00  
 Goedgekeurd met 18 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 

Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, S. Loones, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, A. Hancke, 
H. Ghyselen, P. Vandenbroucke, D. Decorte, S. Diatta) en 5 onthoudingen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. 
Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

6. TMVS dv - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering op 11 juni 2019 om 18u00  
 Goedgekeurd met 18 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 

Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, S. Loones, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, A. Hancke, 
H. Ghyselen, P. Vandenbroucke, D. Decorte, S. Diatta) en 5 onthoudingen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. 
Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

7. Zefier - vaststellen standpunt in te nemen op de jaarvergadering op 13 juni 2019 om 14u00  
 Goedgekeurd met 18 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 

Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, S. Loones, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, A. Hancke, 
H. Ghyselen, P. Vandenbroucke, D. Decorte, S. Diatta) en 5 onthoudingen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. 
Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 
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8. WVI - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering op 27 juni 2019 om 18u30  

Gehoord raadslid Loones die stelt dat dit punt iets breder gaat, met name het strategisch plan 2019-2025 en vraagt om 

dit punt te verdagen en het plan toegelicht te krijgen op een commissievergadering 

Gehoord schepen Anseeuw die meldt dit standpunt te kunnen volgen 

 Punt verdaagd met unanimiteit 

9. Goedkeuring overname strook grond Biedenkopfstraat ter hoogte van de residentie Duna Alta  

Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat dit past in de werken aan de straat 

Gehoord raadslid Loones die stelt dat dit goed nieuws is dat dit wordt meegenomen en verwijst naar een gelijkaardige 
strook voor andere residenties en vraagt of dit hier ook zou kunnen gedaan worden waarop de burgemeester meldt dat 
hier geen akkoord werd bereikt 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

10. Goedkeuring PV van afpaling Karel Vanneckestraat - Doornhofstraat  

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

11. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Goffinlaan  

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

12. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Petuniaslaan  

Gehoord raadslid Wolter-Hofmans die stelt dat deze straat zeer smal is en het moeilijk zal zijn om de garage-inritten op 
te rijden en voorstelt gele strepen te plaatsen, waarop burgemeester meldt dit te zullen bekijken 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

13. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Lalouxlaan  

Gehoord raadslid Van Herck die vraagt of ook het tweede gedeelte zal aangepakt worden, waarop de burgemeester zegt 
dat dit in de meerjarenplanning zal meegenomen worden 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

Raadslid Gantois vervoegt de zitting om 19u21 bij de bespreking van navolgend punt 
 

14. Westhoek Academie Koksijde (WAK) - goedkeuren academiereglement schooljaar 2019-2020  

Gehoord schepen Van Hove die de wijzigingen kort toelicht 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

15. Hervaststelling van de statuten en het huishoudelijk reglement van het lokaal overleg kinderopvang 
Koksijde  

Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

Gehoord raadslid Loones die voorstelt dat het verslag ook zou bezorgd worden aan de raadsleden en vraagt dit op te 
nemen in de statuten en ook vraagt dat er een afvaardiging van elke fractie zou kunnen opgenomen worden 

Gehoord raadslid Van Herck die stelt dat zijn opmerkingen zijn meegenomen en daarvoor bedankt 

 amendement (met name dat het verslag wordt bezorgd aan de raadsleden en een afvaardiging van 
elke fractie wordt opgenomen) goedgekeurd met unanimiteit 

 punt ten gronde goedgekeurd met unanimiteit 

16. Lokaal overleg kinderopvang Koksijde - samenstelling leden en vervangers 

Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

Gehoord de voorzitter die voorstelt om bij amendement ook van elke fractie een vertegenwoordiger kan toegevoegd 
worden 

 amendement (opname afgevaardigde van elke fractie in dit overleg) goedgekeurd met unanimiteit 

 punt ten grond goedgekeurd met unanimiteit 

17. Hervaststelling huishoudelijk reglement buitenschoolse kinderopvang  

Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting over de wijziging van de openingsuren 

