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zitting van 21 mei 2019 

OPENBAAR 
Goedkeuren notulen vorige zitting  

1. Goedkeuren notulen van de raadszitting van 30 april 2019 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: De notulen van de raadszitting van 30 april 2019 worden goedgekeurd. 

 
mededelingen 

2. Mededelingen door de burgemeester 

 
intergemeentelijke samenwerk ingsve rbanden  

oprichting igs  

3. Goedkeuring toetreding dienstverlenende vereniging 'Westhoek' 

Tot nu wachtte het gemeentebestuur af om toe te treden in de dienstverlenende vereniging 'Westhoek', gezien de 
huidige werking van het Westhoekoverleg en de rollen van de diverse gemeenten en de beperkte meerwaarde voor 
Koksijde. Op heden wordt vastgesteld dat indien lokaal bestuur Koksijde geen deel uitmaakt van de DVV 
'Westhoek', tal van bestaande dienstverlening niet meer kan aangeboden worden.  

OCMW Koksijde sloot namelijk in het kader van het Energiehuis Westhoek een overeenkomst af met OCMW 
Poperinge voor 5 jaar die zich hiervoor engageerde om trekkersrol te spelen en personeel aan te werven. OCMW 
Poperinge droeg echter de taken over naar DVV ‘Westhoek'. Lokaal bestuur Koksijde kan dus niet deelnemen en 
inwoners kunnen geen energieleningen meer afsluiten en er kunnen geen energieleningen meer worden toegekend. 
Deze leningen interessant zijn voor zwakkere doelgroepen. 

OCMW Koksijde maakt sinds lange tijd ook uit van het overleg Westhoek, waarbij er gezamenlijk gewerkt wordt 
aan thema’s rond  psychiatrische zorg, geïntegreerde jeugdhulp, enz..en waarbij er uitwisseling van informatie is 
gezien het tempo van de wijzigingen op vlak van welzijn. Dit overleg zorgt er ook voor dat krachten kunnen 
gebundeld worden door gezamenlijke signalen naar diverse gemeenschappelijke partners zoals o.a. CAW, VDAB, 
regionale sociale economie, Kind en Gezin, jeugdhulp te geven…Daardoor kan het overleg gehoor krijgen bij 
grotere organisaties. 

Wat valt er onder Welzijn in de Westhoek?  

• Diensthoofdenoverleg 

• Intervisie Huis van het Kind 

• Regierol sociale economie 

• Project jeugdhulp 

• Wijkwerken 

• TWE ondersteuning (i.k.v. art.60§7 twst) 

• Crisisnetwerken 

• Ondersteuning op vraag 

• Ondersteuning Eerstelijnszones 

Daarnaast worden vanuit Welzijn in de Westhoek diverse projecten gelanceerd die op sociaal vlak een meerwaarde 
betekenen 

• Rond voedseloverschotten/bedeling (op vraag van Koksijde) 

• Sociale distributieplatformen (subsidie voor gekregen) 

• Inzetten op vervoer van de voedseloverschotten 

• Ondersteuning voor vrijwilligersorganisaties (vb. Witte Vogels) 

• Mantelzorg ondersteuning (nu Mantelzorgcafé) 

• 1 Gezin 1 Plan: structurele hulp aan kwetsbare gezinnen in nood 

In het verleden werd vanuit de diverse projecten werd telkens 1 OCMW aangeduid als trekker gezien Welzijn in de 
Westhoek geen rechtspersoonlijkheid had. Door de oprichting van de DVV is dit nu wel het geval waardoor er 
eenvoudiger kan gewerkt worden. 

Dienstverlenende vereniging (DVV): Westhoek is opgericht uit vraag van gemeenten om nog beter te kunnen 
inspelen op noden/opportuniteiten/vragen + DVV heeft rechtspersoonlijkheid wat toelaat subsidieaanvragen te 
doen. De oprichtingsakte werd goedgekeurd 22/12/2017. Bestaat momenteel uit 16 gemeenten en WVI. Rol van 
de WVI is financierende partner en staat in voor het betalen van de personeelskost.  

Voordelen van de toetreding tot de DVV Westhoek: 
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• Transparanter (was een kluwen van verschillende verenigingen) 

• Bundelen van krachten en middelen 

• Personeel kan tewerkgesteld worden  

• Subsidieaanvragen zijn mogelijk 

• Vanuit de hogere overheid gestimuleerd en middelen aan verbonden die verloren gaan bij niet toetreden 

• Gemeenten kunnen nog steeds blijven kiezen of ze instappen in bepaald project of niet 

• Indien gemeente Koksijde niet toetreedt tot DVV maar enkel aanvullende overeenkomsten afsluit: geen 
zeggingsrecht in AV en RvB (lidgeldbijdrage, beslissingen,…). 

• Er kan enkel worden samengewerkt onder de voorwaarden van de partners (nadelige positie voor 
Koksijde) 

DVV Westhoek werd opgericht voor termijn van 8 jaar, waarna een evaluatie volgt.  

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: De gemeenteraad gaat akkoord tot toetreding tot de dienstverlenende vereniging 'Westhoek'.  

Art. 2: De gemeenteraad gaat akkoord met het bestuursplan van de dienstverlenende vereniging 'Westhoek'. 

Art. 3. De gemeenteraad gaat akkoord met het ondernemingsplan van de dienstverlenende vereniging 'Westhoek'.  

