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gemeente 

Koksijde 

ZITTINGSVERSLAG 

GEMEENTERAAD 
dinsdag 2 juli 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, J. 
PAELINCK, D. DECORTE, S. DE RECHTER, N. WILLAERT raadsleden 

 J. STEKELORUM, algemeen directeur 

 

 
De zitting vangt aan om 19u09 
 
Verontschuldigingen: raadsleden Gantois, Dalle, Pieters en De Rechter 
 
Raadslid Paelinck dankt voor de felicitaties nav de geboorte van haar zoon en bedankt ook raadslid Devos voor de overname van 
het voorzitterschap van de fractie 

Raadslid Van Herck meldt dat raadslid Wolter Hofmans geen deel meer uitmaakt van de fractie Koksijde Vooruit 

Raadslid Wolter Hofmans deelt mee voortaan als onafhankelijke in de gemeenteraad te zetelen. 

 
 

OPENBARE ZITTING 

1. Goedkeuren notulen van de raadszitting van 21 mei 2019 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

2. Mededelingen door de burgemeester 

De burgemeester deelt mee dat wat betreft de bankautomaat in Sint-Idesbald er een doorbraak is, met name is er een 
overeenkomst met een bank gesloten, dit is een goede zaak voor de inwoners en toeristen; hij stelt dat er nog een 
gepaste locatie moet worden gezocht en dat de gemeente een deel zelf zal financieren, hij meldt ten slotte dat er een 
verkiezingsbelofte hiermee werd ingelost 

Raadslid De Coster vraagt om toch nog maximaal in te zetten op digitaal betalen en hiervoor cursussen gratis aan te 
bieden 

Raadslid Loones feliciteert voor de inspanning en meent dat de fracties zich elkaar op die manier scherp houden; hij 
heeft nog vragen bij de kostprijs en de locatie 

Raadslid Decorte geeft een locatie aan die zou kunnen gebruikt worden 

Raadslid Wolter Hofmans stelt verwonderd te zijn, maar is ook tevreden gezien haar inspanningen in dit dossier beloond 
worden, maar ze betreurt dat er op die manier misbruik wordt gemaakt van haar inspanningen, maar stelt dat het 
resultaat telt; haar agendapunt kan van de agenda afgevoerd worden; ze geeft ook een locatie aan waar de automaat 
zou kunnen komen 

Raadslid Van Herck stelt dat uit deze zaak een les kan getrokken worden, met name stimulansen moeten gebeuren voor 
de lokale economie 

De burgemeester rondt af, verwijst naar de rol van Febelfin in dit dossier en bedankt deze instantie voor de bemiddeling 

 

3. Toelichting stand van zaken Ronde van Koksijde 

De algemeen directeur geeft een stand van zaken over het aantal reacties en de verdere acties 

raadslid Loones vraagt of de antwoorden zullen publiek gemaakt worden waarop de burgemeester meldt dit te zullen 
doen 

raadslid Van Herck verwijst naar de Ronde van Koksijde van zijn fractie, vindt het een goed initiatief, hij meent dat de 
open vragen de mensen misschien hebben afgeschrikt; hij vindt dat elk idee waardevol kan zijn en vraagt om werktafels 
op te richten 

De burgemeester antwoordt dat de verwerking nu kan gebeuren en een ontwerp zal voorgelegd worden aan de bevolking 
en nadien naar de raadscommissie en de gemeenteraad 

 kennisname 

4. Kennisname van de overeenkomst nr. 19/46 inzake de mededeling van persoonsgegevens door de KSZ aan de 
gemeente Koksijde voor de automatische toekenning van aanvullende voordelen aan inwoners die recht hebben 
op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging. 

raadslid Loones stelt vast dat het een verderzetting is, er geen nieuwe elementen in zitten; hij vraagt hoe dit precies is 

geregeld 
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De financieel directeur geeft technische uitleg bij dit punt 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

5. Vaststellen van de jaarrekening 2018 

Raadslid Van Herck verwijst naar de bespreking in de commissie, stelt dat zijn fractie zal tegen stemmen omdat de 
schuld nog steeds te hoog is en opnieuw zal stijgen; hij doet nog eens oproep om ambitieus te blijven op het vlak van 
enkele belangrijke thema’s 

De burgemeester stelt dat de cijfers voor zich spreken en verwijst naar de grafiek in de nota, waar uit blijkt dat de schuld 
de afgelopen jaren is gedaald naar 82,8 miljoen euro 

Raadslid Van Herck verwijst dat de prognose aangeeft dat de schuld opnieuw zal stijgen 