Gehoord schepen Van Hove die stelt dat dit in samenspraak is met de directie en de ouders 
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Gehoord raadslid Vandenbroucke die vragen stelt over wijziging van uren en leeftijdsgroepen waarop schepen Anseeuw 
meldt dat dit is om de capaciteit te verhogen 

Gehoord raadslid Loones die verduidelijking vraagt over wijziging uren in de scholen 

Gehoord raadslid De Coster die verwijst naar de samenwerking met scholen van andere netten en vraagt of zij geen 
eigen opvang voorzien, wat wordt bevestigd door schepen Van Hove 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

Raadslid Gantois verlaat de zitting 
 

18. Goedkeuring huishoudelijk reglement verkeerscommissie  

Gehoord raadslid Van Herck die stelt dat nieuwe leden zich moeten kunnen inwerken, hij heeft een aantal opmerkingen 
die hij wil meegeven om te bekijken en vraagt om het punt te verdagen naar 30 april; de burgemeester meldt dat de 
commissie al jaren goed werkt en stelt dat de leden zich stilaan kunnen inwerken en hierbij wil helpen, hij wil het later 
evalueren waarop raadslid Van Herck nog eens aandringt om de wijzigingen te willen bekijken; 

Gehoord raadslid Hancke die voorstelt om de wijzigingen die raadslid Van Herck voorstelt, te bespreken op de volgende 
verkeerscommissie van 25 april 

Gehoord de voorzitter die voorstelt om dit punt te verdagen 

 verdaagd met unanimiteit 

19. Motie - standpunt gemeenteraad windmolenprojecten op grondgebied van Koksijde  

Gehoord schepen Decorte in zijn toelichting over de beweegreden van deze motie 

Gehoord raadslid Van Herck die de uitspraak van schepen Decorte kras vindt, gezien we in functie van het klimaat er 
alles moeten aan doen om alternatieve energiebronnen te zoeken, hij volgt nog ergens dat de inplanting beter kan, maar 
hij is niet akkoord dat er in Koksijde geen windmolens zouden komen, hij stelt vast dat de verkiezingsprogramma’s van 
alle partijen voorzien in alternatieve energiebronnen; hij houdt een verder pleidooi om windmolens in Koksijde toe te 
laten 

Raadslid Loones die verwijst naar de campagne, naar het dispuut in Nieuwpoort; voor hem is het niet helemaal duidelijk 
of dit bestuur tegen alle windmolenprojecten is of enkel tegen dit project; zijn fractie is voor windmolens op ons 
grondgebied mits een oordeelkundige inplanting, hij stelt dan ook voor om de motie te herformuleren in een positieve zin 
en hij wijst ook op het feit dat de basis geen windmolens toelaat, en een pleidooi houdt om de militaire aanwezigheid op 
de basis te houden; zijn fractie staat open voor verder onderzoek mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan voor 
deze windmolenprojecten, ook het draagvlak kan versterkt worden door inwoners meer te betrekken via 
informatiemomenten; hij stelt ook voor om inwoners te laten participeren in dergelijke projecten zodat er meer 
draagvlak komt; hij vraagt de stemming over het amendement van zijn fractie; 

Schepen Decorte meldt dat er geen windmolens kunnen geplaatst worden omwille van de aanwezigheid van 
Belgocontrol, maar er lobbywerk bezig is zodat Belgocontrol toch toelating zou geven; hij wijst er ook op dat zijn fractie 
niet tegen windmolens is, maar er nu gewoon lukraak windmolens worden geplaatst; er is bovendien weinig ruimte in 
Koksijde om windmolens te plaatsen gelet een aantal noodzakelijke randvoorwaarden; hij verwijst ook naar een ander 
project dat in de planning zit met 23 windmolens, in lint van de A18 en er hier maar één plaats is in Koksijde die in 
aanmerking komt; hij drukt vooral zijn bezorgdheid uit om oordeelkundig windmolens in te planten en er moet nu een 
duidelijk signaal worden gegeven en er moet respect worden betoond voor ons landschap, wat ook belangrijk is voor het 
milieu;  

