
GEMEENTERAAD

TOELICHTENDE NOTA

zitting van 16 april 2019

OPENBAAR
Goedkeuren notulen vorige zitting

1. Goedkeuren notulen van de raadszitting van 26 maart 2019

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: De notulen van de raadszitting van 26 maart 2019 worden goedgekeurd.

mededelingen

2. Mededelingen

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
algemene vergaderingen igs

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

Op 29 mei 2019 om 18u30 vindt een bijzondere algemene vergadering plaats met volgende agendapunten :

1. Kennisname van het feit dat het verzoek tot verlenging door 3/4 meerderheid van de gemeenten wordt 
gesteund
2. Goedkeuring van de verlenging voor een nieuwe termijn van achttien jaar
3. Beslissing tot deelname aan de verlenging

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: De verdeling van de stemmen van de gemeente Koksijde wordt expliciet toegewezen aan de op de 
bijzondere algemene vergadering aanwezige afgevaardigden.

Art. 2: De gemeenteraad geeft opdracht aan zijn vertegenwoordigers in de bijzondere algemene vergadering van 
IWVA op 29 mei 2019 om 18u30 volgende punten goed te keuren :
1. Kennisname van het feit dat het verzoek tot verlenging door 3/4 meerderheid van de gemeenten wordt 
gesteund
2. Goedkeuring van de verlenging voor een nieuwe termijn van achttien jaar
3. Beslissing tot deelname aan de verlenging

4. IWVA - vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering op 29 
mei 2019 om 18u45

Op 29 mei 2019 om 18u45 vindt een buitengewone algemene vergadering plaats met volgende agendapunten :

1. Statutenwijziging (Verlenging duurtijd en aanpassingen t.g.v. Decreet van 22 december 2017 over het lokaal 
bestuur)
2. Kapitaalvermindering

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: De verdeling van de stemmen van de gemeente Koksijde wordt expliciet toegewezen aan de op de 
buitengewone algemene vergadering aanwezige afgevaardigden.

Art. 2: De gemeenteraad geeft opdracht aan zijn vertegenwoordigers in de buitengewone algemene vergadering 
van IWVA op 29 mei 2019 om 18u45 volgende punten goed te keuren :
1. Statutenwijziging (Verlenging duurtijd en aanpassingen t.g.v. Decreet van 22 december 2017 over het lokaal 
bestuur)
2. Kapitaalvermindering

5. IWVA - vaststellen standpunt in te nemen op de jaarvergadering op 29 mei 2019 om 19u00

Op 29 mei 2019 om 19u00 vindt een jaarvergadering plaats met volgende agendapunten :

1. Verslag van de Raad van Bestuur
2. Verslag van de commissaris-revisor
3. Goedkeuring van jaarrekening en sociale balans 2018
4. Kwijting aan bestuurders en de commissaris-revisor
5. Evaluatierapport 2013-2018 en ondernemingsplan 2019-2024
6. Benoeming commissaris-revisor
7. Benoeming bestuurder

VOORSTEL VAN BESLISSING
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Art. 1: De verdeling van de stemmen van de gemeente Koksijde wordt expliciet toegewezen aan de op de 
bijzondere algemene vergadering aanwezige afgevaardigden.

Art. 2: De gemeenteraad geeft opdracht aan zijn vertegenwoordigers in de jaarvergadering van IWVA op 29 mei 
2019 om 19u00 volgende punten goed te keuren :
1. Verslag van de Raad van Bestuur
2. Verslag van de commissaris-revisor
3. Goedkeuring van jaarrekening en sociale balans 2018
4. Kwijting aan bestuurders en de commissaris-revisor
5. Evaluatierapport 2013-2018 en ondernemingsplan 2019-2024
6. Benoeming commissaris-revisor
7. Benoeming bestuurder

6. TMVS dv - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering op 11 juni 2019 
om 18u00

Op 11 juni 2019 om 18.00u vindt een algemene vergadering plaats met volgende agendapunten:
1. Toetredingen
2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
3. a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2018
4. Verslag van de commissaris (lid IBR)
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders
6. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers
7. Statutaire benoemingen - raad van bestuur
8. Aanstelling commissaris (lid IBR)
9. Varia en mededelingen

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de algemene 
vergadering TMVS dv van 11 juni 2019 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de 
agendapunten:
1. Toetredingen
2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
3. a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2018
4. Verslag van de commissaris (lid IBR)
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders
6. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers
7. Statutaire benoemingen - raad van bestuur
8. Aanstelling commissaris (lid IBR)
9. Varia en mededelingen

Art. 2: De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens 
het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene jaarvergadering van TMVS dv vastgesteld op 
11 juni 2019, te onderschrijven en haar/zijn (hun) stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de 
gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene 
vergadering.

Art. 3: Een afschrift van dit besluit zal:
hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent
hetzij per elektronische post, 20190611AVTMVS@farys.be, gestuurd worden.

7. Zefier - vaststellen standpunt in te nemen op de jaarvergadering op 13 juni 2019 om 14u00

Op 13 juni 2019 om 14u00 vindt een jaarvergadering plaats met volgende agendapunten :

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017-2018;
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2017-2018;
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2017-2018 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelichting);
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor;
5. Statutaire benoemingen.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de algemene 
vergadering cvba Zefier van 13 juni 2019, zijnde
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1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017-2018;
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2017-2018;
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2017-2018 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelichting);
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor;
5. Statutaire benoemingen

8. WVI - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering op 27 juni 2019 om 
18u30

Op 27 juni 2019 om 18u30 vindt een algemene vergadering plaats met volgende agendapunten :

1. goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 28-02-2019
2. verslag van de raad van bestuur (jaarverslag)
3. verslag van de commissaris
4. jaarrekening 2018
5. kwijting aan de bestuurders en de commissaris
6. evaluatierapport 2013-2018
7. strategisch plan 2019-2025
8. statutenwijziging: artikel 5: verlenging WVI tot 10 november 2037
9. mededelingen

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de algemene 
vergadering WVI van 27 juni 2019, zijnde

1. goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 28-02-2019
2. verslag van de raad van bestuur (jaarverslag)
3. verslag van de commissaris
4. jaarrekening 2018
5. kwijting aan de bestuurders en de commissaris
6. evaluatierapport 2013-2018
7. strategisch plan 2019-2025
8. statutenwijziging: artikel 5: verlenging WVI tot 10 november 2037
9. mededelingen

patrimonium
overdracht

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

Momenteel wordt de Biedenkopfstraat in Oostduinkerke vernieuwd. Voor het gebouw residentie Duna Alta (hoek 
Wepionstraat/Biedenkopfstraat) ligt aan de kant van de Biedenkopfstraat nog een zone die behoort tot de private 
eigendom van de residentie. De VME wenst dit gedeelte af te staan aan de gemeente in ruil voor de heraanleg van 
het voetpad tot tegen de steenkorven. Door landmeter-expert Leen Geusens werd een opmetingsplan opgemaakt 
voor het gedeelte (60,75 m²) dat zou worden afgestaan. 

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: Akkoord tot overname van het perceel grond Biedenkorfstraat van de VME residentie Duna Alta 
overeenkomstig het opmetingsplan van landmeter-expert Leen Geusens van 1 april 2019.

Art. 2: Goedkeuring tot affectatie van het perceel tot het openbaar domein. 

Art. 3: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de technische dienst en de syndicus van de VME. 

zakelijk recht

10. Goedkeuring PV van afpaling Karel Vanneckestraat - Doornhofstraat

Vandewalle Johan, Landmeter-expert, ging over tot het vastleggen van de grenslijnen tussen de eigendommen van 
volgende partijen :

Partij A : Koksijde 3e afdeling sectie B perceel 377a Woonmaatschappij Ijzer en Zee
Partij B : Koksijde 3e afdeling sectie B perceel 116m2 De Gemeente Koksijde
Partij C : Koksijde 3e afdeling sectie B perceel 109z, De Heer Balcaen Rudy, Mevrouw Busschaert Hilda
Partij D : Koksijde 3e afdeling sectie B perceel 109w2, vennootschap Huysman Promoties

Na onderzoek van de voorhanden zijnde notariële akten, kadastrale bescheiden en plans, evenals na opmeting van 
de plaatselijke toestand werd de grenslijn tussen de
betreffende eigendommen bepaald. Op datum van 19 oktober 2007 heeft de Heer Vanwalleghem een 
opmetingsplan opgemaakt voor de splitsing van de eigendommen waarbij de grenslijn werd bepaald tussen de 
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partijen. Op datum van 20 januari 2010 heeft Mevrouw N. Vandromme een opmetingsplan gemaakt voor de 
aankoop van het eigendom van partij C tegen partij D. De grenslijn aangeduid op beide plannen verschillenden van 
elkaar. Partijen zijn in der minne overeengekomen om de grenslijn tussen beide eigendommen te laten 
samenvallen met de afsluiting welke werd geplaatst tussen de eigendommen en de afmetingen en grensbepaaling 
van de Heer Vanwalleghem niet te volgen. Partij D verklaard dan ook geen gronden te hebben welke gelegen zijn 
tussen de grenslijnen van Partij A en partij C. 