 Goedgekeurd met 19 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, H. Ghyselen, J. Paelinck, G. 
Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte), 1 onthouding (Wolter 
Hofmans) en 3 tegen (Van Herck, Decoster, Willaert) 

6. Goedkeuren gemeente budget 2019 : wijziging nr. 1 

Raadslid Loones stelt vast uit het document dat 2019 een overgangsjaar is en van weinig ambitie getuigt; hij haalt 

vervolgens een aantal thema’s aan, om te beginnen stelt hij dat weinig nieuwe initiatieven voor jeugdwerking zijn 
voorzien 

De burgemeester deelt mee dat deze begroting werd goedgekeurd in 2018, ook door de NVA-fractie;  

Raadslid Loones vervolgt met het thema sport, met name vraagt een stand van zaken over het hockeyveld en de BMX-
piste; hij stelt nog vragen over werken in het Navigo en de kostprijs voor het opgraven van de potvis; vervolgens vragen 
over betaalbaar wonen en de stijging van de uitgaven op dat vlak; schepen Decorte stelt dat raadslid Loones niet correct 
is, gezien hij in de commissie uitleg gegeven heeft over de stand van dit huisvestingsproject 

Raadslid Loones vervolgt met openbare werken, meer bepaald budget voor de heraanleg van de Kerkstraat; er is niets 
opgenomen voor bijkomende maatregelen voor zonnepanelen; op vlak van lokale economie komt er slechts een beperkt 
bedrag bij; er is niets voorzien voor de sterretjesweide; hij verwijst naar de steun voor de MUG-heli; hij verwijst ook 
naar subsidies die volgens reglement worden uitgekeerd, maar weinig worden gebruikt; hij vraagt om extra publiciteit te 
maken voor tussenkomst lidgeld voor jeugdclubs en projecten Huis van het Kind; hij vraagt uitleg over het verschil in 
subsidies voor wat betreft de kruiersverenigingen 

 Goedgekeurd met 13 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, H. Ghyselen, J. Paelinck) en 10 
tegen (G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, E. Van Herck, 
A. De Coster, N. Willaert, D. Wolter Hofmans) 

7. Kennisname OCMW Dienstjaarrekening 2018 
 kennisname met 20 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, H. Ghyselen, J. Paelinck, G. 
Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, D. Wolter Hofmans) en 
3 onthoudingen (Van Herck, De Coster, Willaert) 

8. Advies Rekeningen AGB Koksijde 2018 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

9. Goedkeuren beheersovereenkomst tussen gemeente Koksijde en AGB Koksijde 

Raadslid Loones vraagt om de gemeenteraad bevoegd te maken voor het bepalen van de retributies voor het zwembad, 
het ondergronds parkeren en de golf 

 Goedgekeurd met 16 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, H. Ghyselen, J. Paelinck, Van 
Herck, De Coster, Willaert) en 7 onthoudingen (G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. 
Vandenbroucke, D. Decorte, D. Wolter Hofmans) 

10. vzw Bejaardenzorg KEI: kennisname wijziging statuten en aanduiden vertegenwoordigers 
 na geheime stemming: goedgekeurd met 13 ja, 9 onthoudingen, 1 tegen 

11. vzw Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Westkust - aanduiden vertegenwoordiger van de gemeente voor de raad 
van bestuur. 

 na geheime stemming goedgekeurd met 13 voor en 10 onthoudingen 

12. Aanstellen van leden van gezamenlijk beheersorgaan voor de gemeentelijke openbare bibliotheek en het 
cultuurcentrum CasinoKoksijde, genaamd GBO 

Volgende personen worden afgevaardigd: 

 Namens LB: Peter Bonhomme, Yves Roose, Libert Van Riet, Annie Vandenberghe 
namens NVA: Greet Verhaeghe, Hilde De Graeve 
namens KV: Hilde Porreye 
namens sp.a: Zoë Coppens 

13. Gemeentelijke preventieraad - goedkeuren huishoudelijk reglement en aanstelling leden 
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Raadslid Loones verwijst naar de bepalingen dat een evaluatie-/jaarverslag wordt opgesteld en vraagt bij amendement 
dat zou worden voorzien om dit aan de gemeenteraad ter kennisgeving over te maken  

 Amendement en punt ten gronde goedgekeurd met unanimiteit 

14. Aktename jaarverslag 2018 van de gemeentelijke adviesraad Onroerend Erfgoed 

Raadslid Loones geeft een stand van zaken over de bunkersite Waldersee en het grafmonument Artan waarop de 
burgemeester meldt dat dit reeds tien jaar geleden werd aangevraagd 

 Aktename met 19 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, H. Ghyselen, J. Paelinck, G. 

Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte) en 4 onthoudingen 
(Van Herck, De Coster, Willaert, Wolter Hofmans) 

15. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: aanleg van een persleiding tussen station 
Torreele (IWVA) en Golf ter Hille 

Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

Raadslid Van Herck stelt vast dat de gemeente hier de kosten draagt en dit eigenlijk ten laste van het AGB moet komen 

 Goedgekeurd met 19 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, H. Ghyselen, J. Paelinck, G. 
Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte) en 4 tegen (Van Herck, 
De Coster, Willaert, Wolter Hofmans) 

16. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: De Panne-Koksijde-Veurne: 
Herinrichting van de N35 en aanleg drukrioleringsstelsel in de Oosthoekstraat-Noordhoekstraat en Klokhofstraat 

De burgemeester stelt blij te zijn dat dit project nu effectief zal uitgevoerd worden 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

17. Goedkeuring verwervingen en akte met de familie Welvaert voor de herinrichting N35 Veurne-De Panne-

Koksijde 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

18. Goedkeuring afstoting objecten NAVIGO-collectie 

Raadslid Loones vraagt een toelichting voor het publiek thuis 

Schepen Anseeuw geeft toelichting bij dit punt 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

19. Reglement betreffende het gebruik van gemeentelijke hondenspeelzones 

Schepen Decorte geeft toelichting bij dit punt, de stand van zaken geeft van het project in Oostduinkerke en de plannen 
voor een nieuw hondenspeelzone in Koksijde toelicht;  

Raadslid Van Herck is namens raadslid Bogaerts tevreden dat dit project er komt, de meerderheid feliciteert en stelt dat 
ook alle voorwaarden technisch zijn voldaan 

Raadslid Hillewaere uit ook zijn dank voor de realisatie van dit project 

 goedgekeurd met unanimiteit 

20. bepalen van maatschappelijke geledingen voor de nieuwe gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening 

Gehoord de voorzitter die stelt dit punt te verdagen 

 punt uitgesteld met unanimiteit 

raadslid Van Herck niet aanwezig bij de stemming van navolgend punt 

 
21. Goedkeuren overeenkomst tussen de IWVA, de gemeente Koksijde en het autonoom gemeentebedrijf voor de 

levering van beregeningswater 

Schepen Anseeuw geeft toelichting bij het opzet van dit punt 

Raadslid Loones vindt dit een goede beslissing en dat er de nodige ruchtbaarheid aan gegeven wordt in functie van 
spaarzaamheid met water 

 Goedgekeurd met unanimiteit (22) 

22. Aanpassing overeenkomst verstrekken renteloze lening aan vzw de Verenigde Vrienden 

Schepen Dawyndt geeft uitleg bij dit punt, met name dat de Keizer der Juniores toch nog verder zou georganiseerd 
worden 

Raadslid De Coster vraagt hoe het zit met verdere deelname aan het circuit en meent dat de vraagprijs zal stijgen en 
vraagt of hier rekening mee is gehouden, waarna schepen Dawyndt dit verduidelijkt 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

23. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met Energiehuis DVV Westhoek 
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Schepen Decorte geeft toelichting bij dit punt, met name de historiek en de opzet van deze overeenkomst 

Raadslid Van Herck vraagt of er een kost is aan deze samenwerking, waarop schepen Decorte antwoordt dat dit niet het 
geval is 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

24. Goedkeuring van het BNIP 'Night of the Proms Summer Edition' 

De burgemeester licht dit punt toe, gevolgd door een stand van zaken door schepen Geersens 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

25. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Nelson 
Mandelastraat 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

26. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen – 
Biedenkopflaan 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

27. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen – 
Dumanoirstraat 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

28. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen – 
Parnassiusstraat 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

29. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen – 
Lusthuisjesstraat 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

30. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Louise 
Hegerplein 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

31. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen – Zeelaan 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

32. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Karel 
Woestelaan 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

33. Goedkeuren schoolreglement 2019 en infobrochure van de Gemeentelijke basisschool Oostduinkerke 

Schepen Van Hove verwijst naar enkele wijzigingen in de wetgeving en de wijzigingen in het reglement toelicht 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

34. Goedkeuren schoolreglement 2019 van de Gemeentelijke basisschool Koksijde 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