De burgemeester verwijst naar het feit dat al 24 jaar eenzelfde standpunt is in de gemeente met name dat er hier geen 
plaats is voor windmolens, gezien ook het toeristische karakter van onze gemeente, hij verwijst ook naar het project op 
zee in Frankrijk en het feit dat in Aspiravi een 60-tal gemeenten participeert die ook de molens bij hen zouden kunnen 
zetten 

Gehoord raadslid Loones die repliceert op schepen Decorte en vaststelt dat dit strookt met de motie die zijn fractie 
voorstelt en stelt dat uit het betoog van de burgemeester blijkt dat de meerderheid geen windmolens wil in de 
gemeente; hij herhaalt het feit dat zijn fractie niet tegen windmolens is maar er wel strenge normen moeten gehanteerd 
worden 

Raadslid Van Herck treedt het standpunt van de N-VA fractie bij en stelt dat zijn fractie voor windmolens is mits 
voorwaarden opgelegd worden en het een opportuniteit kan zijn voor de eigen inwoners; hij vraagt ook om dit project te 
bespreken op een commissie; hij stelt dat dit toeristisch geen impact heeft 

Schepen Decorte repliceert aan raadslid Loones dat zijn woorden niet mogen omgedraaid worden, en stelt dat door de 
vele voorwaarden er geen ruimte is voor windmolens in onze gemeente 

Raadslid Loones vraagt het standpunt van de meerderheid over het project van Electrabel en leest de tekst van het 
amendement voor, dat luidt als volgt 

De gemeenteraad is van oordeel: 
− dat steeds prioriteit moet worden gegeven aan elk mogelijk scenario waarbij de militaire aanwezigheid op de 

Koksijdse luchtmachtbasis gegarandeerd blijft, en desgevallend dus geen windmolens in de zone rond de basis 

kunnen worden geplaatst; 

− dat het voorgenomen windmolenproject van Aspiravi – Storm Management verder onderzocht en desgevallend 

bijgestuurd dient te worden en enkel ingeplant kan worden wanneer tegelijk aan de volgende voorwaarden is 

voldaan: 

• de inplanting moet gelinkt zijn aan een bestaande lijninfrastructuur - met name de E40 - , de 

draagkracht van de omgeving mag niet overschreden worden; 

• er moet naar gestreefd worden om het open landschap zo intact mogelijk te houden; 

• het draagvlak voor het windmolenproject moet versterkt worden bij de omwonenden én bij alle 

inwoners van Koksijde-Oostduinkerke, daarom moet voorzien worden in voldoende informatie- en 
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inspraakmomenten én moeten alle inwoners de mogelijkheid krijgen om mee te participeren in het 

project. Bijvoorbeeld moeten inwoners ook zelf rechtstreeks kunnen investeren in het 

windmolenproject via een coöperatieve vennootschap, zodat zij zelf kunnen genieten van (1) groene 

lokale energie en (2) een correct jaarlijks rendement.  

Enig artikel: de gemeenteraad neemt akte van het aangemelde windmolenproject en stelt dat dit en soortgelijke 
projecten enkel vergund kunnen worden wanneer aan de vermelde voorwaarden is voldaan. 