Het PV van afpaling werd opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1 : Goedkeuring PV van afpaling Karel Vanneckestraat - Doornhofstraat.  

politie
gemeentelijk aanvullend politiereglement - gemeentewegen

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

In de Goffinlaan tegenaan de Strandlaan is de doorgang voor de vuilnisophalingsdienst e.d. soms moeilijk. Er kan 
aan beide zijden geparkeerd worden. Het is aangewezen om parkeerverbod in te voeren ter hoogte van de 
Strandlaan 242 (noordelijke kant van de Goffinlaan tegenaan de Strandlaan). Verderop in de Goffinlaan is de weg 
breder en hoeft er geen extra parkeerverbod ingevoerd te worden.

De verkeerscommissie gaf op 28 februari 2019 dit advies waarmee het college van burgemeester en schepenen op 
18 maart 2019 akkoord ging.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: Op de Goffinlaan ter hoogte van het kruispunt met de Strandlaan geldt: voetgangers moeten de 
oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken. 

Dit wordt gesignaleerd door wegmarkeringen overeenkomstig art.76.3 van de wegcode. 

Art. 2: Op de Goffinlaan van het huis met adres Strandlaan 242 tot het kruispunt met de Strandlaan aan de 
noordelijke zijde van de weg geldt: het stilstaan en parkeren is verboden; het begin van de parkeerreglementering 
wordt aangeduid. 

Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E3 
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa 

Art. 3: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de 
Verkeersveiligheid.

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

In de Petuniaslaan is de doorgang soms te smal indien aan beide zijden van de weg auto's geparkeerd staan. De 
verkeerscommissie adviseerde om parkeerverbod in te voeren aan de oostkant van de Petuniaslaan. Op die manier 
kan er nog geparkeerd worden aan de westkant. Gezien er éénrichtingsverkeer van toepassing is, lijkt parkeren 
aan de rechterkant voor de bestuurder aangewezen.

De verkeerscommissie ging op 28 februari 2019 door. Het college van burgemeester en schepenen ging akkoord 
met dit advies op 18 maart 2019.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1:  Op de Petuniaslaan vanaf het kruispunt met de Brialmontlaan in de richting van de Ranonkellaan geldt: 
verboden rijrichting voor iedere bestuurder; de maatregel geldt niet voor fietsers en bestuurders van tweewielige 
bromfietsen klasse A. In de tegenovergestelde richting geldt: toegelaten rijrichting op de openbare weg met 
eenrichtingsverkeer; fietsers en tweewielige bromfietsen klasse A mogen in beide richtingen rijden. 
Dit wordt gesignaleerd door: - verkeersborden C1 - de verkeersborden worden aangevuld met onderborden M3 - 
verkeersborden F19 - de verkeersborden worden aangevuld met onderborden M5

Art. 2: Op de Petuniaslaan van het kruispunt met de Ranonkellaan tot het kruispunt met de Brialmontlaan aan de 
westelijke zijde van de weg geldt: het stilstaan en parkeren is verboden; het einde van de parkeerreglementering 
wordt aangeduid; het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid. 
Dit wordt gesignaleerd door: - verkeersborden E3 - de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xb, Xa

Art.3: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de 
Verkeersveiligheid.
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13. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - 
gemeentewegen - Lalouxlaan

De Lalouxlaan tussen de Bosquetiastraat en de Vlaanderenstraat werd heraangelegd. In plaats van 
dwarsparkeerplaatsen zijn er nu afgebakende langsparkeerplaatsen. Deze maatregel dient in het aanvullend 
politiereglement te worden aangepast.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: Op de Lalouxlaan van het kruispunt met de Zeelaan tot het kruispunt met de Vlaanderenstraat geldt: 
voertuigen moeten parkeren binnen de afgebakende plaatsen. 
Dit wordt gesignaleerd door: - wegmarkeringen overeenkomstig art.77.5 van de wegcode

Art. 2: Op de Lalouxlaan van het kruispunt met de Zeelaan tot twee parkeerplaatsen in de richting van de 
Bosquetiastraat aan de zuidelijke zijde van de weg geldt: het parkeren is toegelaten; het parkeren is voorbehouden 
voor de voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap; de parkeerreglementering geldt over een 
afstand van 12 m. 
Dit wordt gesignaleerd door: - verkeersborden E9a - de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type 
VIId - de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xc

Art. 3: Op de Lalouxlaan ter hoogte van huisnummer 41/43 geldt: 
op de Lalouxlaan ter hoogte van huisnummer 20 geldt: 
het parkeren is toegelaten; het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door personen 
met een handicap; de parkeerreglementering geldt over een afstand van 6 m. Dit wordt gesignaleerd door: - 
verkeersborden E9a - de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIId - de verkeersborden 
worden aangevuld met x-borden Xc

Art. 4: De onderstaande maatregel is periodiek. Elke week geldt op de Lalouxlaan van het kruispunt met de 
Zeelaan tot het kruispunt met de Bosquetiastraat bij wekelijkse marktdag van 05.00 uur tot 15.00 uur (van 1 april 
t.e.m. 30 september) geldt: de toegang is verboden in beide richtingen, voor iedere bestuurder. 

Dit wordt gesignaleerd door: - verkeersborden C3 Deze signalisatie is dynamisch.

Art. 5: Op de Lalouxlaan van het kruispunt met de Zeelaan tot twee parkeerplaatsen richting Bosquetiastraat aan 
de noordelijke zijde van de weg geldt: het parkeren is toegelaten; de parkeerreglementering is beperkt en geldt 
voor maximaal 30 minuten en dit van maandag t.e.m. zondag; de parkeerreglementering geldt over een afstand 
van 12 m. 
Dit wordt gesignaleerd door: - verkeersborden E9a - de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type 
VIIc - de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xc

Art. 6: Op de Lalouxlaan ter hoogte van huisnummer 20 geldt: het parkeren is toegelaten; het parkeren is 
voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap; de parkeerreglementering 
geldt over een afstand van 6 m. 
Dit wordt gesignaleerd door: - verkeersborden E9a - de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type 
VIId - de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xc

Art. 7: Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven: aanvullend reglement dd. 03/09/2018 betreffende 
de Lalouxlaan

Art. 8: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de 
Verkeersveiligheid

kunstonderwijs

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

Vorig jaar werd het nieuw decreet DKO geïntroduceerd. Naar aanleiding van het nieuwe decreet werd er in maart 
een nieuwe CAO XI geïntroduceerd. 
Deze nieuwe regelgeving zorgt voor volgende wijzigingen in het academiereglement van de Westhoekacademie: 

Bij hoofdstuk 3 'Inschrijving'; Artikel 5 omtrent capaciteit, het toevoegen van paragraaf 4:
§4. Het schoolbestuur heeft tot 30 september de tijd om een weigering van inschrijving schriftelijk of elektronisch 
mee te delen

Bij hoofdstuk 4 'Inschrijvingsgeld, bijdrageregeling, sponsoring'; Artikel 11 omtrent het wettelijk vastgelegd 
inschrijvingsgeld, het wijzigen en toevoegen van paragraaf 2 en paragraaf 3: 
§2. Bij inschrijving wordt er onmiddellijk betaald.
§3. Indien het niet mogelijk is om het inschrijvingsgeld in 1 keer te voldoen, wordt de mogelijkheid geboden een 
afbetalingsplan aan te vragen (Gemeente Koksijde – financiële dienst – Zeelaan 303 – 8670 Koksijde of 
boekhouding@koksijde.be). Bij de inschrijving moet minimum 1/3 van het te betalen bedrag onmiddellijk betaald 
worden indien een afbetalingsplan wordt aangevraagd. De aanvraag van het afbetalingsplan moet gebeuren vóór 
aanvang van het schooljaar of ten laatste op de dag van inschrijving als die later gebeurt dan 1 september. Het 
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volledige inschrijvingsgeld dient voldaan ten laatste op 30 november van het betreffende schooljaar. Wanneer de 
aflossingen laattijdig gebeuren, wordt het afbetalingsplan onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging stop 
gezet. Alle kosten nodig voor verdere invordering zijn volledig ten laste van de schuldenaar.

