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gemeente 

Koksijde 

ZITTINGSVERSLAG 

GEMEENTERAAD 
dinsdag 30 april 2019 

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

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

 J. STEKELORUM, algemeen directeur 

 

 
De zitting vangt aan om 19u11 
 
verontschuldigingen: raadslid Delie 
 
 

OPENBARE ZITTING 

1. Goedkeuring notulen van de raadszitting van 16 april 2019 

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

 
2. Goedkeuring toetreding dienstverlenende vereniging 'Westhoek' 

Gehoord de voorzitter die voorstelt dit punt te verdagen 

Gehoord raadslid Loones die voorstelt dit punt op een gemeenteraadscommissie toe te lichten 

 uitgesteld met unanimiteit 

3. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen – 
Westendestraat 
 goedgekeurd met unanimiteit 

4. 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) 

raadslid Loones verwijst naar zijn tussenkomst in de vorige raad, meldt dat na contact met de zonechef dat er bereidheid 
zou zijn dit te organiseren en voorstelt dat de burgemeester het voorstel zou steunen 

De burgemeester meldt dat er een opendeur zal gehouden worden voor alle inwoners en hier kan aangesloten worden, 
waarop raadslid Loones tevreden is met dit voorstel maar vraagt of er toch geen opendeur voor raadsleden alleen zou 
kunnen gehouden worden 

Raadslid Van Herck meent dat de werkzaamheden van de brandweer in de picture mogen gezet worden 

 punt niet goedgekeurd met 13 voor (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. 
Vandenbroucke, D. Decorte S. De Rechter, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter 
Hofmans) en 13 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, B. Dalle, H. Ghyselen, S. Diatta) 

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

Raadslid Loones verwijst naar het huishoudelijk reglement, artikel 39 waarbij inwoners verzoekschriften kunnen richten 

naar de gemeente, vraagt publiciteit hierover te maken, vragen heeft rond werkbaarheid en daarom voorstelt om 
burgerinitiatief te stimuleren onder bepaalde voorwaarden; hij vraagt daarover de mening van de raad en doet een 
voorstel van aanpassing van het huishoudelijk reglement 

Raadslid Van Herck vindt dit een goed initiatief indien het gestructureerd kan verlopen en stelt voor om een stap verder 
te gaan door het ter beschikking stellen van burgerbudgetten 

De burgemeester zal de suggesties meenemen in het meerjarenplan waarop raadslid Loones meedeelt in afwachting de 
bestaande mogelijkheden te zullen promoten bij de bevolking 

 punt niet goedgekeurd met 13 voor (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. 
Vandenbroucke, D. Decorte S. De Rechter, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter 
Hofmans) en 13 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, B. Dalle, H. Ghyselen, S. Diatta) 

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

Raadslid Vandenbroucke verwijst naar de bestaande inspanningen, licht haar voorstellen toe en verwijst naar de diverse 
verkiezingsprogramma’s en de stemming vraagt over beide voorstellen van haar fractie 

Schepen Anseeuw stelt dit te zullen meenemen in het meerjarenplan 
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 punt niet goedgekeurd met 13 voor (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. 
Vandenbroucke, D. Decorte S. De Rechter, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter 
Hofmans) en 13 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, B. Dalle, H. Ghyselen, S. Diatta) 

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

Raadslid Loones verwijst naar het feit dat hun voorstellen door de meerderheid steeds naar later worden verschoven en 

stelt dat hun voorstellen tot doel hebben insteken te geven voor het meerjarenplan; dit en volgende punten worden 
hierin gekaderd; hij verwijst naar het goede werk van de jeugdverenigingen en stelt de punten voor die hij belangrijk 
vindt en ter stemming voorlegt; hij verwijst ook naar het recente overleg tussen het bestuur en de scouts Oostduinkerke, 
maar vraagt naar stand van zaken van scouts Koksijde en Tandem en ook vraagt naar de invulling van het terrein in 
Oostduinkerke en pleit om dit als jeugdsite uit te bouwen 