De burgemeester deelt mee niet akkoord te gaan met dit standpunt en voorstelt de motie goed te keuren 

 amendement niet goedgekeurd 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) en 9 ja (A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, E. Van 
Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

 punt ten gronde goedgekeurd met 14 ja (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) en 9 tegen (A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, E. Van Herck, S. 
Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

Raadslid Gantois vervoegt de zitting bij de behandeling van navolgend punt 
 

20. Periode plaatsing strandcabines (o.v.v. Koksijde Vooruit) 

Raadslid Wolter Hofmans verwijst naar het bestaande politiereglement, waardoor de cabines pas kunnen geplaatst 
worden op 6 mei, in andere gemeenten kunnen de cabines geplaatst worden vanaf 15 maart; op die manier is er een 
winstderving voor cabineverhuurders en minder genot voor eigenaars van een cabine; ze verwijst naar de mondelinge 
vraag in de vorige raad en de antwoorden die werden gegeven; zij weerlegt deze antwoorden met diverse argumenten; 
zij licht verder haar voorstel van beslissing toe;  

Raadslid Hancke stelt dat haar fractie dit voorstel goedkeurt en ze stelt ook voor om dan ook de strand- en 
tegelterrassen vroeger te plaatsen 

De burgemeester verwijst naar het feit dat de huidige regeling goed is en er geen reden is om te veranderen, hij verwijst 
naar de argumenten bij de bespreking in de vorige raad en haalt nog eens de argumenten tegen een wijziging aan 

Raadslid Loones stelt vast de cabines in andere kustgemeenten al staan en het verbaast hem dat de kans aan lokale 
ondernemers niet wordt gegeven; hij stelt vast dat ook de bull momenteel rondrijdt op het strand en dit ook niet voor de 
rust en het uitzicht zorgt; de burgemeester stelt dat er nu een open zicht is op het strand vanaf de terrassen, wat 
positief is voor de horeca; raadslid Loones stelt voor een bevraging te doen bij de handelaars;  

Raadslid Van Herck betreurt de persoonlijke aanval van schepen Dawyndt naar raadslid Wolter Hofmans  

 Niet goedgekeurd 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) en 10 voor (R. Gantois, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, E. Van Herck, S. 
Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

21. Behoud van een permanente militaire aanwezigheid op het vliegveld (o.v.v. Koksijde Vooruit)  

Gehoord de voorzitter die vraagt aan raadslid Wolter Hofmans om een duidelijk voorstel van beslissing te doen 

Raadslid Wolter Hofmans verwijst naar de berichtgeving over de verhuis van de helikopters naar Oostende, ze verwijst 
naar het standpunt van de ministers Reynders en Michel; ze stelt dat er bijkomende aanwervingen nodig zijn in het 
leger, een kazerne zal jongeren aantrekken om in het leger te komen werken, wat positief zal zijn voor onze gemeente; 
ze houdt een pleidooi voor militaire aanwezigheid in onze gemeente; ze vraagt een debat in deze gemeenteraad en 
vraagt duidelijke informatie over de stand van zaken van dit dossier, bijv. in een commissievergadering;  

Raadslid Loones stelt dat de toekomst van de basis niet in onze handen ligt, hij is het eens over de reconversie en wil 
ook militaire aanwezigheid behouden; hij vindt het belangrijk dat de gemeenteraad haar engagement herhaalt in 
verband met de basis en een amendement voorstel, met name dat de reconversie kan doorgevoerd worden en dat 
de militaire aanwezigheid gegarandeerd blijft 

De burgemeester verduidelijkt dat de standpunten van de gemeente in het verleden al duidelijk zijn geformuleerd; in de 
plannen werd telkens rekening gehouden met een behoud van de militaire aanwezigheid en dit signaal werd ook gegeven 
naar de hogere overheid; hij verwijst naar een studie van de federale overheid die binnenkort zou voorgesteld worden in 
verband met behoud van de Seakings; hij vraagt dat er dringend een beslissing zou genomen worden gezien de staat 
van de gebouwen achteruit gaat 

Raadslid Loones stelt dat in Brussel het gevoel leeft dat we in Koksijde geen militaire aanwezigheid willen, hij vraagt te 
stemmen over een amendement 

 Motie goedgekeurd met unanimiteit mits volgend amendement: reconversie kan doorgevoerd worden 
en dat de militaire aanwezigheid gegarandeerd blijft 