Artikel 1     Wettelijk vastgelegd inschrijvingsgeld

 

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: Het bestaande academiereglement deeltijds kunstonderwijs, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting 
van 28 mei 2018 wordt opgeheven. 

Art. 2: Het hierbij gevoegde academiereglement deeltijds kunstonderwijs wordt goedgekeurd en is van toepassing 
voor alle inschrijvingen vanaf het schooljaar 2019-2020.

huishoudelijke reglementen

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

Het lokaal bestuur heeft de opdracht om een adviesraad lokaal overleg kinderopvang te organiseren. 

Wat is het doel van het lokaal overleg kinderopvang?

Het lokaal overleg geeft als gemeentelijke adviesraad aan het lokaal bestuur :

 Advies bij de opmaak van de lokale beleidsdoelstellingen voor kinderopvang in de strategische 
meerjarenplanning en eventueel bijsturingen ervan

 Advies over de uitvoering van de beleidsdoelstellingen uit de strategische meerjarenplanning voor 
kinderopvang en eventuele bijsturingen ervan,

 Advies met betrekking tot de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente.

Het lokaal overleg kinderopvang wordt samengesteld uit:

 Vertegenwoordiging van de lokale actoren kinderopvang

 Vertegenwoordiging van de gebruikers

 Vertegenwoordiging van het lokaal bestuur

Het lokaal overleg vergadert minstens 1x per jaar.

De aangepaste statuten en het huishoudelijk reglement van deze adviesraad die worden voorgelegd ter vaststelling 
vindt u in bijlage.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art.1: de statuten en het huishoudelijk reglement van het lokaal overleg kinderopvang wordt door de 
gemeenteraad hervastgesteld.

16. Lokaal overleg kinderopvang Koksijde - samenstelling leden en vervangers

Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad en is samengesteld uit stemgerechtigde en niet 
stemgerechtigde leden.
Politieke mandatarissen kunnen geen deel uitmaken van het lokaal overleg kinderopvang Koksijde met 
uitzondering van de leden van het college van burgemeester en schepenen tot wiens takenpakket kinderopvang en 
onderwijs valt, of diens plaatsvervanger.
Hoogstens 2/3 van de stemgerechtigde leden zijn van hetzelfde geslacht.
Het lokaal overleg is samengesteld uit minstens:

1. een vertegenwoordiging van de lokale actoren kinderopvang

2. een vertegenwoordiging van de gebruikers

3. een vertegenwoordiging van het lokaal bestuur

Als niet-stemgerechtigde leden van het lokaal overleg kinderopvang worden volgende personen aangeduid:

 de afgevaardigde van Kind en Gezin

 de schepenen bevoegd voor kinderopvang en onderwijs (of hun vervangers)

 de ambtenaar-secretaris, aangeduid door het college van burgemeester en schepenen

 deskundigen
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Het lokaal overleg kiest onder haar leden een voorzitter. Het secretariaat van het lokaal overleg kinderopvang 
wordt waargenomen door een ambtenaar van het gemeentebestuur Koksijde, aan te stellen door het college van 
burgemeester en schepenen.
De ledenlijst wordt in bijlage toegevoegd.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: De samenstelling van het lokaal overleg kinderopvang Koksijde wordt vastgelegd.

17. Hervaststelling huishoudelijk reglement buitenschoolse kinderopvang

Het huidig reglement van de buitenschoolse kinderopvang wordt aangepast.
Volgende wijzigingen worden voorzien:

- p 5: 2.2. de openingsuren: de gemeenteschool van Koksijde is naschools open op maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag tot 18.30u. (ipv 19u)

- bijlage 4: 4. openingsdagen en -uren: naschoolse opvang in Koksijde van 16.15u tot 18.30u. (ipv 19u)

- bijlage 4: 6. Werking: naschoolse werking in de gemeenteschool: vanaf 17u kan er een kleine knutselactiviteit 
worden voorzien - dit wordt geschrapt.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art.1: Het huishoudelijk reglement van de buitenschoolse opvang, zoals gevoegd in bijlage bij dit besluit, wordt 
door de gemeenteraad goedgekeurd.

18. Goedkeuring huishoudelijk reglement verkeerscommissie

Het huishoudelijk reglement van de verkeerscommissie dateert uit 1983 en dient vernieuwd te worden. 

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: Het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke verkeerscommissie, zoals opgenomen bij dit besluit, 
worden goedgekeurd.

moties

19. Motie - standpunt gemeenteraad windmolenprojecten op grondgebied van Koksijde

Naar aanleiding van het voornemen van Aspiravi en Storm Management om een windmolenproject met 40 
windturbines te realiseren langs de E40 tussen Nieuwpoort en de Franse grens stelt het college van burgemeester 
en schepenen voor dat de gemeenteraad hierover een standpunt inneemt.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Enig artikel: de gemeenteraad steunt het standpunt van het college van burgemeester en schepenen. Een motie 
wordt ingediend bij de Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Lydia Peeters en Vlaams minister van 
Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel.

diverse

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

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

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 
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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 “.

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

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

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.
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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

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

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.

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

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

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

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 
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

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

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

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

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.

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.
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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

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

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

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

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 
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,…)

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


GEMEENTERAAD

TOELICHTENDE NOTA

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.

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

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

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

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

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

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.
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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.

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

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

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

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.

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

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
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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.

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

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,...

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

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.
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.
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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

 

VOORSTEL VAN BESLISSING

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.
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
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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?

EXTRA AGENDAPUNTEN

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)

Onze brandweer mannen en vrouwen zijn helden, zowel de professionele brandweer als de vrijwilligers. Zij gaan 
voor ons door het vuur. Letterlijk zelf. Gemotiveerd mensen. Altijd klaar om te helpen

Wij doen als gemeente al veel voor onze brandweer. Ze krijgen bvb dienstvrijstelling als het gaat om medewerkers 
van de gemeente. Tegelijk kennen we allemaal de moeilijkheden die de brandweer ondervindt om vrijwilligers te 
vinden.

Op de gemeenteraad van 26 maart stelde N-VA raadslid Sander Loones voor om een extra inspanning te doen om 
mensen aan te moedigen vrijwilliger te worden bij de brandweer. Concreet werd voorgesteld om een opendeurdag 
voor gemeenteraadsleden te organiseren bij de brandweer.

In de gemeenteraad van 26 maart 2019 werd deze vraag afwijzend beantwoord door de meerderheidscoalitie in 
Koksijde.

Intussen werd de vraag door N-VA verder opgenomen en blijkt dat het voorstel om in de diverse brandweerposten 
opendeurdagen te organiseren voor alle gemeenteraadsleden alsnog geagendeerd zou worden op het brandweer-
zonecollege van 10 mei 2019.

Om het belang van onze brandweer te onderstrepen is het een sterk signaal wanneer de gemeenteraadsleden het 
goede voorbeeld tonen en kunnen deelnemen aan dergelijke opendeurdag.

VOORSTEL VAN BESLISSING

De gemeenteraad geeft opdracht aan zijn vertegenwoordiger in de zoneraad om op 10 mei 2019 het volgende punt 
op te nemen en goed te keuren:

Beslissing tot organisatie van een opendeurdag voor gemeenteraadsleden in de diverse brandweerposten

38. Wijziging Huishoudelijk reglement gemeenteraad – Invoeren burgerinitiatief (o.v.v. N-VA)

Het is belangrijk dat onze inwoners nauw betrokken zijn bij het bestuur van onze gemeente. Dat realiseren we 
vandaag reeds met onze uitstekende en toegankelijke diensten, bestuurscoalitie en gemeenteraadsleden.

Verschillende gemeenten gaan echter nog een stap verder en voorzien de mogelijkheid van een “burgerinitiatief”. 
N-VA wil dit ook invoeren in Koksijde-Oostduinkerke.