Art. 4. De gemeenteraad gaat akkoord met de statuten van de dienstverlenende vereniging 'Westhoek'.  

 
algemene vergaderingen igs  

4. 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 

 

5. IVVO - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering op 18 juni 2019 om 
18u00 

Op 18 juni 2019 om 18u00 vindt een algemene vergadering plaats met volgende agendapunten : 

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2018 - akteneming 
2. Lezing van de jaarrekening per 31/12/2018 
3. Verslag van de commissaris - akteneming  
4. Goedkeuring van de jaarrekening 2018 
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders 
6. Verlenen van kwijting aan de commissaris en aan haar vertegenwoordigers 

VOORSTEL VAN BESLISSING 
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Art. 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de volgende agendapunten van de algemene vergadering van 18 juni 2019 
van de intercommunale IVVO: 

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2018 - akteneming 
2. Lezing van de jaarrekening per 31/12/2018 
3. Verslag van de commissaris - akteneming 
4. Goedkeuring van de jaarrekening 2018 
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders 
6. Verlenen van kwijting aan de commissaris en aan haar vertegenwoordigers 

Art. 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de IVVO op 
18 juni 2019 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad. 

 

6. IKWV - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering op 26 juni 2019 om 
18u00 

Op 26 juni 2019 om 20u00 vindt een algemene vergadering plaats met volgende agendapunten : 

1. Goedkeuring werkingsverslag 2018 
2. Goedkeuren van de balans en resultatenrekening afgesloten op 31/12/2018 
3. Bestemming resultaat 
4. Verlenen kwijting aan de bestuurders, commissaris-revisor en accountant 
5. Goedkeuren statutenwijziging 
6. Goedkeuren evaluatierapport 
7. Goedkeuren code van goed bestuur 
8. Rondvraag 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de volgende agendapunten van de algemene vergadering van 18 juni 2019 
van de intercommunale IKWV: 

1. Goedkeuring werkingsverslag 2018 
2. Goedkeuren van de balans en resultatenrekening afgesloten op 31/12/2018 
3. Bestemming resultaat 
4. Verlenen kwijting aan de bestuurders, commissaris-revisor en accountant 
5. Goedkeuren statutenwijziging 
6. Goedkeuren evaluatierapport 
7. Goedkeuren code van goed bestuur 
8. Rondvraag 

Art. 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de IKWV op 

26 juni 2019 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad. 

 

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

Op 17 juni 2019 om 11u00 vindt een algemene vergadering plaats met volgende agendapunten : 

1. Kennisneming verslagen Gaselwest van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2018. 
2. Goedkeuring van de jaarrekening Gaselwest afgesloten op 31 december 2018 (balans, resultatenrekening, 
winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de 
commissaris Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 2018. 
4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige 6 jaar en 

het ondernemingsplan 2019-2014. 
5. Aanbod OV 2.0 – uitbreiding activiteiten. 
6. Statutaire benoemingen. 
7. Statutaire mededelingen. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 17 juni 2019: 
1. Kennisneming verslagen Gaselwest van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2018. 
2. Goedkeuring van de jaarrekening Gaselwest afgesloten op 31 december 2018 (balans, resultatenrekening, 
winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de 
commissaris Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 2018. 
4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige 6 jaar en 



 

GEMEENTERAAD 

 

 

het ondernemingsplan 2019-2014. 
5. Aanbod OV 2.0 – uitbreiding activiteiten. 
6. Statutaire benoemingen. 
7. Statutaire mededelingen. 

Art. 2: 
De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering tevens 
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 17 juni 2019 (of iedere andere datum waarop 
deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing. 

 
adviesorganen 

8. Wijziging statuten Raad voor lokale economie 

De statuten van de Raad voor lokale economie dienen gewijzigd te worden aan bepalingen van het decreet lokaal 
bestuur. 

Het decreet lokaal bestuur is de juridische basis voor de organisatie van inspraak- en adviesorganen. Meer bepaald 
artikel 304 §3.  

Art. 304 §3. Onder voorbehoud van de wettelijke en decretale bepalingen die op dit gebied gelden, kan alleen de 
gemeenteraad overgaan tot de organisatie van raden en overlegstructuren die als opdracht hebben op regelmatige 
en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren. 

Ten hoogste twee derde van de leden van de raden en de overlegstructuren, vermeld in het eerste lid, is van 
hetzelfde geslacht. Als dat niet het geval is, kan niet op rechtsgeldige wijze advies worden uitgebracht. 

Gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen stemgerechtigd lid 
zijn van de raden en de overlegstructuren, vermeld in het eerste lid. 

Concreet betreft het een wijziging van artikel 3. 

Artikel 3 – samenstelling 

§1. In het kader van art. 200 §2 van het gemeentedecreet zal men ernaar streven dat maximum één derde van de 

leden van de raad voor lokale economie van hetzelfde geslacht zijn. 

§2. De raad voor lokale economie is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden. 

Voorstel te wijzigen in: 

Artikel 3 – samenstelling 

§1. In het kader van art. 304 §3 van het decreet lokaalbestuur zal men ernaar streven dat ten hoogste twee derde 
van de leden van de raad voor lokale economie van hetzelfde geslacht zijn. 