22. Intekening op INTRO project (o.v.v. Koksijde Vooruit)  

Raadslid Van Herck verwijst naar zijn toelichting in de vorige raad en de antwoorden van schepen Anseeuw en vraagt de 
stemming 

Raadslid Gantois stelt dat haar fractie vragen heeft bij artikel 2, vraagt dit bij de handelaars te houden en ook nog eens 
verwijst naar haar vraag over de European Disability Card 

Gehoord raadslid Van Herck in zijn repliek die zijn voorstel om dit via dienst toerisme te doen verdedigt 
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Schepen Anseeuw meldt dat er voorlopig niet zal ingetekend worden op intro, ze verwijst naar de bespreking in de vorige 
raad en herhaalt haar argumenten; schepen Van Hove stelt dit project te behandelen in de Andersvalidenraad en dan 
met een voorstel te komen, waar raadslid Van Herck mee akkoord gaat 

 verdaagd met unanimiteit 

23. Wegeniswerken/riolering Kerkstraat (o.v.v. Koksijde Vooruit)  

Raadslid De Coster stelt dat de Kerkstraat dringend moet aangepakt worden, hij verwijst naar de bespreking in de vorige 
raad; hij vraagt de garanties dat de werken onmiddellijk zouden worden aangevat na de huidige werken 

Raadslid Gantois stelt dat haar fractie dit punt zal goedkeuren, ze vraagt om voldoende parkeerplaatsen te voorzien en 

vraagt dit bij amendement goed te keuren 

De burgemeester herhaalt dat de werken zullen ingepland worden, hij ondersteunt het voorstel maar niet de motivatie 
waarom de werken niet in één dossier zijn gestapt, hij gaat akkoord met dit voorstel, de suggestie van het parkeren zal 
meegenomen worden, waarop raadslid Gantois aandringt dit amendement te stemmen 

 Het amendement wordt niet goedgekeurd: 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), 10 voor (R. Gantois, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, 
E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

 Punt ten gronde goedgekeurd met unanimiteit 

24. Proefproject rookverbod 1 zone familiestrand (o.v.v. Koksijde Vooruit) 

Raadslid Pieters herhaalt zijn argumenten en verwijst naar initiatieven in andere badplaatsen en vraagt om minstens in 

Koksijde een proefproject te doen op dit vlak met name het familiestrand op Sint-André  

Raadslid Loones stelt dat zijn fractie voorstander is van het voorstel dat gedaan wordt, indien er niet wordt beboet 

De burgemeester is bereid tot sensibiliseren, bijv. met strandasbakken, en hij stelt dat zijn fractie tegen bijkomende 
regels is 

Raadslid Devos stelt moeite te hebben met een verbod, en is voorstander van sensibilisering, met een verbod verplaatst 
zich het probleem 

 Niet goedgekeurd met 10 ja (R. Gantois, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, E. Van 
Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans ) en 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) 

25. Locatie en onderhoud Seaking (o.v.v. Koksijde Vooruit) 

Raadslid Van Herck verwijst naar de bevestiging van de locatie van de Seaking en ook het engagement om het te 

onderhouden 

De burgemeester bevestigt het standpunt dat hij eerder innam en het feit dat het onderhoud zal gebeuren met 
oudgedienden van de basis 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

26. Stil vuurwerk (o.v.v. Koksijde Vooruit) 

Raadslid Bogaerts licht haar voorstel toe zoals geformuleerd in de vorige raad 

Schepen Geersens geeft haar standpunt mee, er is nog vraag naar vuurwerk, maar er wordt toch meegegaan in de trend 
en er zal geprobeerd worden met Halloween en Night of the Proms; raadslid Bogaerts dringt aan dit toch breder te 
bekijken en dit nog eens te bestuderen, ze vraagt ook aandacht voor particulier vuurwerk met oudejaar; de 
burgemeester verwijst naar de beslissing van de Vlaamse regering 

Raadslid Loones stelt vast dat er een ander voorstel op papier staat en zijn fractie zich zal onthouden 