Zo geven we onze inwoners de mogelijkheid om zélf een voorstel rechtstreeks te agenderen op de agenda van de 
gemeenteraad of van de raad voor maatschappelijk welzijn.

VOORSTEL VAN BESLISSING

N-VA vraagt de stemming over de volgende aanvulling aan het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en 
van de raad voor maatschappelijk welzijn:

§1. Iedere inwoner heeft het recht een voorstel of een vraag met betrekking tot de gemeentelijke beleidsvoering 
en dienstverlening in te dienen voor de agenda van de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn.

Hiertoe moet het voorstel wel aan een aantal voorwaarden voldoen :
• Het voorstel wordt in een gemotiveerde nota omschreven. Bij de nota worden alle nuttige stukken gevoegd die 
de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn kunnen voorlichten;
• Het voorstel moet ondertekend zijn door minstens 100 inwoners van Koksijde-Oostduinkerke die ouder zijn dan 
16 jaar;
• Alle ondertekenaars moeten hun naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats vermelden;
• Het voorstel wordt aangetekend verstuurd, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad;

§2. De voorzitter van de gemeenteraad gaat na of het voorstel aan de vormvereisten voldoet.

§3. Om op de eerstvolgende gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn behandeld te kunnen worden, 
moet het voorstel minstens twintig dagen voor de vergadering van de raad bij de voorzitter van de gemeenteraad 
ingediend zijn. Is dat niet het geval, dan wordt het voorstel, indien ontvankelijk, besproken op de eerstvolgende 
vergadering van raad.
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§4. De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn doet voorafgaand aan de bespreking uitspraak over zijn 
bevoegdheid inzake het voorstel. Binnen die bevoegdheid bepaalt de gemeenteraad welk gevolg eraan gegeven 
wordt en hoe dat wordt bekendgemaakt.

De initiatiefnemer kan steeds het voorstel op de gemeenteraad toelichten.

39. Onze uitstekende buitenschoolse kinderopvang nog verder versterken (o.v.v. N-VA)

Onze gemeente levert vandaag al grote inspanningen om een uitstekende opvang van kinderen te garanderen 
buiten de schooluren en tijdens de vakanties.
Alle partijen formuleerden, in hun verkieizngsprogramma voorstellen om hierin nog extra te investeren:
• N-VA: “N-VA wil de mensen die werken, bijvoorbeeld sterker steunen. Dat kan door hun leven, waar mogelijk, 
net dat stukje makkelijker te maken. Zo willen we opnieuw vlot busvervoer voorzien tussen de scholen en de 
buitenschoolse kinderopvang. En zorgen we ervoor dat de kinderopvang voldoende vroeg start en voor hen ook 
beschikbaar is op weekend- en feestdagen.”

• Sp.a: “Kinderopvang is een belangrijke hefboom voor gelijke kansen. Als sp.a Koksijde zetten wij dan ook zwaar 
in op betaalbare en kwalitatieve kinderopvang voor elk kind. Als lokaal bestuur kunnen we een absolute 
meerwaarde betekenen voor werkende ouders door voldoende kwalitatieve kinderopvangplaatsen aan te bieden. 
Elke ouder verdient gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Kinderen hebben het recht om in comfortabele en 
stimulerende omstandigheden op te groeien. We beschouwen kinderopvang dan ook als een basistaak van ons 
gemeentebestuur en voorzien hiervoor voldoende eigen financiële middelen, zonder afhankelijk te zijn van 
middelen van de Vlaamse Overheid. We leggen daarom de klemtoon op het vinden van opvang van baby’s en 
peuters in de buurt, de kwaliteit van de naschoolse opvang en de opvang van kleuters, kinderen en tieners in de 
schoolvakanties.”

• Koksijde Vooruit: “Betaalbaar ontspanningsmogelijkheden voor jongeren & Koksijde aantrekkelijker maken voor 
jeugd (uitgaansleven, kampjes in alle schoolvakanties).”

• Lijst Burgemeester: “In Koksijde dorp komt een antenne van de buitenschoolse kinderopvang. Dorpspromenade 
Oostduinkerke met inplanting flexibele Buitenschoolse Kinderopvang”

VOORSTEL VAN BESLISSING

N-VA vraagt de aparte stemming over volgende voorstellen:
1/ we stemmen het aanbod aan kinderopvang maximaal af op de noden, vooral ook van werkende ouders. Onder 
meer zorgen we ervoor dat de buitenschoolse opvang tijdens de vakanties ruimer wordt ingevuld.

Vandaag is de speelveugel tijdens de paasvakantie bijvoorbeeld open van 9 tot 17 uur, vooropvang kan vanaf 8 
uur ten vroegste, naopvang tot 17.30 uur ten laatste. In de toekomst wordt dit verruimd zodat ouders en kindjes 
er terecht kunnen van 7.30 tot 18.30 uur.

2/ de gemeente garandeert, waar nodig, een vlot busvervoer tussen de scholen en de buitenschoolse 
kinderopvang.

40. Standpunt gemeenteraad in het kader van het opstellen van het meerjarenplan – 
Jeugdverenigingen (o.v.v. N-VA)

Op de vorige gemeenteraden, en in het bijzonder ook op de gemeenteraad van 26 maart 2019, gaf de 
bestuurscoalitie aan het meerjarenplan voor te bereiden.

Gelet op de verklaring van de burgemeester op de openingszitting van deze legislatuur op 8 januari 2019 om te 
streven naar verbinding en intensieve samenwerking, en om het beleidsplan voor de komende 5 jaar samen uit te 
werken met de diensten en ook met de ganse gemeenteraad.

Gelet op de sterke noodzaak aan constructieve samenwerking zodat een blijvend hoog ambitieniveau kan worden 
gerealiseerd in het bestuur van onze prachtige gemeente Koksijde-Oostduinkerke.

Gelet op het feit dat het jaar 2019 niet enkel een overgangsjaar kan zijn, maar ook het jaar van de uitvoering en 
van de grote voorbereiding moet worden.

N-VA stelt voor dat de gemeenteraad vandaag reeds een richtinggevend standpunt inneemt over een aantal 
belangrijke uitdagingen in onze gemeente. Zo kunnen we een efficiënte uitwerking en aansluitende bespreking van 
het meerjarenplan mogelijk maken en bevorderen.

VOORSTEL VAN BESLISSING

De gemeenteraad beveelt de bestuurscoalitie aan om in de uitwerking van de meerjarenplanning volgende 
principes mee te nemen.

N-va vraagt daarbij de aparte stemming over volgende voorstellen:
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1/ onze jeugdverenigingen leveren schitterend werk. Ze verdienen maximale ondersteuning. We screenen alle 
gebouwen, brengen de noden in kaart en zetten daarover een structureel en regelmatig overleg op met alle 
verenigingen.

Alle jeugdlokalen van de gemeente willen we daarbij brandveilig, inbraakveilig en energiezuinig maken.

2/ we verankeren de bestaande verenigingen op duurzame en structurele wijze binnen hun huidige 
deelgemeentelijke en wijk-werking.

41. Standpunt gemeenteraad in het kader van het opstellen van het meerjarenplan – 
Kindvriendelijk Koksijde (o.v.v. N-VA)

Op de vorige gemeenteraden, en in het bijzonder ook op de gemeenteraad van 26 maart 2019, gaf de 
bestuurscoalitie aan het meerjarenplan voor te bereiden.

Gelet op de verklaring van de burgemeester op de openingszitting van deze legislatuur op 8 januari 2019 om te 
streven naar verbinding en intensieve samenwerking, en om het beleidsplan voor de komende 5 jaar samen uit te 
werken met de diensten en ook met de ganse gemeenteraad.

Gelet op de sterke noodzaak aan constructieve samenwerking zodat een blijvend hoog ambitieniveau kan worden 
gerealiseerd in het bestuur van onze prachtige gemeente Koksijde-Oostduinkerke.

Gelet op het feit dat het jaar 2019 niet enkel een overgangsjaar kan zijn, maar ook het jaar van de uitvoering en 
van de grote voorbereiding moet worden.

N-VA stelt voor dat de gemeenteraad vandaag reeds een richtinggevend standpunt inneemt over een aantal 
belangrijke uitdagingen in onze gemeente. Zo kunnen we een efficiënte uitwerking en aansluitende bespreking van 
het meerjarenplan mogelijk maken en bevorderen.