Schepen Van Hove repliceert op de diverse voorstellen van N-VA en schetst welke initiatieven momenteel reeds genomen 
worden naar jeugdverenigingen toe en stelt dat suggesties worden meegenomen, waarop raadslid Loones blijft 
aandringen op duidelijkheid over de site in Oostduinkerke 

 punt niet goedgekeurd met 13 voor (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. 
Vandenbroucke, D. Decorte S. De Rechter, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter 
Hofmans) en 13 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, B. Dalle, H. Ghyselen, S. Diatta) 

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

Raadslid Gantois licht de negen voorstellen toe die haar fractie heeft voor het meerjarenplan om Koksijde 
kindvriendelijker te maken en vraagt daarover de stemming  

De burgemeester stelt dat met deze vragen het paard voor de kar wordt gespannen en daarbij verwijst naar de 
inspanningen die reeds zijn geleverd voor de opmaak van het meerjarenplan en zegt wanneer de suggesties zullen 
meegenomen worden in het verdere traject 

Raadslid Van Herck verwijst naar vroegere tussenkomsten waarop nooit werd geantwoord en feit dat suggesties uit zijn 
pleidooien nooit werden meegenomen en dat de burgemeester nu weer alles vooruitschuift en zo kostbare tijd wordt 
verloren 

Raadslid Loones is teleurgesteld omdat de raad maar in december zal betrokken worden, de diensten worden 
gefeliciteerd en verwijst naar initiatieven in De Panne en merkt dat de ambitie er in Koksijde niet is 

Schepen Dawyndt meldt dat een gedragen plan met inspraak van de burger tijd vraagt en dit niet kan gedaan worden in 
drie maanden en ook nog meldt dat de meerderheid niet tegen de voorgestelde punten is, maar alles grondig moet 
bekeken worden waarop raadslid Loones zegt dat er geen bestuursakkoord is en de punten ook kunnen verdaagd 
worden, waarop een repliek volgt van de burgemeester in verband met de meerderheid en over de periode waarin het 
meerjarenplan wordt opgesteld 

Schepen Van Hove repliceert op de voorstellen, stelt dat enkele goede elementen er inzitten en dat zal meegenomen 
worden in het meerjarenplan waarop raadslid Gantois nog eens stelt dat het om suggesties gaat die ter stemming 
worden voorgelegd 

Schepen Dawyndt stelt dat de meerderheid in se niet tegen de punten is, maar zal tegenstemmen omdat dit punt aan 
bod moet komen bij de bespreking van het meerjarenplan 

 Punten 1-9 per afzonderlijke stemming : elk niet goedgekeurd met 13 voor (R. Gantois, G. Verhaeghe, 
P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte S. De Rechter, E. Van Herck, S. 
Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) en 13 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, 
S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, 
B. Dalle, H. Ghyselen, S. Diatta) 

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

Raadslid Hancke licht haar voorstel van beslissing toe en vraagt de afzonderlijke stemming over vier punten 

Raadslid Decorte verwijst naar het mobiliteitsplan uit de vorige legislatuur en het feit dat het bestaande sterke fietsbeleid 
zal verdergezet worden en het gebruik van de fiets zal aangemoedigd worden en de suggesties in het meerjarenplan 
zullen opgenomen worden 

De burgemeester vraagt aan de N-VA om inspanningen bij de betrokken minister te doen rond de veiligheid in de 
Pylyserlaan en de trajectcontrole op de Koksijdesteenweg en de gevolgen hiervan en ook de overdracht van de Leopold 
II-laan en de Van Buggenhoutlaan waar we wachten op de goedkeuring door de bevoegde minister; raadslid Hancke 
repliceert; raadslid Loones repliceert op de vraag rond de overdracht en de trajectcontrole en stelt dat het eerste in 
behandeling is in een eindfase en het tweede zal herbekeken worden door het kabinet 

 punten 1-4 per afzonderlijke stemming: niet goedgekeurd met 13 voor (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. 
Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte S. De Rechter, E. Van Herck, S. 
Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) en 13 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, 
S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, 
B. Dalle, H. Ghyselen, S. Diatta) 