 Niet goedgekeurd met 5 onthoudingen (R. Gantois, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. 
Decorte), 5 voor (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) en 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) 

27. Onderwijscheques (o.v.v. Koksijde Vooruit) 

Raadslid Pieters verwijst naar het feit dat er onvoldoende cheques kunnen worden uitgekeerd en vraagt om het bedrag 
op te trekken naar 15.000 euro; schepen Van Hove meldt dat het budget voldoende is maar de uitgereikte cheques niet 
worden opgebruikt en dat er naar een oplossing zal gezocht worden;  

Raadslid Loones vraagt of er een oplossing wordt gezocht voor zij die uit de boot zijn gevallen 

 Niet goedgekeurd 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) en 10 voor (R. Gantois, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, E. Van Herck, S. 
Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

28. Steun voor onze senioren: stembureaus inrichten in woonzorgcentra (o.v.v. N-VA) 

raadslid Loones licht zijn voorstel toe om in woonzorgcentra stembureaus in te richten en een pendelbus in te leggen 
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de burgemeester meldt dat er hem geen vraag hiertoe gekend is en ook een bevraging door de seniorenconsulent geen 
nood heeft opgebracht; hij verwijst ook naar de misbruiken die er vroeger waren; raadslid Loones verwijst naar andere 
gemeenten waar dit wel kan en hij vraagt de afzonderlijke stemming over de twee punten 

raadslid Van Herck sluit zich aan bij dit initiatief en doet een aantal andere voorstellen voor de inrichting van de 
stemburelen; hij pleit voor waardigheid van minder mobiele mensen om te kunnen gaan stemmen 

schepen Decorte verwijst naar zijn ervaringen in de woonzorgcentra en pleit voor overleg met hen vooraleer nu een 
beslissing te nemen 

raadslid Decorte sluit zich aan bij het voorstel van beslissing 

 Stemming over punt 1 (stembureaus in woonzorgcentra): niet goedgekeurd 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), 5 onthoudingen (E. Van 
Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) en 5 voor (R. Gantois, A. Hancke, S. 
Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte) 

 Stemming over punt 2 (pendelbus): niet goedgekeurd 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), 10 ja (R. Gantois, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. 
Decorte, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

29. Steun voor senioren – Livestreamen van diverse seniorenevenementen (o.v.v. N-VA) 

Raadslid Gantois licht haar voorstel toe en vraagt aandacht voor een initiatief van CultuurConnect dat hier zou kunnen 
toegepast worden 

Schepen Anseeuw antwoordt dat er momenteel samen met CultuurConnect een proefproject zal opgestart worden in 
Dunecluze, maar er technisch nogal wat hindernissen zijn 

Raadslid Van Herck vraagt of dit in de seniorenadviesraad nog zal besproken worden 

 Punt afgevoerd met unanimiteit 

Raadslid Dalle verlaat de zitting bij de bespreking van dit punt 
 

30. De aanleg van een geboorte-bos in Koksijde-Oostduinkerke (o.v.v. N-VA) 

Raadslid Hancke licht haar voorstel toe 

Schepen Decorte meldt dat dit sinds januari ter studie ligt en stelt dat er in november al een initiatief op de dag van de 
Natuur zal aangekondigd worden 

 Goedgekeurd met 23 ja 

Raadslid Dalle vervoegt de zitting  
 

31. Meter- en peterschap voor een gemeente die bloeit en blinkt (o.v.v. N-VA) 

Raadslid Gantois licht haar voorstel toe om de straatnaamborden te laten adopteren door inwoners van de gemeente en 
voor de andere voorstellen 

Schepen Geersens meldt dat er heel wat sokkels van de straatnaamborden kapot zijn en er heel wat initiatieven al 
genomen worden o.a. door het bloemencomité, waarop raadslid Gantois verder repliceert 

Raadslid Van Herck ondersteunt het voorstel maar formuleert ook aantal bedenkingen 