VOORSTEL VAN BESLISSING

De gemeenteraad beveelt de bestuurscoalitie aan om in de uitwerking van de meerjarenplanning volgende 
principes mee te nemen.

N-VA vraagt daarbij de aparte stemming over volgende voorstellen die N-VA een jaar geleden reeds lanceerde:

1/ snel en vlot nagaan wat de wensen en bezorgdheden zijn van kinderen en tieners. En op basis daarvan een 
kindvriendelijk lokaal beleid uitstippelen. Dat kan met de jeugdmonitor, ondersteund door de Vlaamse regering. 
Vandaag zijn al 43 gemeenten aan de slag met de jeugdmonitor. Ook Koksijde-Oostduinkerke zal hierop intekenen.

2/ we leggen een pagadderpad aan, vrij en gratis te bezoeken in het parkgedeelte naast de duinenabdij. Een 
beweeglijke boswandeling voor grote en kleine pagadders, dat is het pagadderpad. Onderweg dagen we kinderen 
uit om te bewegen: lopen over water, springen, rennen als een konijn, vogelpiek met denappels, balanceren, een 
hoogteparcours tussen de bomen,... Naast de duinenabdij kunnen we dit perfect inplannen.

3/ samen sporten en samen genieten. Daar hoort muziek bij! Een dj set, in openlucht, aan het skatepark in 
Oostduinkerke-dorp. Met dit voorstel wil de gemeente sport & cultuur nog meer in elkaar laten vloeien. Op de dj 
booth van yalp, bijvoorbeeld, kunnen jongeren hun smartphone aansluiten en muziek afspelen. Ook scratchen, zelf 
muziek maken en mixen is mogelijk (meer info op: http://www.yalp.nl/fono). Daarbij tonen we natuurlijk respect 
voor elkaar en vermijden we (geluids)overlast.

4/ (verkeers)veiligheid. Dat verdienen onze kinderen. Onze gemeente investeert vandaag al sterk in het aanleggen 
van kwalitatieve fietspaden, aanleggen van straten en pleinen,…
toch blijven hier en daar enkele zwarte gaten bestaan. Een veilige verbinding garanderen tussen scholen, jeugd- en 
sportclubs, speelruimtes, dat is ons kind-lint. Koksijde-Oostduinkerke engageert zich om dit maximaal te 
garanderen. Zo wordt het spelen nog leuker, toegankelijker en meer bereikbaar.

5/ een fris jeugdlokaal in een prettig kleurtje, dat maakt het samen spelen nog fijner. Onze gemeente helpt de 
jeugdverenigingen sterk door hen een lokaal en onderdak te bieden. Dat moeten we blijven doen, en waar nodig 
versterken.

Die lokalen onderhouden is een gedeelde verantwoordelijkheid. De gemeente wil daarom een passend verf-budget 
geven aan onze verenigingen, waar zij dan zelf mee aan de slag kunnen gaan. Zo kunnen zij spelen in een fris, zélf 
geschilderd lokaal. En weet de gemeente dat haar gebouwen goed worden onderhouden.

6/ met de fiets naar school. Zo versterken we onze kinderen. En onze gemeente. Koksijde-Oostduinkerke wil een 
systeem met “fiets-dukaten” invoeren. Fietsende scholieren krijgen een beloning (in de vorm van dukaten) die ze 
kunnen gebruiken op onze kermis.

Dit systeem werd ingevoerd in de gemeente Bonheiden, door N-VA burgemeester Guido Vaganée. Het project won 
zelfs de ‘Agoria smart city award’. En terecht. Het fietsgebruik bij de schoolgaande jeugd steeg er van 12 naar 
62%. Door technologie en leefbaarheid te koppelen, met een systeem dat de privacy van onze kinderen 
respecteert. Alle scholen werden er uitgerust met een speciale fietsscanner. En in het voorwiel van hun fiets kregen 
de leerlingen een gepersonaliseerde chip. Slim en effectief.
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7/ jongeren laten proeven van cultuur, dat wil Koksijde-Oostduinkerke verder versterken. We hebben een 
schitterend cultureel centrum in Koksijde, talrijke musea, evenementen,… door jongeren een pakketje cultuur-
cheques aan te bieden, verlagen we de financiële drempel om daarop in te tekenen. En proeven... Moet ook doen 
smaken naar meer. Door jongeren onze programmatie te laten ontdekken, verleiden we hen om vaste 
cultuurbezoekers te worden.

8/ speelpleinen brengen een buurt samen. Ouders en grootouders kunnen er samen genieten met hun 
(klein)kinderen, keuvelen met hun buren en nieuwe contacten leggen. Wij investeren daarom al jaren volop in onze 
gemeentelijke speelpleinen. Koksijdse-Oostduinkerke wil daar nog een schepje bovenop doen en extra publiciteit 
geven aan ons speelweefsel! Met een interactieve kaart waarop we alle speelplekken en de verschillende routes er 
naartoe in kaart brengen. Zodat inwoners en toeristen de verborgen hoekjes van onze gemeente nog fijner en 
vlotter kunnen ontdekken.

9/ de gemeente zal investeren in een klankenpad. Zo kunnen we kindjes inspireren en verleiden door hen te 
prikkelen met fysieke en virtuele klankinstallaties (meer informatie is hierover bijvoorbeeld te vinden op 
https://www.klankenbos.be/ )

42. Standpunt gemeenteraad in het kader van het opstellen van het meerjarenplan – 
Fietsbeleid (o.v.v. N-VA)

Op de vorige gemeenteraden, en in het bijzonder ook op de gemeenteraad van 26 maart 2019, gaf de 
bestuurscoalitie aan het meerjarenplan voor te bereiden.

Gelet op de verklaring van de burgemeester op de openingszitting van deze legislatuur op 8 januari 2019 om te 
streven naar verbinding en intensieve samenwerking, en om het beleidsplan voor de komende 5 jaar samen uit te 
werken met de diensten en ook met de ganse gemeenteraad.

Gelet op de sterke noodzaak aan constructieve samenwerking zodat een blijvend hoog ambitieniveau kan worden 
gerealiseerd in het bestuur van onze prachtige gemeente Koksijde-Oostduinkerke.

Gelet op het feit dat het jaar 2019 niet enkel een overgangsjaar kan zijn, maar ook het jaar van de uitvoering en 
van de grote voorbereiding moet worden.

N-VA stelt voor dat de gemeenteraad vandaag reeds een richtinggevend standpunt inneemt over een aantal 
belangrijke uitdagingen in onze gemeente. Zo kunnen we een efficiënte uitwerking en aansluitende bespreking van 
het meerjarenplan mogelijk maken en bevorderen.

VOORSTEL VAN BESLISSING

De gemeenteraad beveelt de bestuurscoalitie aan om in de uitwerking van de meerjarenplanning volgende 
principes mee te nemen.
N-VA vraagt daarbij de aparte stemming over volgende voorstellen:

1/ Koksijde-Oostduinkerke heeft de ambitie om de sterkste fietsgemeente van de kust te worden.
2/ we investeren nog sterker in publieke infrastructuur, daarbij geven we voorrang aan schoolomgevingen. Waar 
mogelijk scheiden we het fietspad van de rijweg. We zorgen ook voor veilige en comfortabele fietsstallingen en 
kindlinten voornamelijk in de nabijheid van scholen, sportclubs en jeugdverenigingen.
Specifieke en sterke aandacht gaat ook naar comfortabele en degelijke fietsinfrastructuur in onze handelskernen.
3/ we onderzoeken de mogelijkheid voor deel-fietsen aan het station van Koksijde, in overleg en samenwerking 
met een private partner.
4/ ook de voetganger verliezen we natuurlijk niet uit het oog. Het onderhoud van de voetpaden blijft een prioriteit. 
Bij de heraanleg van voetpaden zien we toe op het comfort van rolstoelgebruikers, senioren en kinderwagens.

43. Standpunt gemeenteraad in het kader van het opstellen van het meerjarenplan – 
Toeristisch beleid (o.v.v. N-VA)

Op de vorige gemeenteraden, en in het bijzonder ook op de gemeenteraad van 26 maart 2019, gaf de 
bestuurscoalitie aan het meerjarenplan voor te bereiden.

Gelet op de verklaring van de burgemeester op de openingszitting van deze legislatuur op 8 januari 2019 om te 
streven naar verbinding en intensieve samenwerking, en om het beleidsplan voor de komende 5 jaar samen uit te 
werken met de diensten en ook met de ganse gemeenteraad.

