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gemeente 

Koksijde 

ZITTINGSVERSLAG 

GEMEENTERAAD 
dinsdag 21 mei 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, B. PIETERS, A. DE COSTER, D. WOLTER HOFMANS, D. 
DECORTE, S. DE RECHTER en S. DIATTA, N. WILLAERT raadsleden 

 J. STEKELORUM, algemeen directeur 

 

 
De zitting vangt aan om 19u09 
 
Raadslid Ghyselen niet aanwezig bij de aanvang van de zitting 
 

OPENBARE ZITTING 

1. Goedkeuring notulen van de raadszitting van 30 april 2019 

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

 
2. Mededelingen van de burgemeester 

De burgemeester deelt mee dat de bevraging in functie van het meerjarenplan zal gepubliceerd worden in Tij-dingen van 

juni, vanaf 1 juni een online enquête en ook papieren formulieren die zullen kunnen ingevuld worden, in september zal 
de Ronde van Koksijde doorgaan 

De burgemeester deelt de stand van zaken mee van de opgraving en het dossier van de potvis 

 

3. Aktename van verhindering als gemeenteraadslid van Suze Bogaerts (o.v.v. voorzitter) 

Gehoord de voorzitter die de verhindering van raadslid Bogaerts meedeelt 

 aktename 

4. Goedkeuren geloofsbrieven en eedaflegging van mevr. Willaert Nicole (o.v.v. voorzitter) 

Gehoord de voorzitter in haar toelichting 

 Eedaflegging van mevrouw Nicole Willaert 

5. Goedkeuring toetreding dienstverlenende vereniging 'Westhoek' 

Schepen Decorte geeft een toelichting over de bedoeling en de opdrachten van de dienstverlenende vereniging en de 

voordelen van de toetreding voor de gemeente Koksijde meer bepaald voor de opdrachten op het vlak van Welzijn 

Raadslid Gantois verwijst naar de bespreking in de commissie en stelt dat een evaluatie na acht jaar wel lang is en 
vraagt om dit te doen na twee jaar 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

6. WVI - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering op 27 juni 2019 om 18u30 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

7. IVVO - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering op 18 juni 2019 om 18u00 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

8. IKWV - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering op 26 juni 2019 om 18u00 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

9. Gaselwest - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering op 17 juni 2019 om 18u00 

Raadslid Loones stelt vragen bij punt 4 met name het ondernemingsplan, dat pas later zou worden overgemaakt 

 Goedgekeurd met unanimiteit met uitzondering van agendapunt 4 

Raadslid Ghyselen vervoegt de zitting bij de bespreking van navolgend punt 
 

10. Wijziging statuten Raad voor lokale economie 

Schepen Geersens geeft toelichting bij dit punt 

Raadslid Vandenbroucke vraagt of er waarnemers kunnen afgevaardigd worden vanuit de fracties waarop schepen 
Geersens meldt dat de raad a-politiek dient te zijn en er enkel is voor de handelaars 



 zittingsverslag gemeenteraad 21/05/2019  2 

Raadslid Loones verwijst naar andere adviesraden waar er wel afgevaardigden van de fracties aanwezig kunnen zijn 

Raadslid Van Herck sluit zich aan bij de vraag van de N-VA fractie en stelt dat er goede ideeën hierdoor kunnen ontstaan, 
waarop burgemeester voorstelt dat er vanuit elke fractie een vertegenwoordiger kan zijn, maar een niet-
gemeenteraadslid 

Raadslid Hancke verwijst naar de werking van de verkeerscommissie 

 Goedgekeurd met unanimiteit mits aanpassing dat er ook een afgevaardigde is van elke politieke 
fractie, als waarnemer, niet gemeenteraadslid, handelaar 

11. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: raamcontract ICT Stad Brugge: 

installatie nieuw serverpark 

Schepen Van Hove geeft toelichting over dit punt 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

12. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: bouwen brouwerij Ten Bogaerde: CV - sanitair – 
ventilatie 

De burgemeester zegt dat er ondertussen toezegging is van de brouwer om de installatie te leveren 