§2. De raad voor lokale economie is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden. 
Gemeenteraadsleden, leden van het college van burgemeester en schepenen, afgevaardigden van de fracties 
kunnen geen lid zijn van de raad voor lokale economie met uitzondering van de schepen van middenstand en 
lokale economie als niet stemgerechtigd lid. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1 : De statuten van de raad voor lokale economie zoals opgenomen bij dit besluit, worden goedgekeurd. 

 
overheidsopdrachten 

vaststel len voorwaarden en w ijze van gunnen  

9. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: raamcontract 
ICT Stad Brugge: installatie nieuw serverpark 

Het serverpark in ons datacentrum in het gemeentehuis heeft het einde van haar levenscyclus bereikt en dient 
vervangen. Dit geldt ook voor ons redundant serverpark in het Sociaal huis. Beide worden vervangen door een 
meer performant geheel dat beter voorzien is op de huidige vraag en toekomstig gebruik in functie van 
digitaliseringsmogelijkheden. Bij een uitval of ander mogelijk incident kan dit systeem automatisch verder werken 
in het Sociaal huis. De dienstverlening blijft dus gegarandeerd. We hebben hier ook een batterij eenheid voorzien 
voor het sociaal huis, gezien we hier een uitval hebben ondervonden door een stroompanne. 

De raming bedraagt 198.155,13 euro incl. btw. De kredieten zijn voorzien op 2019/ACT-656/0119-
10/2410000/GEMEENTE/CBS/IE-4 . 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “Raamcontract ICT Stad 
Brugge: installatie nieuw serverpark”, opgesteld door de ontwerper, Stad Brugge, Burg 12 te 8000 Brugge. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 163.731,51 euro excl. btw of 198.115,13 euro 
incl. 21% btw. 
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Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 

Art. 3: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Technische Dienst, de Financiële Dienst en de heer 
financieel directeur. 

 

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

Onderhavig lastenboek betreft het lot CV-sanitair-ventilatie voor het verbouwen van de varkensstallen op het 
domein Ten Bogaerde tot een mini-brouwerij. 

De raming van deze werken bedraagt 184.446,35 euro incl. btw en kadert in het volledig project "verbouwen van 
varkensstallen op de site Ten Bogaerde tot brouwerij". 

Het lastenboek, de plannen, de raming werden opgemaakt door studiebureau Plantec (Studiebureau Viaene in 
onderaanneming). 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “Bouwen brouwerij Ten 
Bogaerde: CV - sanitair - ventilatie”, opgesteld door de ontwerper, Plantec bvba, Nieuwpoortsesteenweg 399 te 
8400 Oostende. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 152.435,00 euro excl. btw of 
184.446,35 euro incl. 21% btw. 

Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 

Art. 3: De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

Art. 4: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Technische Dienst, de Financiële Dienst en de heer 
financieel directeur. 

 

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

Het voorliggende lastenboek betreft het ter beschikking stellen van een ijsbaan voor het jaar 2019, met 
mogelijkheid tot herhaling voor de drie navolgende jaren. De raming (voor de vier jaar) bedraagt 200.000 euro 
incl. btw. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019-082 en de raming voor de opdracht “Ter 
beschikking stellen van een ijsbaan 2019 + eventuele herhaling voor drie opeenvolgende jaren”, opgesteld door 
het Dienst Technisch Bureau. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 165.289,24 euro 
excl. btw of 200.000,00 euro incl. 21% btw. 

Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 

Art. 3: De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

Art. 4: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Technische Dienst, de Financiële Dienst en de heer 
financieel directeur. 

 
aanstellen ontwerper 

12. Open Oproep Winvorm voor aanstellen ontwerper voor de omgeving van de Abdijsite Ten 

Bogaerde - goedkeuren bestek 2de fase 

De gemeente wenst de omgeving van de site Ten Bogaerde te verfraaiien. Dit is een zeer gevoelige site (deels 
beschermd monument, beschermd landschap, aanwezigheid archeologie) en hiervoor is reeds een 
landschapsbeheersplan opgesteld. 

Het is dus van belang dat een ontwerper kan aangesteld worden die enerzijds kennis heeft van de regelgeving 
terzake, maar anderzijds ook met de gevoeligheid van deze plek kan omgaan om een ontwerp te realiseren dat 
tijdloos en duurzaam is, en gedragen door alle betrokkenen. 

Voor het aanstellen van een ontwerper heeft de gemeenteraad reeds in zitting van 12 december 2018 haar 
goedkeuring gegeven om deze aan te stellen via de procedure van de Open Oproep Winvorm. 

In kader van deze procedure is de 1ste fase afgerond en zijn er 3 kandidaten weerhouden. Zij dienen een 
wedstrijdontwerp op te maken en deze procedure wordt geregeld via het, ter goedkeuring voorliggende, "bestek 
2de fase" van de procedure van de Open Oproep winvorm. Het doel is tot een winnend ontwerpteam aan te stellen. 
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13. Open Oproep Winvorm voor aanstellen ontwerper voor de omgeving van de Abdijsite Ten 
Bogaerde - goedkeuren ontwerpovereenkomst 

De gemeente wenst de omgeving van de site Ten Bogaerde te verfraaiien. Dit is een zeer gevoelige site (deels 
beschermd monument, beschermd landschap, aanwezigheid archeologie) en hiervoor is reeds een 
landschapsbeheersplan opgesteld. 

Het is dus van belang dat een ontwerper kan aangesteld worden die enerzijds kennis heeft van de regelgeving 
terzake, maar anderzijds ook met de gevoeligheid van deze plek kan omgaan om een ontwerp te realiseren dat 
tijdloos en duurzaam is, en gedragen door alle betrokkenen. 

Voor het aanstellen van een ontwerper heeft de gemeenteraad reeds in zitting van 12 december 2018 haar 

goedkeuring gegeven om deze aan te stellen via de procedure van de Open Oproep Winvorm. 