De burgemeester uit een aantal bedenkingen op het voorstel en vindt het een ondoordacht voorstel, groenonderhoud is 
taak van de gemeente 

 Stemming punt 1 (peterschap straatnaamborden): niet goedgekeurd 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), 5 onthoudingen (E. Van Herck, S. 
Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans ) en 5 voor (R. Gantois, A. Hancke, S. Loones, P. 
Vandenbroucke, D. Decorte) 

 Stemming punt 2 (tegel-/geveltuintjes): niet goedgekeurd 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) en 10 voor (R. Gantois, A. Hancke, S. Loones, P. 
Vandenbroucke, D. Decorte, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

 Stemming punt 3 (peterschap ronde punten) : niet goedgekeurd 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) en 10 voor (R. Gantois, A. Hancke, S. Loones, P. 
Vandenbroucke, D. Decorte, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

32. Oprichting van een Dierenadviesraad in Koksijde-Oostduinkerke (o.v.v. N-VA) 

Raadslid Loones licht zijn voorstel toe 

Schepen Geersens vindt een dergelijke raad overbodig gezien de gemeente als meest diervriendelijke werd gelauwerd en 
er al diverse initiatieven zijn 

Raadslid Bogaerts vindt dat de gemeente iets ambitieuzer mag zijn 
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 Niet goedgekeurd 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) en 10 voor (R. Gantois, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, E. Van Herck, S. 
Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

33. Kunst en exposities in leegstaande en ongebruikte panden (o.v.v. N-VA) 

Raadslid Vandenbroucke licht haar voorstel toe 

Schepen Geersens vindt dit een goed voorstel, de gemeente heeft hier reeds diverse initiatieven in genomen, de 
gemeente zal een meer coherente aanpak voorstellen om de leegstand te bestrijden 

Raadslid Van Herck stelt dat zijn fractie het voorstel niet ondersteunt omdat handel moet aangetrokken worden, hij 
formuleert een aantal bedenkingen 

 Niet goedgekeurd met 5 voor (R. Gantois, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte), 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) en 5 
onthoudingen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

34. De band met onze geschiedenis versterken (o.v.v. N-VA)  

Raadslid Gantois licht haar voorstel toe 

De burgemeester vindt dat dit een taak is voor de beheerders van de kastjes 

 Niet goedgekeurd met 5 voor (R. Gantois, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte), 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) en 5 
onthoudingen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

35. Een nieuwe sporthal met twee verdiepingen in Koksijde-Dorp (o.v.v. N-VA)  

Raadslid Loones licht zijn voorstel toe om de verouderde en te kleine sporthal in Koksijde-dorp te renoveren en vraagt 

hier een studie voor 

Schepen Dawyndt stelt dat de clubs geen vragende partij zijn, er geen concurrentie is met de privé, er wordt reeds een 
studieproject opgestart voor Koksijde-dorp; raadslid Loones weerlegt het feit dat er geen vraag is 

 Niet goedgekeurd 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) en 10 ja (R. Gantois, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, E. Van Herck, S. 
Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

36. Beleidsdoelstelling lokale economie (o.v.v. Koksijde-Vooruit) 

Raadslid Van Herck licht zijn voorstel toe 

Schepen Geersens erkent dat dit punten zijn van diverse belangengroepen, maar dat er een aantal ontbreken; de lijst 
van voorstellen is onvolledig, er zal een beleidsplan worden voorgelegd aan de raad zodat het huiswerk goed gedaan 
wordt 

Raadslid Vandenbroucke stelt dat er nog een aantal punten kunnen aan toegevoegd worden, maar het wel eens zijn met 
de voorstellen 

Raadslid Van Herck stelt dat het over realistische voorstellen gaat waarop al lang wordt gewacht en vraagt over elk van 
de 11 voorstellen een aparte stemming te houden 