Raadslid Van Herck verwijst naar zijn standpunt in de vorige legislatuur, hij vindt dat het dossier niet meer overzichtelijk 
is, hij vraagt een overzicht van alle kosten, waarop de burgemeester meldt dat dit zal overgemaakt worden 

 Goedgekeurd met 22 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, R. Gantois, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, G. 
Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, H. Ghyselen, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, S. De 
Rechter, S. Diatta) en 5 onthoudingen (E. Van Herck, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans, N. 
Willaert) 

13. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: ter beschikking stellen van een ijsbaan 2019 + 
eventuele herhaling voor drie opeenvolgende jaren 

Schepen Geersens heeft toelichting over dit punt 

Raadslid De Coster vraagt hoe de toewijzing gebeurt van de uitbating en hoe lang dit nog loopt 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

14. Open Oproep Winvorm voor aanstellen ontwerper voor de omgeving van de Abdijsite Ten Bogaerde - 
goedkeuren bestek 2de fase 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

15. Open Oproep Winvorm voor aanstellen ontwerper voor de omgeving van de Abdijsite Ten Bogaerde - 
goedkeuren ontwerpovereenkomst 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

16. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst in kader van TOP-Kust voor de uitwerking gemeentelijke dossiers 
rond reconversie en verdichting Koksijde - "Masterplan voor Koksijde-dorp" 

Schepen Decorte geeft toelichting over dit pilootproject inzake ruimtelijke planning aan de kust, verwijst naar eerder 

doorlopen procedure en naar de toelichting in de raadscommissie; hij stelt dat hier heel creatieve input kan komen voor 
dit gebied; hij stelt dat er niet wordt geraakt aan het voetbalterrein; dit project kost de gemeente niets, want gedragen 
door de provincie en Vlaanderen 

Raadslid Pieters vindt dit een goed initiatief, maar vraagt uitleg over “gebruikers” die mogen meedenken en ook vragen 
stelt over de principes over het wonen op deze site 

Raadslid Gantois stelt dat haar fractie achter dit project staat en vraagt om de brandweersite mee op te nemen en ook 
hoe het zit met het gebruik door de brandweerzone van het oud politiekantoor 

Schepen Decorte stelt dat de bewoners op het einde van de ontwerpweek kunnen betrokken worden en uitleg geeft over 
de oefening rond de woonvormen en daar creatief kan over nagedacht worden; hij stelt dat de brandweersite ook is 
opgenomen; de burgemeester zegt dat het administratief centrum van de brandweerzone zal blijven op de kazernesite 
van de Basis 

Raadslid Gantois dringt aan dat de annex gebouwen niet voor lange termijn zouden verhuurd worden waarop de 
burgemeester stelt dat het administratief centrum van de brandweerzone in Koksijde moet blijven en dit de bedoeling 
was van een verhuur voor negen jaar 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

17. Goedkeuring van het BNIP 'Belgian open aerobatic championship Koksijde' 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

18. Gemeentelijke basisscholen - goedkeuren besteding lestijdenpakket 

Schepen Van Hove verwijst naar de recente leerlingentelling en stelt dat de gemeente opnieuw wil investeren in kleine 
klassen en uren ten laste zal nemen en hierover de details geeft en ook een overzicht geeft van het aantal leerlingen 

 Goedgekeurd met unanimiteit 
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EXTRA AGENDAPUNTEN 

 
19. Aanleg BMX-piste op gemeentegrond (o.v.v. raadslid Diatta) 

Raadslid Diatta verwijst naar de toelichtende nota en stelt dat het een opportuniteit is om jongeren te laten sporten en 

vraagt steun voor haar voorstel 

Schepen Dawyndt zegt dit idee te zullen meenemen in het meerjarenplan en verwijst naar een bestaande piste in Gent 
en stelt dat er hier vraag naar is en er mogelijks plaats is op de sportlocatie in Oostduinkerke en dit verder zal 
onderzocht worden 

Raadslid De Coster vindt dat er te weinig info in de toelichting staat en zich zelf heeft geïnformeerd over de aanleg- en 
onderhoudskosten 

De burgemeester stelt dit project zeker te zullen uitvoeren en opnemen in het meerjarenplan 

Raadslid Diatta stelt dat dit project zeker een opportuniteit is voor de gemeente 