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

Raadslid Vandenbroucke licht haar voorstellen toe inzake het toeristisch beleid 
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Schepen Geersens ziet hierin weinig vernieuwende voorstellen en haar eigen punt wordt overgenomen en stelt dat een 
aantal punten in de VVV aan bod kunnen komen, waarop raadslid Vandenbroucke nog eens aandringt op de realisatie 
van deze punten en de evaluatie van de diverse evenementen en de stemming per onderdeel vraagt 

 deelpunten 1-3: niet goedgekeurd met 12 voor (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. 
Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter 
Hofmans) en 13 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, B. Dalle, H. Ghyselen, S. Diatta) 
raadslid De Rechter verlaat de zaal tijdens de stemming van deze punten 

 deelpunten 4-6: niet goedgekeurd met 13 voor (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. 
Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte S. De Rechter, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De 
Coster, D. Wolter Hofmans) en 13 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. 
Van Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, B. Dalle, H. Ghyselen, S. 
Diatta) 

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

Raadslid Wolter Hofmans licht haar voorstel toe inzake het stimuleren van trage wegen op basis van het nieuwe decreet 
ter zake en legt haar voorstel van beslissing voor 

Schepen Dawyndt vindt het voorgelegde voorstel moeilijk en vraagt naar concrete voorstellen op het vlak van trage 
wegen in Koksijde en stelt te zullen tegen stemmen 

Raadslid Loones verwijst naar de voetwegel in Wulpen 

Raadslid Van Herck verwijst naar de vraag om hierover een commissie bijeen te roepen 

 niet goedgekeurd met 13 voor (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. 
Vandenbroucke, D. Decorte S. De Rechter, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter 
Hofmans) en 13 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, B. Dalle, H. Ghyselen, S. Diatta) 

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

Raadslid Van Herck stelt vast dat de meerderheid geen enkel initiatief neemt inzake de voorgestelde problematiek van dit 
punt en stelt zelf inlichtingen te hebben ingewonnen over enkele maatregelen inzake kustverdediging en zeespiegelrijzing 
en zijn voorstel van beslissing toelicht 

de burgemeester meldt dat dit de bevoegdheid is van de Vlaamse Overheid, er geregeld overleg is en er bijkomende 
maatregelen worden voorgesteld 

raadslid Loones nuanceert de onrustwekkendheid over de zeespiegelrijzing waarop raadslid Van Herck vraagt daarover te 
blijven van gedachten te wisselen 

 deelpunten 1-2: niet goedgekeurd met 13 voor (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. 
Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte S. De Rechter, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De 
Coster, D. Wolter Hofmans) en 13 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. 
Van Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, B. Dalle, H. Ghyselen, S. 
Diatta) 

 deelpunt 3: niet goedgekeurd met 13 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, 
L. Van Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, B. Dalle, H. Ghyselen, S. 
Diatta), 8 onthoudingen (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. 
Vandenbroucke, D. Decorte S. De Rechter ) en 5 voor (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De 
Coster, D. Wolter Hofmans) 

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

Raadslid Van Herck verwijst naar een vroegere uiteenzetting over het principe van de blauwe vlag en doet zijn voorstel 
van beslissing 

De burgemeester schetst het verloop van dit dossier en het standpunt van de kustburgemeesters om gezamenlijk in te 
stappen in 2020 

 er is geen stemming over dit punt 

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

Raadslid Van Herck geeft een aantal extra argumenten om het zwembad langer open te houden en haalt het aantal 
zwembeurten aan in de maand juni; hij vraagt de stemming over de twee voorstellen 

Schepen Geersens blijft bij haar standpunt dat de exploitatie te hoog is en er zal tegen gestemd worden 

Raadslid Loones verwijst naar de energie-impact van het langer open te houden en zijn fractie zal zich onthouden op het 
eerste punt 

 punt 1: niet goedgekeurd met 13 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. 
Van Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, B. Dalle, H. Ghyselen, S. 
Diatta), 8 onthoudingen (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. 
Vandenbroucke, D. Decorte S. De Rechter ) en 5 voor (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De 
Coster, D. Wolter Hofmans) 
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 punt 2: niet goedgekeurd met 13 voor (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, 
P. Vandenbroucke, D. Decorte S. De Rechter, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. 
Wolter Hofmans) en 13 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, 
D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, B. Dalle, H. Ghyselen, S. Diatta) 

 
de burgemeester stelt voor om een bijkomend punt bij hoogdringendheid toe te voegen, met name 
 