Gelet op de sterke noodzaak aan constructieve samenwerking zodat een blijvend hoog ambitieniveau kan worden 
gerealiseerd in het bestuur van onze prachtige gemeente Koksijde-Oostduinkerke.

Gelet op het feit dat het jaar 2019 niet enkel een overgangsjaar kan zijn, maar ook het jaar van de uitvoering en 
van de grote voorbereiding moet worden.

N-VA stelt voor dat de gemeenteraad vandaag reeds een richtinggevend standpunt inneemt over een aantal 
belangrijke uitdagingen in onze gemeente. Zo kunnen we een efficiënte uitwerking en aansluitende bespreking van 
het meerjarenplan mogelijk maken en bevorderen
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VOORSTEL VAN BESLISSING

De gemeenteraad beveelt de bestuurscoalitie aan om in de uitwerking van de meerjarenplanning volgende 
principes mee te nemen.

N-VA vraagt daarbij de aparte stemming over volgende voorstellen:

1/ toerisme is een absolute prioriteit voor Koksijde-Oostduinkerke. Het is mee de motor van onze gemeente. Er zal 
een toeristische toekomstvisie worden uitgeschreven die de krijtlijnen uitzet richting 2030-2050.

2/ de focus van toerisme dient breed te worden ingevuld: Koksijde-Oostduinkerke zet niet enkel in op consumptie-
toerisme, maar ook op belevings- toerisme. Daarbij stellen we onze authenticiteit en wat ons onderscheidt 
centraal.

Naast verblijfstoerisme (hotel, camping,…) shopping en beleving, dienen ook innovatieve of alternatieve 
overnachtingsvormen zoals bed & breakfast, glamping, hoevetoerisme,… te worden meegenomen in de 
beleidsplannen. Cultuurtoerisme en strandbeleving zijn in dit opzicht ook belangrijke elementen.

3/ ook zakelijk toerisme, meetings, congressen en beurzen promoten we actief. Zo maken we een optimaal gebruik 
van onze gemeentelijke infrastructuur mogelijk.

We doen dit in overleg met de partners in de bedrijfswereld en hotel- en verblijfs-sector. We gaan na hoe de 
bestaande accommodatie daartoe kan verbeterd worden.

4/ leuke jeugdherinneringen zetten aan om naar onze gemeente terug te keren. We leveren daarom extra 
inspanningen om jeugd en sociaal-toerisme naar onze gemeente aan te moedigen.

5/ we bouwen ons gastronomisch toerisme verder uit. Koksijde-Oostduinkerke is bij uitstek de lekkerste gemeente 
aan de kust. We brengen de verhalen achter de (oud-)leerlingen van de hotel- school als absolute toeristische 
troef.

5/ alle bestaande evenementen worden onder de loep genomen. We bekijken de meest geschikte data, locaties, 
evenementen, .... Jaarlijks worden alle activiteiten grondig geëvalueerd. Hierover wordt uitgebreid verslag gedaan 
aan de gemeenteraad.

44. Inschrijving trage wegen in beleidsplan (o.v.v. Koksijde Vooruit)

Met een voorstel van decreet voor de gemeentewegen wil de Vlaamse regering het wegenrecht vereenvoudigen.

Ze creëert daarbij een juridisch statuut voor alle wegen onder de bevoegdheid van lokale besturen.

Dat heeft aanzienlijke gevolgen voor onze verplaatsingen en leefomgeving.
gemeentewegen omvatten het gros van de trage wegen.
Wandelpaden, doorsteekjes, duinenwegen, veldwegen en autovrije straatjes: het zijn essentiële schakels voor 
duurzame mobiliteit en zachte recreatie. Toch moeten ze vaak wijken.

De intenties van het gemeentewegendecreet zitten goed: zachte mobiliteit en het algemeen belang staan centraal.

Het gemeentelijk beleid moet zich richten op de uitbouw van een veilig en fijnmazig netwerk aan lokale 
(trage)wegen.
Vlaanderen houdt gelukkig nog vandaag 40.000 kilometer trage wegen over en het potentieel voor uitbreiding is 
groot: veel tracés kunnen gemakkelijk weer opengesteld worden. Ze zijn vandaag overgroeid, onrechtmatig 
afgesloten of deels bebouwd of simpelweg onaantrekkelijk.
Het nieuwe decreet kan afdwingen dat toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen rekening houden met de 
toegankelijkheid voor zachte weggebruikers.

Zonder dat mensen het beseffen verdwijnt een duinenweg in de plooien van het duinenlandschap of onder een 
nieuwbouwwoning.
Projectontwikkelaars met hoge rendementsdoelstellingen zijn rechten van doorgang op hun perceel liever kwijt dan 
rijk.
Het publieke belang voor een diffuse groep wandelaars en fietsers dreigt het bij concrete dossiers af te leggen 
tegen het private belang van een specifieke bouwpromotor met een duidelijke stem.

De Vlaamse ambitie om het netwerk aan trage wegen te versterken, moet worden vertaald naar consistente 
principes en handvatten, ook op het lokale beleidsniveau.
Daarnaast is een praktijk gericht op de toekomst noodzakelijk. Het argument gebruiken dat de rechten van 
doorgang overblijfselen zijn uit de jaren 1840 en gedateerd zouden zijn is onterecht. Trage wegen zijn geen 
stokken in de wielen van de vooruitgang, maar een deel van het antwoord op urgente maatschappelijke 
uitdagingen zoals mobiliteit, luchtkwaliteit, verkeersveiligheid of klimaatadaptatie.

Mensen ontdekken meer en meer de voordelen van trage wegen en lokale besturen zien dat ze er beleid mee 
kunnen voeren (zie bijlage Kortenberg).

Het gemeentewegendecreet heeft de verdienste trage wegen als volwaardig onderdeel van ons publieke 
patrimonium te benoemen.
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Trage wegen creëren op vele vlakken een belangrijke meerwaarde voor onze inwoners: mobiliteit, 
verkeersveiligheid, ecologie, cultuurhistorie, landschapsbeleving, publieke ruimte, recreatie, gezondheid…Koksijde 
erkent en bevordert het brede maatschappelijk belang van trage wegen.

VOORSTEL VAN BESLISSING

De gemeenteraad vraagt de bestuurscoalitie:

-een beleidsvisie “trage wegen” opmaken waarin beknopt wordt beschreven welke acties op het vlak van trage 
wegen de gemeente de komende 6 jaar zal nemen gaande van een inventaris opmaken tot (…);
-deze beleidsvisie in het gemeentelijke meerjarenplan meenemen;
-ervoor zorgen dat de doelstellingen in de voorliggende beleidsvisie terugkomen in het luik “trage wegen” van de 
strategische nota bij het meerjarenplan.
-ervoor te zorgen dat het budget en de tijdbesteding die bij elke doelstelling zijn opgenomen rechtstreeks worden 
geïntegreerd in de financiële nota van het meerjarenplan.
-de bevoegde gemeenteraadscommissie bij elkaar te roepen om dit project, als toevoeging bij de inschrijving in de 
beleidsvisie, uit te werken en een concreet plan van aanpak te kunnen voorstellen aan de gemeenteraad alsmede 
alle trage wegen duidelijk in kaart te brengen.

45. Standpunt innemen mbt het uitvoeren van structurele werken tegen de verhoging van de 
zeespiegel en zandophopingen (o.v.v. Koksijde Vooruit)

Jaar na jaar stellen we vast dat er veel te veel geld wordt uitgegeven met het aanvoeren van zand. Het is 
algemeen bekend dat dit slechts een pleister op een open wonde is en het weggesmeten geld is.

Ondanks de goede samenwerking met het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (zoals gemeld door de 
burgemeester op de GR van 22/1/2018) zien we geen enkel initiatief vanuit de beleidscoalitie zelf om enige 
structurele acties te ondernemen.

Daarom hebben wij zelf de nodige contacten gelegd om na te gaan wat er structureel kan worden gedaan.

Coastbusters zijn een vorm van kustbescherming die volledig gebaseerd zijn op het natuurlijke ecosysteem in de 
Noordzee, waarbij men vertrekt van een natuurlijk rif onder water, met schelp-dieren of -kokerwormen door ze te 
induceren en te stimuleren op plaatsen waar dat nuttig is voor kust- en oeverbescherming.’