Raadslid Loones zegt dat zijn fractie dit punt steunt, een aantal vragen had en vaststelt dat er niet moet gewacht worden 
op het meerjarenplan en hij roept op dat hun punten ook zouden goedgekeurd worden 

 goedgekeurd met unanimiteit 

20. Geen nieuwe, bovengrondse hoogspanningslijn door de duinen en de Westhoek (o.v.v. N-VA) 

Raadslid Loones verwijst naar het thema over windmolens op zee maar ook naar de discussie over hoe de energie aan 
land moet gebracht worden; hij verwijst naar het voorkeurtracé waar er protest over is, maar ook over een scenario 
waar het aanlanden van de kabel ook in Koksijde wordt bestudeerd en vraagt om proactief hieromtrent een standpunt 
tegen over in te nemen 

De burgemeester is blij over het aankaarten van dit punt, stelt dat Koksijde niet weerhouden is geweest in de studie en 
een stand van zaken geeft over deze studie, maar toch voorstelt om volgende motie ter stemming voor te leggen: 

De gemeenteraad van Koksijde nam kennis van de studie “Locatiestudie “Ventilius” aanlanding zeekabels – eindrapport” 
opgesteld in opdracht van Elia/Tractebel, document voorgelegd aan de Vlaamse regering met referentie VR 2019 2903 
DOC.0422/8. Hierin wordt een scenario ontwikkeld waarbij op het grondgebied van Koksijde, meer bepaald ter hoogte 
van de Zeebermduinen/Hannecartbos en de Doornpanne zeekabels aan land zouden komen, meer bepaald door middel 
van een doorboring van de duinen. De gemeenteraad betreurt dat de gemeente Koksijde hieromtrent nooit werd 
geïnformeerd of betrokken in het proces. De gekozen locatie is gelegen in het Habitatrichtlijngebied BE2500001 
“Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin”, in het Vogelrichtlijngebied BE2500121 ‘Westkust’ en in VEN-gebied 101 
‘De Westkust’. De gemeenteraad van Koksijde vraagt dan ook met aandrang aan de Vlaamse Regering om de scenario’s 
in de gemeente Koksijde in de verdere studie te schrappen. 

Raadslid Loones stelt dat zijn fractie hiermee akkoord is 

 Motie goedgekeurd met unanimiteit 

21. DJ-muziekevents op onze zeedijk(en) (o.v.v. N-VA) 

Raadslid Vandenbroucke verwijst naar de bespreking van het initiatief in de VVV en stelt dat de jeugd vragende partij is 
voor dergelijk evenement en vraagt om dit voorstel goed te keuren 

Schepen Geersens verwijst naar het feit dat dit voorstel van raadslid Deltombe komt, maar het de VVV is die, conform de 
overeenkomst met de gemeente, hierover beslist en dus voorstelt om dit punt te verdagen en de bespreking te verwijzen 
naar de VVV 

Raadslid Loones stelt dat de gemeenteraad volheid van bevoegdheid heeft en dit punt hier dus kan behandeld worden 
waarop schepen Geersens meldt dat elk orgaan zijn rol moeten kunnen spelen 

De burgemeester stelt dat de uitvoering dit jaar niet meer kan omwille van de werklast 

Raadslid Van Herck stelt dat dit een goed voorstel is en zijn fractie voorstander is om dit zelfs buiten het seizoen uit te 
breiden 

De voorzitter stelt voor om te stemmen over de verdaging zoals voorgesteld door schepen Geersens 

 Punt verdaagd met 14 ja (C. Castelein,M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, S. Diatta ) 
en 13 tegen (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. 
Decorte S. De Rechter, E. Van Herck, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans, N. Willaert) 

22. Inrichten van een begraafplaats voor huisdieren (o.v.v. N-VA) 

Raadslid Hillewaere licht zijn punt toe 

Schepen Geersens deelt de bekommernis om het dierenwelzijn, stelt dat een aantal mensen een beroep doen op een 
uitvaartcentrum waar dieren gecremeerd worden en een strooiweide is voorzien en stelt dat er volgens dierenartsen 
geen vraag is voor een begraafplaats, maar dit wel kan bekeken worden 