14 bis: toekenning titel van cultureel ambassadeur aan Jeroen Hillewaere 

De burgemeester licht zijn voorstel toe, en verwijst naar de recente huldiging van de heer Jeroen Hillewaere als dirigent 
van de Harmonie Vrienden van de Brandweer van Oostduinkerke 

 goedgekeurd met unanimiteit 

 

MONDELINGE VRAGEN 
 

15. Heraanleg Biedenkopflaan (raadslid Verhaeghe) 

Raadslid Verhaeghe verwijst naar het monument en vraagt om dit in ere te herstellen na de heraanleg en vraagt of er 
een delegatie van Biedenkopf zal uitgenodigd worden bij de opening van de straat 

De burgemeester meldt dat het monument een mooie plaats zal krijgen en een delegatie zal uitgenodigd worden 

 

16. Stand van zaken om met de bestuurscoalitie een “energiecoach" aan te werven in het woonloket NieKo, en 
om “energiesnoeiers” aan te werven (raadslid Loones) 

Raadslid Hillewaere verwijst naar een verkiezingspunt van sp.a om energiecoaches en -snoeiers aan te stellen, geeft 
uitleg bij de bedoeling en vraagt wat hiermee zal gedaan worden 

Schepen Decorte verwijst naar de samenwerking met het woonhuis NieKo, het feit dat er al energiesnoeiers aan het werk 
zijn, en er nu werk wordt gemaakt om De Panne te laten toetreden tot woonhuis NieKo, om te zien of dit binnen deze 
werking kan gebeuren 

 
17. Bestemming kunstwerk De Waterjuffer (raadslid Gantois) 

Raadslid Gantois verwijst naar de aankoop van de Waterjuffer en de bedoeling om dit te plaatsen in de tuin van de 

Keunekapel en ook vragen stelt over het werk de Wegwijzer van Vanderplancke; schepen Anseeuw meldt dat de 
Waterjuffer zal teruggeplaatst worden in Koksijde-dorp en de Wegwijzer op de Zeedijk in Oostduinkerke zal geplaatst 
worden 

 
18. Stand van zaken adviesraden (raadslid Vandenbroucke) 

Raadslid Vandenbroucke vraagt wat stand van zaken is van opstarten van nieuwe adviesraden waarvoor al een oproep is 
gebeurd en van deze waarvoor nog geen oproep is gebeurd; de burgemeester meldt dat er een clustering komt van een 
aantal bestaande adviesraden, er volgt nog een toelichting door de algemeen directeur 

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

Raadslid Vandenbroucke stelt de vraag naar een stand van zaken over het BIN-netwerk, de burgemeester meldt dat dit 
een onderwerp is voor de politieraad maar geeft een stand van zaken op basis van een verslag van de korpschef 

 

20. Koesteren van ons funerair erfgoed (raadslid Hancke) 

Raadslid Hancke verwijst naar graven die herinneren aan de eerste wereldoorlog, vraagt hoeveel er zijn wie deze 
onderhoudt; schepen Geersens verwijst naar het boek over het funeraire erfgoed in de gemeente, de door het college 
vastgestelde lijst; ze vraagt ook welke graven door raadslid Hancke worden bedoeld zodat de diensten het juiste aantal 
kan bepaald worden; raadslid Hancke meldt dat het over een familiegraf gaat 

 
21. Dijk in Wulpen (raadslid Hancke) 

Raadslid Hancke verwijst naar de belofte om het deel van de Dijk dat nog niet is heraangelegd is, aan te pakken en ze 

vraagt naar de plannen en de timing; de burgemeester meldt dat een aanvraag voor subsidie is ingediend, maar hier niet 
zal op gewacht worden, de plannen in opmaak zijn en zal opgenomen worden in de meerjarenplanning 