Eens het winnend ontwerpteam is gekend, dan is deze, ter goedkeuring voorliggende "ontwerpovereenkomst", de 
basis waarop de verdere samenwerking met de ontwerper wordt geregeld. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Artikel 1: Het ontwerp van overeenkomst, als bijlage aan deze beslissing gevoegd, voor het dossier aanstellen van 
een ontwerper voor de omgeving van de Abdijsite Ten Bogaerde wordt goedgekeurd 

Artikel 2: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provincie West-Vlaanderen, secretariaat 
Winvorm. 

 
overeenkomsten 

samenwerkingsove reenkomsten  

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

De voorliggende samenwerkingsovereenkomst regelt de samenwerking tussen de gemeente Koksijde, de provincie 
West-Vlaanderen en het Vlaams Gewest voor de opmaak van een masterplan waarvan de randvoorwaarden 
vastgelegd zijn in een bijlage toegevoegde nota. 

Deze samenwerkingsovereenkomst legt afspraken vast tussen de partijen op basis van de respectievelijke 
verantwoordelijkheden en deskundigheden. Op deze manier verzekeren de partijen op een constructieve wijze de 
samenwerking en wordt de doorwerking in respectievelijke beleidstrajecten verzekerd. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Artikel 1:  De "samenwerkingsovereenkomst voor de uitwerking gemeentelijke dossiers rond reconversie en 
verdichting Koksijde - Masterplan voor Koksijde-dorp", dat als bijlage aan deze beslissing wordt toegevoegd, wordt 
goedgekeurd 

Artikel 2: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het Departement Omgeving van de Vlaamse 
Overheid en aan de Provincie West-Vlaanderen. 

 
nood en interventieplan 

15. Goedkeuring van het BNIP 'Belgian open aerobatic championship Koksijde' 

De veiligheidscel van Koksijde maakte een Bijzonder Nood- en Interventieplan op voor de Belgian Open Aerobatic 
Championship die plaatsvindt op 06 - 07 juli 2019 t.h.v. de WAC, hierna BNIP genoemd. Het evenement betreft het 
Belgisch open kampioenschap kunstvliegen waarbij 20 à 30 deelnemers van verschillende nationaliteiten strijden 
voor de titel in hun categorie. Stuntteams openen en sluiten het evenement en geven tussenin demo’s. Het 
evenement is gratis toegankelijk voor het publiek. 

Dit BNIP is een aanvulling op het Algemeen Nood- en Interventieplan van de gemeente Koksijde. 

Dit BNIP beoogt om, in geval er zich een noodsituatie voordoet op dti evenement, de nodige personen en diensten 
te alarmeren, de nodige middelen en mensen in te zetten en de hulpverlening te coördineren op een snelle en 
efficiënte manier. 

Het doel van dit plan is om via een multidisciplinaire aanpak de slachtoffers te redden en de bevolking te 
beschermen. Daarnaast is het BNIP een middel om de noodsituatie tijdens het evenement te bestrijden, de 
gevolgen ervan te beperken en de terugkeer naar een normale situatie te bespoedigen. 

Het BNIP legt de mogelijke risico’s vast, te volgen procedures, de onderlinge afspraken, de verantwoordelijkheden 
en de communicatie. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: Het BNIP voor de Belgian Open Aerobatic Championship wordt goedgekeurd. 
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Art. 2: Het BNIP wordt bezorgd aan de bestemmelingen vermeld op de verspreidingslijst, zoals opgenomen in het 
BNIP. 

Art. 3: Het BNIP wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de provinciegouverneur. 

 
onderwijs 

basisonderwij s  

16. Gemeentelijke basisscholen - goedkeuren besteding lestijdenpakket 

Op basis van de telling 1 februari 2019 van de regelmatig inschreven leerlingen ontvangt elke school vanuit het 
Ministerie van Onderwijs een dienstbrief met vermelding van het aantal gesubsidieerde lestijden waarop de school 
recht heeft om het volgend schooljaar te organiseren. 
Een eventuele rechtzetting via een volgende en definitieve dienstbrief later op het schooljaar is mogelijk. 
Dit aantal gesubsidieerde lestijden wordt aangevuld met lestijden schoolbestuur om een kwalitatieve organisatie 
van de school mogelijk te maken. 

Een delegatie van deze opdracht van de gemeenteraad naar het schepencollege is noodzakelijk om eventuele 
afwijkingen in de definitieve dienstbrief omtrent de besteding van het lestijdenpakket en de organisatie van 
instaplestijden en ATN lestijden mogelijk te maken. Eveneens een delegatie naar het schepencollege voor 
verlofstelsels en inrichten van nieuw toegekende middelen in het kleuteronderwijs en aanvangsbegeleiding zijn dit 
jaar noodzakelijk.  

De goedgekeurde besteding van het lestijdenpakket is de basis voor de effectieve aanstelling van de leerkrachten. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art.1: De aanwending van het lestijdenpakket schooljaar 2019 – 2020 voor de gemeentelijke basisschool van 
Oostduinkerke wordt goedgekeurd. 

Art.2: De aanwending van het lestijdenpakket schooljaar 2019 – 2020 voor de gemeentelijke basisschool van 
Koksijde wordt goedgekeurd. 

Art.3: Het schepencollege kan aan dit goedgekeurde lestijdenpakket minimale wijzigingen aanbrengen als de 
definitieve dienstbrief afwijkingen vermeldt. 