Schepen Geersens stelt voor om een amendement goed te keuren, met name dat huisdieren tot 10 kg in de tuin kunnen 
begraven worden en er zal bekeken worden of er bij Ganzeweide iets kan gedaan worden 

 amendement goedgekeurd met unanimiteit 

23. Opstellen omvattend waterreglement (o.v.v. N-VA) 

Raadslid Gantois licht haar voorstel toe en stelt dat er omzichtig moet worden omgesprongen met regenwater en daartoe 

een aantal concrete punten toelicht 
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de burgemeester geeft de acties die reeds zijn ondernomen, een overzicht van de bestaande reglementering en stelt dit 
punt nu niet te zullen goedkeuren en daarbij de argumenten aanhaalt waarop raadslid Gantois herhaalt dat 
bewustwording over het watergebruik nodig blijft en belangrijk is en vraagt dat dit toch verder zou bestudeerd worden 

 er wordt niet gestemd over dit punt 

 
MONDELINGE VRAGEN 
 

24. Verschillende afwijkingen van de plannen heraanleg Koksijde dorp (raadslid Pieters) 

Raadslid Pieters stelt dat de werken goed vorderen, maar een aantal aangelanden hebben opgemerkt dat de werken niet 
volgens de opgemaakte plannen worden uitgevoerd en deze punten opsomt en hierover uitleg vraagt; de burgemeester 
beantwoordt de gestelde vragen; raadslid Pieters betreurt dat het fietspad niet werd doorgetrokken tot aan de lichten; de 
burgemeester meldt dat er gekozen is voor parkeerplaatsen in de buurt van handelszaken 

25. Zendmast thv ingang Sporthal Koksijde dorp (raadslid Pieters) 

Raadslid Pieters vraagt wat de toekomstplannen zijn met deze zendmast gelet de verhuis van de politie; de 
burgemeester licht de stand van zaken toe over de beide masten in Koksijde-dorp 

26. Taalbubbels in Aalst (raadslid Loones) 

Raadslid Loones vraagt of er binnen de gemeente vraag is om anderstalige kinderen op een speelse wijze de kennis van 

het Nederlands in de vakantie bij te brengen; schepen Van Hove licht een proefproject toe en verwijst naar het feit dat 
kinderen gemotiveerd worden om naar de speelveugel of Summerfun te gaan en op die manier hun Nederlands te 
kunnen onderhouden; deze zomer zal er ook een zorgmonitor aanwezig zijn op de speelpleinwerking voor anderstalige 
kinderen 

27. Verblijfsregister voor co-ouderschap (raadslid Loones) 

Raadslid Loones wijst op de problemen die kinderen van co-ouders kunnen hebben en kunnen ingeschreven worden in 

twee gemeenten en vraagt wat hier de stand van zaken is en dit ook nuttig is in functie van mogelijke kortingen op 
gemeentelijke activiteiten; schepen Anseeuw verwijst naar de bestaande regelgeving, stelt dat er in Koksijde zes 
dergelijke dossiers zijn en er nog eens een artikel in Tij-dingen kan opgenomen worden 

28. Leegstandsdatabank handelspanden (raadslid Vandenbroucke) 

Raadslid Vandenbroucke verwijst naar de bespreking in de commissie waaruit blijkt dat woonhuis NieKo de gegevens niet 
bijhoudt en vraagt hoe de zaak zal opgevolgd worden; schepen Geersens verwijst naar diverse initiatieven en het feit dat 
de Locatus databank wordt bijgehouden en deze verder zal uitgebouwd worden 

29. Gecoro (raadslid Vandenbroucke) 

Raadslid Vandenbroucke verwijst naar de oproep in Tij-dingen en vraagt waarom de gemeenteraad niet is betrokken bij 
de samenstelling van de Gecoro, vraagt waarom er nu maar twee afgevaardigden namens de handelaars zijn en ook 
vraagt om de jeugd op te nemen; schepen Dawyndt verwijst naar het feit dat is beslist om meer deskundigen in de 
Gecoro op te nemen, een handelaar ook deskundige kan zijn en dat ook een jeugdig iemand als deskundige kan 
opgenomen worden, schepen Dawyndt stelt om de samenstelling nog aan de gemeenteraad voor te leggen. 