 
22. Natuurcompensatie (raadslid Wolter Hofmans) 

Raadslid Wolter Hofmans verwijst naar een bericht in de pers waaruit blijkt dat de gemeente grond ter beschikking zou 
stellen aan private promotors om aan natuurcompensatie te doen, ze vraagt of dit klopt; schepen Dawyndt wijst op het 
verschil tussen bos- en natuurcompensatie en legt dit uit; hij zegt dat de vraag enkel wordt gesteld om het college in 

diskrediet te brengen; hij verwijst naar het tijdstip van verschijnen op Apache en het tijdstip van het stellen van de vraag 
en ook het feit dat het volledige artikel niet kan gelezen worden zonder betaling, hij hekelt het feit dat het volledige 
artikel niet publiek wordt bekend gemaakt; hij stelt ten slotte dat het om een retorische vraagt gaat; hij verzekert dat de 
gemeente geen overeenkomst heeft, ook geen intenties en er geen onderhandelingen lopende zijn en geen gronden ter 
beschikking zijn gesteld 

 
23. Uitleenauto’s en -fietsen/steps (raadslid Van Herck) 
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Raadslid Van Herck verwijst naar de voordelen die uitleenauto’s, -fietsen en -steps hebben; hij vraagt of er concrete 
plannen zijn op dit vlak, met name aantrekken van bedrijven die dit kunnen aanbieden; schepen Decorte meldt dat het 
deelfietssysteem in volle uitvoering is in functie van het Europese project Transmobiel en dit na evaluatie verder kan 
uitgerold worden; op vlak van steps wordt dit ook voorbereid maar is iets dat meer voor grote steden is; hij wil ook de 
mening kennen van de lokale fietshandelaars; het autodelen blijkt niet zo goed te werken in De Panne en in Diksmuide 
en dient ook verder bekeken te worden, waarop raadslid Van Herck repliceert met een aantal eigen vaststellingen en 
bedenkingen 

 

24. Notulen schepencollege (raadslid Van Herck) 

Punt afgevoerd van de dagorde 

 

25. Gemeenteraadscommissies (raadslid De Coster) 

Raadslid De Coster vraagt wanneer de twee andere raadscommissies worden samengeroepen en vraagt hoe de concrete 

werking van de commissie gaat; de voorzitter deelt mee dat dit in overleg is met de commissievoorzitters en dat er 
geregeld zal samen gekomen worden en er zal gekeken worden om dit op de meest efficiënte manier te doen 

 

26. Opname in meerjarenplanning 2020-2025 van de heraanleg van enkele straatjes in zeer slechte' staat 
(raadslid Pieters) 

Raadslid Pieters verwijst naar de inspanningen die lopende zijn voor heraanleg van enkele straten, vaststelt dat veel 

straten in goede staat zijn, maar er in Koksijde twee wijken zijn waar de straten in slechte toestand zijn, met name 
omgeving Hagedoornstraat en Zeekruisdoornstraat en straten rond Hyacinthenlaan, waarvan enkele in het budget zijn 
opgenomen, hij vraagt wanneer deze straten zullen aangepakt worden; hierop antwoordt de burgemeester dat enkele 
van deze straten op de planning staan en er een aantal samen hangen met de herinrichting van de Van Buggenhoutlaan 

 

BESLOTEN ZITTING 

27. Toekenning van de eretitel schepen aan de heer Albert Serpieters 
 Goedgekeurd met 24 ja en 1 tegen 

28. Toekenning van de eretitel schepen aan de heer Jan Loones 
 Goedgekeurd met 25 ja en 1 raadslid niet gestemd 

29. Toekenning van de eretitel schepen aan de heer Herwig Vollon 
 Goedgekeurd met 24 ja en 2 raadsleden niet gestemd 

 
 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 22u04 
volgende raadszitting : dinsdag 21 mei 2019 
 
Voor een woordelijke weergave van de zitting wordt verwezen naar https://koksijde.notubiz.be/vergadering/624363/%2030-04-
2019 dat integraal deel uitmaakt van dit zittingsverslag. 
 
 
 
 

Voor verslag 
Joeri STEKELORUM 
algemeen directeur 

https://koksijde.notubiz.be/vergadering/624363/%2030-04-2019
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