Art.4: Het schepencollege krijgt de opdracht om de eventuele instaplestijden en ATN lestijden voor het 
schooljaar  2019-2020 in te vullen en te organiseren. 

Art.5: Het schepencollege krijgt de opdracht om de eventuele nieuw aangevraagde verlofstelsels en nieuw 
toegekende middelen voor het schooljaar  2019-2020 in te vullen en te organiseren. 

Art.6: Het goedgekeurde lestijdenpakket schooljaar 2019 – 2020 is de basis voor de aanstelling van de 
leerkrachten voor het schooljaar 2019 – 2020 

Art.7: Een afschrift van onderhavige beslissing zal worden bezorgd aan de gemeentelijke basisschool 
Oostduinkerke, de gemeentelijke basisschool van Koksijde en aan de financiële dienst 

 

EXTRA AGENDAPUNTEN 

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

4 domeinen worden hierbij nauw betrokken. Te weten : jeugd, sport, toerisme, lokale economie. 

1. jeugd 
BMX is een sport die vooral door de jeugd beoefend wordt. De meeste crossers zijn tussen 5 en 20 jaar. Maar van 
zodra je kan fietsen , mag je BMX’en. 
BMX gebeurt in alle veiligheid, op een gesloten parcours, wars van alle verkeer. 
Samenwerking met de jeugddienst om de jongeren uit de gemeente te betrekken. 
2. sport 
BMX is sinds de Spelen van Peking in 2008, een olympische sport. 
BMX is overigens de ideale springplank naar andere sporten, want je leert er zowel kracht, uithouding als 
fietstechniek. 
Enkele bekende sporters die ooit als BMX’er begonnen zijn : Cadel Evans, Robbie McEwan, Sven Nijs, Zdenek 
Stybar, Joël Smets. 
Via de sportdienst kunnen er BMX-sportkampen aangeboden worden. 
3. toerisme 
Het staat buiten kijf dat een BMX-piste een toeristische meerwaarde is voor een gemeente als Koksijde. BMX’ers 
beoefenen hun sport in de 4 jaargetijden. 
4. lokale economie 
BMX gebeurt veelal in clubverband, met vrienden en vriendinnen. 
Waar er pistes zijn, ontstaan er clubs. Die clubs geven de lokale economie een boost (horeca zaken, winkels, 
overnachtingen, …) 

Kostenplaatje 
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Met de gemeente Beernem als voorbeeld, kostte de aanleg van een piste in 2016, in totaal 114.000 €. Hierbij kon 
gerekend worden op een subsidie van 50.000 € van de Provincie West-Vlaanderen, zodat de netto kostprijs voor de 
gemeente slechts 64.000 € bedroeg. 

Maar het kan nog goedkoper, door inbreng van de eigen technische diensten (aanvoer juiste zand, materiaal, …) 

Realisatie 

Wielerbond Vlaanderen heeft de know-how in huis en kan een goeie partner zijn voor een lokale sportdienst. Ze 
brengen de gemeente gratis in contact met experten om de veiligheid te bekijken. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: De raad vraagt aan het college van burgemeester en schepenen om een BMX piste aan te leggen op 
gemeentegrond. 

 

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

Er wordt volop geïnvesteerd in de windmolenparken op zee. Het gemeentebestuur van Kosijde gaf, de 
gemeenteraadszitting van 16 april 2016, ook aan hieraan steun te willen verlenen, eerder dan aan windmolens op 
land. 

De elektriciteit die aan de windmolenparken op zee wordt opgewekt moet vervolgens ook aan land worden 
gebracht. Verstandige investeringen in groene energie zijn een goede zaak. Belangrijk is dat we de impact op ons 
milieu daarbij zo klein mogelijk maken. 

ELIA communiceerde hierover begin april. Zij kiest vandaag voor een voorkeurtracé van 82 kilometer van 
Zeebrugge naar Izegem en Avelgem. Dat tracé werd opgesteld in samenspraak met onder meer landbouwers en 
natuurverenigingen. Daarvoor zouden vooral bestaande hoogspanningstrajecten gebruikt kunnen worden, 
daarnaast zou ook zo'n 22 kilometer volledig nieuwe verbinding moeten worden aangelegd. 

Definitief is het voorkeurtracé nog niet. ELIA zal nog het ganse jaar gebruiken om de verschillende betrokkenen te 
consulteren en om draagvlak te garanderen. Ze stelde ook reeds een aantal varianten op voor het 
voorkeurscenario. ELIA zou ook een scenario onderzoeken om de kabel niet in Zeebrugge te laten aanlanden, maar 
in de duinen tussen Nieuwpoort en Oostduinkerke. 

Dat zou betekenen dat er volledig nieuwe hoogspanningslijnen moet worden aangelegd onder of door de duinen en 
door onze Westhoek. De milieu- en visuele impact daarvan zouden een ramp zijn. N-VA kan zich in zo’n scenario 
niet vinden. Wij willen geen nieuwe hoogspanningslijn door onze duinen en de Westhoek. 

Een optie zou ook kunnen zijn om de hoogspanninglijn ondergronds aan te leggen. Maar dat lijkt weinig realistisch. 
Ondergrondse lijnen kosten zeven tot tien maal duurder dan bovengrondse, waardoor de elektriciteitsprijs 
onredelijk zou stijgen voor de consument. Bovendien kunnen onder de grond storingen met andere kabels 
optreden, wat de energietoevoer een stuk minder stabiel maakt. 