Zo een natuurlijk systeem is beter bestand tegen zware stormen en biedt een oplossing op lange termijn. Harde, 
kunstmatige kust- en oeverbescherming is minder duurzaam en leidt tot erosie van het kustgebied

We stellen vast dat De Panne in een proefproject is gestapt. Hoe langer hoe meer lijkt Koksijde wel een verstoten 
kindje dat elke belangrijke stap tot vooruitgang mist.

Daarom ons voorstel tot beslissing om daadwerkelijke stappen en initiatieven te ondernemen om onze stranden 
beter te beschermen tegen stormen en zandophopingen en duidelijk de kaart van de 21ste eeuw te trekken waarbij 
nieuwe technologieën en praktijken in onze kustgemeente worden geïntroduceerd.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: De gemeenteraad vraagt de bestuurscoalitie om bij de uitwerking van de beleidsnota 2019-2025 duidelijke 
acties in te schrijven om structurele maatregelen ten nemen mbt de ophoping van zand.

Art. 2: De gemeenteraad vraagt de bestuurscoalitie om de verantwoordelijke gemeenteraadscommissie samen te 
roepen om een plan uit te werken dat kan worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Art. 3: De gemeenteraad vraagt de bestuurscoalitie de nodige bevoegdheid te verlenen aan de bevoegde 
gemeenteraadscommissie om met de Blauwe Cluster (Oostende) samen te werken teneinde een structurele 
oplossing voor te stellen

46. Standpunt innemen mbt het behalen van de blauwe vlag (o.v.v. Koksijde Vooruit)

Het behalen van het Blue Flag label is een internationaal label dat reeds vele kustgemeenten in het buitenland EN 
Nieuwpoort in België hebben behaald. Als toeristische kustgemeente moeten we voldoende ambitie hebben om dit 
label te behalen, niet alleen is dit een belangrijke troef voor binnenlandse toeristen, buitenlandse bezoekers zien 
dit label als een echte meerwaarde.
Het biedt Koksijde de kans om positief in de media te komen. Op basis van de elementen hierna vermeld is er geen 
enkel excuus om niet de nodige initiatieven te nemen mbt het behalen van de internationale label.
1. Blue Flag kan worden uitgerold op een kuststrand als er binnen de gemeente minstens 1 meetpunt is met 
waterkwaliteit "Uitstekend", berekend op basis van de VMM meetresultaten van afgelopen 4 jaar. In bijhorend 
document is duidelijk dat de waterkwaliteit ontzettend verbeterd is en nu voor geen enkele gemeente meer een 
probleem vormt voor Blue Flag.
2. De verbeterde waterkwaliteit is geen toeval. Sinds 2014, het jaar dat men waterkwaliteit begon te meten 
volgende de “nieuwe” Europese norm (EU Bathing Water Directive 2006/7/EC) is de waterkwaliteit er jaarlijks op 
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vooruit gegaan. Waar er in 2014 nog 13 meetpunten van de 42 waren die niet uitstekend scoorden voor 
zwemwaterkwaliteit, zijn dit er in 2017 nog slechts 2! Dit ligt aan volgende factoren:

a. a/De havendammen die sinds 2012 in Oostende aangelegd zijn, hebben ervoor gezorgd dat het water veel 
verder van het strand in zee uitmondt. Eventuele bacteriën van overstorten die in het rivier/kanaal-water 
terechtkomen bij extreme regenval worden zo verder in zee geloosd waardoor de waterkwaliteit aan de 
kust nagenoeg perfect is geworden.

b. b/Aquafin heeft ingrepen gedaan (en zal er blijven doen) om de hoeveelheid onbehandeld water dat bij 
hoge regenval in de zee terechtkomt stelselmatig te verminderen. De waterkwaliteit zal er dus nog verder 
op vooruitgaan in de toekomst.

c. c/ Onderaan in het Excel-bestand ziet u dat er de voorbije jaren NIET minder neerslag viel. Hieraan kan 
de verbetering dus niet liggen.

d. d/ Verder laat de nieuwe Europese norm voor de waterkwaliteit toe dat, indien er een slecht staalname is, 
binnen de 72u opnieuw een meting uit te voeren die het oude resultaat vervangt, en dit voor een 
maximum van 15% van de staalnames. Dit vangt de pieken van uitzonderlijke regenval en eventuele 
bijbehorende overstorten op, want deze overstorten zijn steeds van erg korte duur.

3. Zoals gezegd moet er minimum 1 locatie zijn met uitstekende waterkwaliteit om het Blue Flag programma uit te 
rollen. Ik begrijp erg goed dat er destijds wrevel is geweest om voor Blue Flag te gaan omdat er enkele gemeentes 
waren waar de waterkwaliteit onvoldoende was voor Blue Flag. (Dit was in 2014 enkel het geval in Bredene, waar 
de waterkwaliteit intussen over de hele lijn uitstekend is geworden!) Wetende dat Aquafin zich verder inzet en de 
kwaliteit dus enkel gaat verbeteren, moet geen enkele gemeente zich nog zorgen maken om vanwege 
waterkwaliteit het Blue Flag label niet te kunnen halen.

Zie ook VMM-website met het recentste rapport zwemwaterkwaliteit: https://www.vmm.be/publicaties/kwaliteit-
van-het-zwemwater-2017

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: De gemeenteraad VRAAGT de bestuurscoalitie om bij de uitwerking van de beleidsnota 2019 het behalen 
van de blue flag in te schrijven en deze in het seizoen 2020 te behalen

47. Langer openhouden openluchtzwembad Oostduinkerke. (o.v.v. Koksijde Vooruit)

Ik deed op de GR van 22/8/16, 24/10/2016 en 18/12/17 een tussenkomst over het openluchtzwembad in
Oostduinkerke (link: https://www.youtube.com/watch?v=wNca-8efNsc) .
TROEVEN & INGREDIËNTEN
- Mooi voorseizoen
- Heerlijke nazomer
- Zicht op zee
- Mooiste en uniek openluchtzwembad van Europa
- Je ontmoet er nieuwe vrienden
- Goede redders en veilig
- Zwemmen is gezond = minder kosten gezondheidszorg
- Mooi alternatief om baantjes te trekken als het niet lukt in Blekkerbad (velen gaan nu baantjes trekken
in Nieuwpoort als het te druk bezet is in Blekkerbad)
- Nadien nog terrasje doen bij onze lokale handelaars
We constateren een grote en goede investering in het ODK openluchtzwembad. We constateren dat het
amper open is. Het kan niet de bedoeling zijn om in zo’n zwembad te investeren dat enkel de toeristen
ten goede komt. Ook onze inwoners hebben recht op het gebruik van dit openuchtzwembad. Dit kan
perfect in het voor- en na-seizoen.
We zien trouwens aan de cijfers dat we in 2018 bijna 3000 zwembeurten hadden in juni en september
samen. Dat is toch niet niks. En dit zonder speciale moeite te doen om wat extra reclame te maken of
activiteiten in te richten om mensen te motiveren.
Het lijkt ons voor de exploitatie ook gunstig dat er meerdere activiteiten voor inwoners en bezoekers
worden ingericht om zo iedereen te stimuleren om naar het openluchtzwembad te komen.
Tevens stellen we voor om specialie momenten te voorzien voor mensen die baantjes willen treken en
voor topsporters.
Het argument van te veel verbruik is ook zeker op te lossen. Meerdere firma’s garanderen ons een
reductie van minstens 30% van de verwamringkosten met een afdekking. Lage installatiekost.
Je kan ook werken met een vloeibare laag op het oppervlakte die de verdamping (70% van het
warmteverlies) drastisch vermindert. Voordelen zijn de geringe investeringskost en het is zeer snel uit te
testen.
We vragen om het ODK openluchtzwembad 6 maanden op te houden in plaats van nu een paar
maanden? Komende zomer gaat het open van 22/06 tot 06/09. Dat maakt amper 76 dagen op jaarbasis.

VOORSTEL VAN BESLISSING

https://www.vmm.be/publicaties/kwaliteit-van-het-zwemwater-2017
https://www.vmm.be/publicaties/kwaliteit-van-het-zwemwater-2017
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Art. 1: Openluchtzwembad Oostduinkerke 6 maand openhouden.

Art. 2: Meer activiteiten in het openluchtzwembad van Oostduinkerke organiseren voor de zwemmers.