30. Vissersboot N788 (raadslid Verhaeghe) 

Raadslid Verhaeghe verwijst naar het wegnemen van de boot die een visitekaartje was voor de gemeente en vraagt of er 
iets nieuws in de plaats komt en vraagt om de kiel tentoon te stellen bij het Navigo; de burgemeester stelt dat de boot 
niet meer kon hersteld worden en het ook onveilig werd en beaamt dat op deze plaats iets nieuws zal moeten komen en 
hij voorstelt dat er een oproep via Tij-dingen zal gedaan worden om te polsen wat de bevolking wenst; hij somt ook de 
kosten op van herstellingen 

31. Week van de begraafplaatsen (raadslid Verhaeghe) 

Raadslid Verhaeghe vraagt blijvende aandacht voor de sterretjesweides op de begraafplaatsen en vraagt om deze wat 

extra luister te geven door het plaatsen van een kunstwerk met tekst of gedicht en om het nog eens onder de aandacht 
te brengen; schepen Geersens meldt dat er momenteel nog geen bijzettingen zijn gebeurd maar meldt dat er momenteel 
wordt bekeken om er iets extra te plaatsen 

32. Ventweg (raadslid Hillewaere) 

Raadslid Hillewaere vraagt naar een stand van zaken over de herinrichting van de ventweg aan de Spreeuwenberg en 
over het onderhoud en over de bestemming van het aangekochte stuk grond; de burgemeester stelt dit te zullen 
aanpakken nu de gemeente eigenaar is van deze ventweg; hij schetst een aantal mogelijkheden die in deze zone kunnen 

gerealiseerd worden 

33. Doventolken (raadslid Hancke) 

Raadslid Hancke verwijst naar het initiatief in Oostende waar men is gestart met doventolken via TV-schermen in de 
dienst burgerzaken en vraagt of dit hier ook zou kunnen ingevoerd worden; schepen Van Hove stelt dat we hier ook met 
dit fenomeen te maken hebben en er een overleg zal zijn met een betrokken vzw 

34. Olifantengras (raadslid Hancke) 

Raadslid Hancke verwijst naar het potentieel van olifantengras en de voordelen op het vlak van CO2-uitstoot en strijd 
tegen klimaatopwarming; schepen Decorte meldt dat er geen concrete plannen zijn om dit in eigen regie uit te voeren, er 
bovendien beter voorkeur wordt gegeven aan eigen gewassen en het bovendien enorm veel ruimte inneemt; hij 
concludeert dat er andere mogelijkheden zijn om klimaatopwarming tegen te gaan 

35. Wielerwedstrijd (raadslid Dirk Decorte) 

Raadslid Decorte vraagt of er een evaluatie van de wielerwedstrijd Bredene-Koksijde Classic is gemaakt en vraagt of een 

beurtrol van aankomstplaats in de deelgemeenten mogelijk is; schepen Dawyndt verwijst naar de evaluatie en de 
mogelijkheid kan bekeken worden of een aankomst in Sint-Idesbald wenselijk is; in Oostduinkerke is het probleem de 
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aanwezigheid van tramrails op het einde van het parcours, maar hij openstaat om dit in de toekomst te bekijken; hij 
vermeldt ook dat de kijkcijfers nog niet allemaal zijn doorgegeven 

36. Witte Burg (raadslid Dirk Decorte) 

Raadslid Decorte vraagt of er al een evaluatie is gemaakt van de uitgevoerde werken, vraagt of de gebruikers zullen 
bevraagd worden en een vraag stelt over het gebrek aan frigo’s aan de toog; de burgemeester vernam dat er 
tevredenheid is over de indeling van de zaal en stelt dat er een probleem gekend is over de afwasmachine en de vraag 
rond de koelkasten zal bekeken worden 

 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u17 
volgende raadszitting : dinsdag 2 juli 2019 
 
Voor een woordelijke weergave van de zitting wordt verwezen naar  
https://koksijde.notubiz.be/vergadering/594325/%2021-05-2019 dat integraal deel uitmaakt van dit zittingsverslag. 
 
 
 
 

Voor verslag 
de algemeen directeur 
Joeri STEKELORUM 

https://koksijde.notubiz.be/vergadering/594325/%2021-05-2019