De volgende regering zal hierover finaal een beslissing moeten nemen. De hoogspanningslijn zou in 2026/27 af 
moeten zijn. Net zoals bij het project voor de installatie van windmolens aan land proactief stelling werd 
ingenomen door de gemeenteraad, is het mogelijk proactief stelling in te nemen over dit mogelijk scenario. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

N-VA vraagt de stemming over volgend voorstel: 

De gemeenteraad steunt het standpunt van N-VA. Aan het gemeentebestuur wordt gevraagd de nodige acties te 
ondernemen om aan de betrokken actoren kenbaar te maken dat geen instemming kan worden verleend aan een 
scenario met een hoogspanningslijn door onze duinen en de Westhoek. 

 

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

Een voorstel in de VVV circuleert om elke donderdagavond van de zomer een soort hedendaags volksbal te 
organiseren op de Zeedijk in samenwerking met de lokale jeugd. Dit zou bijvoorbeeld kunnen op de Zeedijk van 
Koksijde. Of afwisselend op de diverse zeedijken. 

Belangrijk is dat dit wekelijks plaatsvindt tijdens de zomervakantie, zodat de toeristen kunnen genieten op de 
Zeedijk met beats, met zicht op zee. Zo creëren we meer ambiance op de Zeedijk in bvb Koksijde-bad tijdens de 
zomervakantie. We trekken extra jeugd aan door met lokale DJ’s te werken, we geven ze een kans om muziek te 
draaien. De jeugd is bovendien vragende partij voor lokale events voor deze doelgroep. 

Soortgelijke initiatieven zijn ook gangbaar in andere gemeenten. Muziek brengt mensen samen. Tegelijk versterkt 
het de gemeenschapsvorming. En biedt het de kans de lokale economie een duwtje in de rug te geven. 

We vragen tenslotte dat er voldoende personeel & middelen ter beschikking gesteld wordt om deze Dj-avonden 
degelijk te organiseren. 
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VOORSTEL VAN BESLISSING 

N-VA vraagt de stemming over volgend voorstel: 
Elke donderdagavond van de zomer wordt een muziek-event georganiseerd in samenwerking met de lokale jeugd. 
En met voldoende personeel en middelen. 

 

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

Een huisdier neemt een belangrijke plaats in binnen het gezin. Als uw huisdier overlijdt, verdwijnt er dan ook niet 
zomaar een dier. Dan wordt afscheid genomen van een huisgenoot. Het is daarom voor veel mensen moeilijk om 
hun overleden huisdier zomaar achter te laten bij de dierenarts. Steeds meer mensen zijn vragende partij om op 
een waardige manier afscheid te nemen van hun huisdier door het te kunnn begraven op een 
huisdierenbegraafplaats. 

In verschillende gemeenten mag een overleden gezelschapsdier begraven worden in de tuin op voorwaarde dat het 
niet meer dan 10 kg weegt. Veel mensen beschikken echter niet over een tuin. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

N-VA vraagt de stemming over volgend voorstel: 
De gemeenteraad vraagt het gemeentebestuur te bekijken waar er in de gemeente een dierenbegraafplaats kan 
worden ingericht. 

 

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

De warme zomers en het mogelijk water-afschakelplan hebben aangetoond dat we best omzichtig omspringen met 
ons water-gebruik. De tijd lijkt rijm om een omvattend waterreglement op te stellen in onze gemeente. Hierin kan 
duidelijk worden beschreven hoe we best het hemelwater, gescheiden van het afvalwater, opvangen of afvoeren 
naar de riolering. Zo beschermen we het oppervlakte- en grondwater. 

Het gemeentebestuur zou daarbij bijvoorbeeld ook kunnen kiezen om de inwoners te ondersteunen: bijvoorbeeld 
door hen gratis een afkoppelingsdeskundige ter beschikking te stellen. Hij of zij zal bij de inwoner thuis de 
bestaande afwatering in kaart brengen en met hem bekijken hoe het regenwater op de eenvoudigste manier 
afgekoppeld kan worden. Ook de nieuwe aansluiting en de keuring zou bijvoorbeeld op kosten van de gemeente 
uitgevoerd kunnen worden. Als tegemoetkoming voor de te maken kosten op privéterrein zou eventueel een kleine 
subsidie gegeven kunnen worden per goedgekeurde aansluiting. 

Ter inspiratie: Model waterreglement gemeente Keerbergen 
https://www.keerbergen.be/file/download/104/B6FEF84AF6B51EC2525D94CFDA1A48AC 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

N-VA vraagt de stemming over volgend voorstel: 
De gemeenteraad vraagt het gemeentebestuur een ontwerp van omvattend waterreglement op te stellen. 

 

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

Mevrouw Suze Bogaerts, gemeenteraadslid, zal tenminste 3 maanden afwezig zijn op de gemeenteraad wegens 
ziekte, zij wenst vervangen te worden in de uitoefening van haar mandaat. 

Ingevolge art.12 1° van het decreet lokaal bestuur moet de gemeenteraad akte nemen van de verhindering. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1 : De gemeenteraad neemt akte van verhindering van mevr. Suze Bogaerts als gemeenteraadslid. 

 

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

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

Mevr. Willaert is de eerste opvolger op de lijst Koksijde Vooruit. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1 : De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven van mevr. Nicole Willaert goed. 