MONDELINGE VRAGEN

48. Heraanleg Biedenkopflaan (raadslid Loones)

Wat zijn de plannen met het grenssteen-monument voor Biedenkopf? Vraag ook of een delegatie uit Biedenkopf 
uitgenodigd wordt bij de plechtige heropening van de straat?

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)

(kortgeschoolde en langdurig werklozen die via de sociale economie worden opgeleid om energiebesparende 
maatregelen uit te voeren) (beide voorstellen waren terug te vinden in het sp.a verkiezingsprogramma)

50. Bestemming kunstwerk De Waterjuffer (raadslid Gantois)

Er is in de vorige legislatuur nagedacht over een nieuwe locatie, m.n. de Keunekapel. Is het nog steeds de 
bedoeling om het kunstwerk daar een plaatsje te geven of zijn er andere plannen?

51. Stand van zaken adviesraden (raadslid Vandenbroucke)

(1) stand van zaken opstarten van de adviesraden in nieuwe samenstelling en (2) stand van zaken van nog niet 
hersamenstelde raden (gecoro, milieuraad, cultuurraad, sportraad,…)

52. Stand van zaken en evaluatie BIN netwerken (Buurt Informatie Netwerken) (raadslid 
Vandenbroucke)

afdoende werkzaam of nut om bij te sturen ?

53. Koesteren van ons funerair erfgoed (raadslid Hancke)

hoeveel oorlogsgraven uit WO I bevinden zich in Koksijde? Wie onderhoudt en herstelt deze graven?

54. Dijk in Wulpen (raadslid Hancke)

Vorige legislatuur werd vastgesteld dat de Dijk in Wulpen (oud gedeelte) in zeer slechte staat is. Wat zijn de 
plannen en de timing voor de heraanleg?

55. Natuurcompensatie (raadslid Wolter Hofmans)

We zijn verwonderd in de pers (15/4/19) te lezen dat de gemeente Koksijde een voorstel heeft gedaan aan 
Agentschap Natuur en Bos om gemeentegronden ter beschikking te stellen die projectontwikkelaars kunnen 
gebruiken voor natuurcompensatie.
Ten titel van informatie sturen wij hierbij het artikel in kwestie.
https://www.apache.be/2019/04/15/koksijde-stelt-stadsgrond-gratis-ter-beschikking-aan-vastgoedpartner-
vanden-bussche/
Vraag :
Klopt het dat de gemeente Koksijde dit voorstel heeft gedaan?
Kunnen we een inzicht krijgen over welke gronden het dan gaat en waaruit die natuurcompensatie bestaat, wat 
zijn de criteria voor een natuurcompensatie?

56. Uitleenauto’s en -fietsen/steps (raadslid Van Herck)

In kader van het EU klimaatplan 202020 zou onze gemeente ook nodige inspanningen moeten leveren. Uitstoot 
doen dalen met 20%, energieverbruik met 20% doen dalen, aandelen hernieuwbare energie doen stijgen met 20% 
tov niveau 1990. Uit onze Koksijde bevraging bleek ook heel duidelijk dat de inwoners hier wonen omwille van de 
natuur.
Bijkomend leven we aan zee en zien we de zeespiegel te snel stijgen volgens de wetenschappers. Ook wij moeten 
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daar op instappen en de nodige inspanningen doen. Uitstoot doen dalen is dus ook een prioriteit.
Daarom pleiten wij voor het aantrekken van een organisatie voor auto- & fietsdelen voor inwoners en bezoekers 
(Cambio en fietsen van de gemeente).
We zitten met een oudere bevolking die niet allemaal over een wagen kunnen beschikken en die ook niet meer zo 
vaak van hun wagen gebruik maken. Dat zou hen mobieler kunnen maken. Ook goed voor de portemonnee en 
goed voor het milieu.
Het is makkelijk. Kaart aanvragen, reserveren en rijden. Zo simpel!
Ook zouden we toerisme per trein kunnen aanmoedigen en die middelen ter hun beschikking stellen om ter plaatse 
mobieler te zijn met uitleenauto’s en -fietsen/steps.
Deelauto’s:
Er zijn reeds 35.000 gebruikers in Vlaanderen. We zien in 2018 reeds 44 steden en gemeenten die hierop 
intekenden en hiermee werken.
Deelfietsen/steps:
Heel wat steden en gemeenten in België hebben al een systeem van fiets/stepdelen. Overal zijn er dan stallingen 
('fiets/stepstations'), waar u als abonnee een rijwiel kunt losmaken voor verplaatsingen in de gemeente. U kunt 
het rijwiel in elk ander rijwielstation in de gemeente terug inleveren.
Zie ter aanvulling:
https://www.cambio.be
https://www.vlaanderen.be/fietsdelen
http://www.standaard.be/cnt/dmf20180822_03677088
Vraag :
Zijn hier reeds concrete plannen? Ik spreek dan niet van de laadpunten die er reeds zijn, maar wel van de 
effectieve elektrische auto’s en fietsen om uit te lenen via de gemeente?
Is er al contact geweest met Cambio? Wat is jullie visie en standpunt omtrent deze vraag?

57. Notulen schepencollege (raadslid Van Herck)

We zien dat veel andere gemeenten de notulen van de Schepencollege’s openlijk publiceren. Na onze sessie voor 
mandatarissen was het ook duidelijk binnen het kader van het decreet lokaal bestuur en openbaarheid van 
besturen het aan te raden is dit te doen. We zien dat het Schepencollege nog meer bevoegdheden krijgt en dus 
ook meer beslissingsrecht. Dat betekent dat er steeds meer zaken via Schepencollege kunnen goedgekeurd worden 
zonder op de gemeenteraad voor te komen.
Vraag :
Is het dan niet wijs om onze notulen net als die van de gemeenteraad openbaar te maken op de website van 
Koksijde voor alle inwoners? Uiteraard begrijpen we dat namen en persoonlijke details niet zichtbaar zijn. Maar 
hebben de inwoners geen recht om ook die informatie te kennen in het kader van openbaarheid van bestuur?
Waarom doen jullie dat op vandaag niet? Wat is jullie standpunt?

58. Gemeenteraadscommissies (raadslid De Coster)

Tijdens de vorige gemeenteraad werd er verschillende keren (burgemeester, raadslid Sander Loones en de 
voorzitter) verwezen naar de gemeenteraadscommissies.
Zelfs werd er bepaald moment gezegd dat er een gemeenteraadscommissie zou georganiseerd worden voor de 
komende gemeenteraad om de manier van werken tijdens de GR te bespreken.
Intussen zitten we in die volgende GR, we half april, en nog steeds geen commissies geweest.
Vraag :
Wanneer wordt er werk gemaakt om de gemeenteraadscommissies samen te roepen? Is er reeds een planning? 
Kunnen we een planning vastleggen tot eind 2019 en dit steeds bij het begin van het jaar vastleggen tot eind van 
het volgend jaar?
Hoeveel keer moeten die samenkomen? Hoe wordt de agenda bepaald?

BESLOTEN ZITTING

59. Toekenning van de eretitel schepen aan de heer Albert Serpieters

Op 21 maart 2019 heeft de heer Albert Serpieters een aanvraag ingediend voor de toekenning van de eretitel van 
zijn schepenambt.

Albert Serpieters was schepen van 2 januari 2013 tot 8 januari 2019. Hij voldoet aan de voorwaarden tot verlening 
van de eretitel.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: De eretitel van schepen van de gemeente Koksijde wordt verleend aan de heer Albert Serpieters.
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60. Toekenning van de eretitel schepen aan de heer Jan Loones

Op 18 maart 2019 heeft de heer Jan Loones een aanvraag ingediend voor de toekenning van de eretitel van zijn 
schepenambt.

Jan Loones was schepen van 1 januari 1995 tot 31 december 2015. Hij voldoet aan de voorwaarden tot verlening 
van de eretitel.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: De eretitel van schepen van de gemeente Koksijde wordt verleend aan de heer Jan Loones.

61. Toekenning van de eretitel schepen aan de heer Herwig Vollon

Op 18 maart 2019 heeft de heer Herwig Vollon een aanvraag ingediend voor de toekenning van de eretitel van zijn 
schepenambt.

Herwig Vollon was schepen van 1 januari 1995 tot 31 december 2012. Hij voldoet aan de voorwaarden tot 
verlening van de eretitel.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: De eretitel van schepen van de gemeente Koksijde wordt verleend aan de heer Herwig Vollon.

Joeri Stekelorum,
algemeen directeur