Schepen Dawyndt stelt dat er wordt tegen gestemd omwille van het feit dat het volledige plaatje moet gekend zijn en het 
hier over losse voorstellen gaat 

 Punt 1: niet goedgekeurd 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), 5 voor (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) en 
5 onthoudingen (R. Gantois, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte) 

 Punten 2 tot en met 11: 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), 10 voor (R. Gantois, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, E. Van Herck, S. 
Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

 
De navolgende punten 37 tot en met 58 en de drie punten van de besloten zitting worden met unanimiteit van 

stemmen verdaagd naar de raadszitting van 30 april 

37. Zoneraad brandweer - Vaststellen standpunt in te nemen op de zoneraad op 10 mei 2019 – Opendeurdag voor 
gemeenteraadsleden bij de Brandweer (o.v.v. N-VA)  

38. Wijziging Huishoudelijk reglement gemeenteraad – Invoeren burgerinitiatief (o.v.v. N-VA)  
39. Onze uitstekende buitenschoolse kinderopvang nog verder versterken (o.v.v. N-VA)  
40. Standpunt gemeenteraad in het kader van het opstellen van het meerjarenplan – Jeugdverenigingen (o.v.v. NVA)  
41. Standpunt gemeenteraad in het kader van het opstellen van het meerjarenplan – Kindvriendelijk Koksijde (o.v.v. N-VA)  
42. Standpunt gemeenteraad in het kader van het opstellen van het meerjarenplan – Fietsbeleid (o.v.v. N-VA)  
43. Standpunt gemeenteraad in het kader van het opstellen van het meerjarenplan – Toeristisch beleid (o.v.v. NVA)  
44. Inschrijving trage wegen in beleidsplan (o.v.v. Koksijde Vooruit)  
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45. Standpunt innemen mbt het uitvoeren van structurele werken tegen de verhoging van de zeespiegel en zandophopingen 
(o.v.v. Koksijde Vooruit)  

46. Standpunt innemen mbt het behalen van de blauwe vlag (o.v.v. Koksijde Vooruit)  
47. Langer openhouden openluchtzwembad Oostduinkerke. (o.v.v. Koksijde Vooruit)  

 
MONDELINGE VRAGEN 

 
48. Heraanleg Biedenkopflaan (raadslid Loones) 
49. Stand van zaken om met de bestuurscoalitie een “energiecoach" aan te werven in het woonloket NieKo, en om 

“energiesnoeiers” aan te werven (raadslid Loones)  
50. Bestemming kunstwerk De Waterjuffer (raadslid Gantois)  
51. Stand van zaken adviesraden (raadslid Vandenbroucke)  
52. Stand van zaken en evaluatie BIN netwerken (Buurt Informatie Netwerken) (raadslid Vandenbroucke)  
53. Koesteren van ons funerair erfgoed (raadslid Hancke)  
54. Dijk in Wulpen (raadslid Hancke)  
55. Natuurcompensatie (raadslid Wolter Hofmans)  
56. Uitleenauto’s en -fietsen/steps (raadslid Van Herck)  
57. Notulen schepencollege (raadslid Van Herck)  
58. Gemeenteraadscommissies (raadslid De Coster)  

 
BESLOTEN ZITTING 
 

1. Toekenning van de eretitel schepen aan de heer Albert Serpieters  
2. Toekenning van de eretitel schepen aan de heer Jan Loones  
3. Toekenning van de eretitel schepen aan de heer Herwig Vollon  

 
 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 22u32 
volgende raadszitting : dinsdag 30 april 2019 
 
Voor een woordelijke weergave van de zitting wordt verwezen naar 
https://koksijde.notubiz.be/vergadering/594324/Gemeenteraad%2016-04-2019 dat integraal deel uitmaakt van dit 
zittingsverslag. 
 
 
 
 

Voor verslag 
de algemeen directeur 
Joeri STEKELORUM 

https://koksijde.notubiz.be/vergadering/594324/Gemeenteraad%2016-04-2019