Art. 2 : De gemeenteraad neemt akte van de eedaflegging van mevr. Nicole Willaert in handen van de voorzitter. 
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MONDELINGE VRAGEN 

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

De werken doortocht Koksijde dorp vlotten goed en er werd zoveel mogelijk rekening gehouden met de 
toegankelijkheid voor de handelszaken en de inwoners. Attente burgers maken ons echter attent dat er 
verschillende afwijkingen zijn van de toegelichte plannen : 

• In de Zeelaan fase 2 en Noordstraat werd blijkbaar geen drainage regenwaterafvoer geplaatst waardoor 
alle hemelwater toch via de RWA naar het Langeleed zal afgevoerd worden ipv te bezinken in de grond 

• De groene plantvakken thv het monument zullen anders en veel kleiner uitvallen dan voorzien, dus nog 
minder groen 

• De parkeerplaatsen op het Hegerplein blijken geasfalteerd te zijn , daar waar waterdoorlatende klinkers 
voorzien waren 

• Het “parkje” op de hoek Hegerplein – Noordstraat zou toch niet vernieuwd worden, enkel opgefrist 

• De groendienst vindt de voorziene plantvakken voor de aanleg van bomen in de Zeelaan tussen de tennis 
en het oude politiekantoor, te klein. Daardoor zullen die in september weer uitgebroken worden, waardoor 
de Zeelaan weer afgesloten zal moeten worden 

Vraag: 

Klopt dit en zo ja, wat is de reden voor al deze afwijkingen? 

 

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

De zendantennes van de telecomoperatoren zouden van het brandweerarsenaal moeten verwijderd worden en 
wellicht een nieuwe locatie krijgen. Ook het Astridsysteem van de politie zit op de zendmast dorp. De politie is nu 
echter al enige tijd verhuisd. 

Vraag: 

Krijgt de zendmast een nieuwe locatie en komen er nieuwe operatoren op deze antenne? 

 

26. Taalbubbels in Aalst (raadslid Loones) 

In Aalst werkt men met het project “Taalbubbels”. Dat is een speels taalbad voor anderstalige kinderen en 
jongeren tussen 6 en 18 jaar die in Aalst wonen of in Aalst naar school gaan. 

Het taalproject geeft anderstalige leerlingen die tijdens de grote vakantie weinig of geen Nederlands spreken de 
kans om de taal te oefenen. In Taalbubbels oefenen de jongeren het Nederlands niet aan de klassieke 
schoolbanken, maar via leuke activiteiten zoals muziekworkshops, kookactiviteiten, sport en spel, knutselen, 
uitstappen,... 

Vraag: 

Ontwikkelt onze gemeente Koksijde-Oostduinkerke soortgelijke projecten? Of staan die op de planning? 

 

27. Verblijfsregister voor co-ouderschap (raadslid Loones) 

N-VA vindt dat iedereen recht heeft op een uitstekende dienstverlening van onze gemeente. Steeds meer zien we 
nieuw samengestelde gezinnen. Na de scheiding van hun ouders kunnen kinderen slechts op één plaats 
gedomicilieerd worden. Dat zorgt weleens voor problemen wanneer ouders in twee verschillende gemeenten 
wonen. Daarom wil N-VA die kindjes maximaal inschrijven in de twee gemeenten. Zo garanderen we dat jongeren 
zeker ook in Koksijde-Oostduinkerke kunnen genieten van de kortingen die wij aanbieden voor sportactiviteiten, 
voor speelplein- werking, ... 

Vragen: 

• Hoeveel kinderen zijn vandaag ingeschreven in het verblijfsregister voor co-ouderschap? Is dit aantal in 
stijgende lijn? 

• Heeft het gemeentebestuur plannen om het gebruik hiervan nog meer bekend te maken? Hoe zou dit 
gebeuren?  

 

28. Leegstandsdatabank handelspanden (raadslid Vandenbroucke) 

De vraag naar een concrete aanpak van de leegstand van handelszaken in Koksijde-Oostduinkerke kwam reeds 
herhaaldelijk aan bod in de gemeenteraad en in de pers, deze en vorige legislatuur. Het gemeentebestuur verwees 
toen in haar antwoord naar het feit dat deze problematiek zou worden opgevolgd door woonhuis Nieko. 
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Tijdens de gemeenteraadscommissie laatstleden werd echter door woonhuis Nieko meegedeeld dat hierrond geen 
actief beleid wordt gevoerd. De lijst die zij bijhouden bevat enkel de zaken die al meer dan 2, tot soms zelfs 3 jaar 
leeg staan. Ook wordt de ijst niet actief ontsloten. 

Vraag: 

Wat zijn de plannen op dit vlak om een sterkere opvolging en aanpak van de leegstand van handelszaken te 
garanderen? 

 

29. Gecoro (raadslid Vandenbroucke) 

In de Tij-dingen van de maand mei werd een oproep gepubliceerd voor de samenstelling van de nieuwe Gecoro. 

Vragen: 

• Passend lijkt dat de nieuwe gemeenteraad zich zou kunnen uitspreken over de geledingen die in de 
Gecoro vertegenwoordigd zouden zijn, minstens dat de gemeenteraad de samenstelling zou kunnen 
hervaststellen. Waarom werd deze weg niet gevolgd bij de start van de nieuwe gemeenteraad? 

• De oproep voorziet niet langer in 3, maar in 2 leden voor de handelaars. Waarom en hoe werd dit 
gewijzigd? 

• Bij de samenstelling van de maatschappelijke geledingen willen we vragen om de geleding “jeugd” toe te 
voegen. De jeugd is onze toekomst, ook zij worden best nauw betrokken bij de uitbouw en invulling van 
een goede lokale ruimtelijke ordening. 

 

30. Vissersboot N788 (raadslid Verhaeghe) 

De Vissersboot N788 Moed en Vertrouwen was het ideale visitekaartje voor de bezoeker die onze gemeente 
binnenrijdt. Zoals de SeaKing dit ook zal worden in Koksijde. 

Vragen: 

• Zijn er plannen om een andere “eye-catcher” in de plaats te zetten? 

• Werd bijvoorbeeld gedacht om de kiel van de N788 te herbestemmen? Deze zou bijvoorbeeld een plaats 
kunnen vinden in het ere-park van het Navigo, in vervanging van de daar momenteel geplaatste kiel. 

 

31. Week van de begraafplaatsen (raadslid Verhaeghe) 

Volgende week, vanaf 25 mei tot 2 juni is er terug de week van de begraafplaatsen. Onze gemeente investeert 
sterkt in haar begraafplaatsen en ons funerair erfgoed. Blijvend aandachtspunt voor mij blijft de sterretjesweide in 
Koksijde. Ik kwam hierover al geregeld tussen in de gemeenteraad. 

Vragen: 

• Zou overwogen kunnen worden om de sterretjesweide wat extra luister te geven? Bijvoorbeeld door een 
kunstwerkje te plaatsen met een toepasselijk gedicht/tekst. Dit zou de herkenbaarheid van de plaats ook 
kunnen verhogen. 

• Zou het mogelijk zijn de informatie over de sterretjesweide nogmaals extra onder de aandacht van onze 
inwoners te brengen. Zodat voor iedere kindje een klein sterretje kan geplaatst worden. 

 

32. Ventweg (raadslid Hillewaere) 

Vraag: 

• Wat is de stand van zaken rond de plannen en de heraanleg van de ventweg van de Albert I laan tussen 
de De Wittelaan en de Paardevissersweg?  

• Wat zijn de plannen met de spie die werd aangekocht tussen de rijvakken van de Albert I laan ? 

 

33. Doventolken (raadslid Hancke) 

In Oostende is men gestart met doventolken via een TV scherm. Zo kan een dove een aanvraag indienen om zo 
beroep te doen op een vereniging die tolken ter beschikking stelt die gebarentaal kunnen. Op deze manier kunnen 
mensen die doof zijn zelfredzaam zijn wanneer ze gebruik maken van gemeentediensten. 

Vraag: 

Ongetwijfeld in de schaal van onze gemeente te klein om een soortgelijk plan apart voor Koksijde-Oostduinkerke 
op te zetten, maar zijn er plannen om hierover gemeentegrenzend-overschrijdend samen te werken, gelet op het 
feit dat deze dienstverlening toch per definitie vanop afstand, digitiaal via een TV scherm geleverd wordt? 
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34. Olifantengras (raadslid Hancke) 

Deze grassoort verwerkt tussen de 25 en 30 ton CO2 per hectare (een bos kan 4 tot 5 ton verwerken) en biedt nog 
meer voordelen : het gras is bestand tegen droogte, heeft weinig tot geen pesticiden of meststoffen nodig, wordt 
ieder jaar geoogst. De oogst kan bovendien gebruikt worden als biobrandstof, pellets voor verwarming van huizen 
of gebouwen, verwerkt worden tot papier of vezelplaten of beton. Het kan ook gebruikt worden als strooisel tussen 
bomen en in de champignonteelt. 

Vraag: 

Van iedereen wordt verwacht om de uitdaging van het klimaat mee te helpen aanpakken. Graag wil ik hierbij 
informeren of er bij het gemeentebestuur projecten van particulieren gekend zijn, dan wel of er plannen van de 
gemeentediensten zelf bestaan rond het aanplanten van olifantengras? 

 

35. Wielerwedstrijd (raadslid Dirk Decorte) 

De wielerwedstrijd Bredene-Koksijde Classic van 22 maart en ook gepland voor de volgende 5 jaar vraagt om een 
serieuze investering van onze gemeente. 

Vragen: 

• Wat is jullie evaluatie van het wielerevenement Bredene-Koksijde Classic van 22 maart ? Zijn de 

verwachtingen ingelost? Zijn er bijsturingen gepland en, zo ja, welke? 

• Is bijvoorbeeld het volgende overwogen: De aankomst van de rit in de 3-daagse De Panne-Koksijde was 
beurtelings in Baaltje, Koksijde en Oostduinkerke. De laatste jaren is de aankomst steevast aan de Ter 
Duinenlaan. Is er terug een beurtrol mogelijk de volgende jaren ? 

 

36. Witte Burg (raadslid Dirk Decorte) 

De feestzaal Witte Burg is mooi vernieuwd. Nu de werken zijn afgerond en de zaal enkele maanden in gebruik is 
volgende  

Vragen: 

• is er reeds een evaluatie gemaakt van de uitgevoerde werken?  Of staat die evaluatie gepland? Zal hierbij 
contact worden opgenomen met de organisaties die van de zaal gebruik maken?  

• Is de mogelijkheid voorzien om verdere aanpassingen in te plannen? 

• Bij verschillende verenigingen is specifiek de volgende bemerking alvast te horen: de toog werd verplaatst 
naar de andere kant van de zaal. Wat meteen opvalt is de afwezigheid van koelkasten achter de toog. 
Kunnen deze, na evaluatie, mogelijk alsnog worden geplaatst? 

 

Joeri Stekelorum, 

algemeen directeur 