35. Westhoekacademie (WAK) - goedkeuren besteding lestijdenpakket schooljaar 2019-2020 

Schepen Van Hove geeft een toelichting bij dit punt en geeft wat meer uitleg over het project KunstKuur 

Raadslid Loones vraagt of er wel budget is voor dit project en vraagt of dit niet in het besluit moet opgenomen worden 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

36. Goedkeuren lestijdenpakket StAPwest 

Schepen Van Hove licht dit punt toe 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

37. Goedkeuring deontologische code medewerkers lokaal bestuur Koksijde 

Schepen Decorte meldt dat er nu één deontologische code is voor gemeente en OCMW 

Raadslid Van Herck meldt dat er hier goed werk is geleverd met duidelijke teksten 

Raadslid Loones stelt dat er goede reacties komen vanuit het personeel 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

38. Principeakkoord voor wat betreft een tegemoetkoming in kosten door de gemeente voor plaatsing/uitbating 
ATM te Sint-Idesbald (o.v.v. raadslid Wolter Hofmans) 

Gehoord de voorzitter die voorstelt om dit punt van de dagorde af te voeren, gelet dit ruim aan bod is gekomen bij de 

mededelingen 
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 Punt afgevoerd van de dagorde 

39. Introductie deelsteps (o.v.v. raadslid Van Herck) 

Raadslid Van Herck geeft toelichting bij dit punt, verwijst naar het filmpje van raadslid Devos; hij verwijst naar het 

succes van deelsteps in andere kustgemeenten en meent dat Koksijde hier mee op het klimaat-thema kan inspelen; hij 
stelt voor om een toeristische route te maken voor steps 

Schepen Decorte verwijst naar het lopende project van deelfietsen waar alle energie naar toe gaat, de meerderheid staat 
er voor open en is bereid dit verder te onderzoeken maar er zal eerst overleg gebeuren met de handelaars in de 
gemeente in het najaar; in Oostende is er een private partner hiermee bezig, hij meent dat er ook overleg moet 
gebeuren met de buurgemeenten om eenzelfde systeem te hebben; hij wil ook eerst de negatieve zaken verder 
meenemen in het onderzoek 

Raadslid Devos deelt zijn ervaringen en beaamt dat de lokale handelaars er moeten bij betrokken worden, ook de 
overlast moet bekeken worden 

Gehoord raadslid Loones die voorstelt om bij amendement dit punt goed te keuren 

Gehoord de burgemeester die voorstelt om eerst over volgend amendement te stemmen: Art. 1: De gemeenteraad heeft 
belangstelling voor het deel-step systeem zoals in Oostende en vraagt de bestuurscoalitie dit systeem te onderzoeken na 
overleg met de buurgemeenten 

 Volgend besluit goedgekeurd met unanimiteit 
Art. 1: De gemeenteraad heeft belangstelling voor het deel-step systeem zoals in Oostende en vraagt de 
bestuurscoalitie dit systeem te onderzoeken na overleg met de buurgemeenten 

40. Pylyserlaan (o.v.v. raadslid Van Herck) 

Raadslid Van Herck verwijst naar zijn eerdere tussenkomst, maar nu stelt hij vast dat er nog steeds ongevallen gebeuren 
in de bocht en het gevaarlijk blijft voor de voetgangers; hij vindt het planten van bomen geen goede oplossing; hij wijst 
ook op mogelijk sluipverkeer en vraagt om structurele oplossingen en om de mening van de bewoners te vragen; hij 
stelt zijn voorstel van beslissing voor, met name een externe verkeersdeskundige aan te stellen en de bewoners te 
raadplegen en advies in te winnen bij VIAS 

De burgemeester stelt blijvende aandacht te hebben voor de Pylyserlaan en dit geregeld ter sprake komt in de 
verkeerscommissie, hij stelt geen kennis te hebben van 7 incidenten, deze zijn niet gekend bij de politie; hij stelt dat er 
geregeld controles zijn, er binnen de gemeente en politiezone voldoende expertise aanwezig is; de bewoners kunnen 
worden uitgenodigd op de verkeerscommissie; hij stelt dan ook voor om over volgend amendement te stemmen: De 
gemeenteraad vraagt het dossier Pylyserlaan blijvend te monitoren op het gebied van verkeersveiligheid 

Raadslid Loones meent dat er net iets meer moet gedaan worden en een externe kijk goed kan zijn, waarop raadslid Van 
Herck meldt dat een externe, frisse kijk goed kan zijn 

 Volgend besluit goedgekeurd met 13 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, H. Ghyselen, J. 
Paelinck), 1 onthouding (D. Wolter Hofmans) en 9 tegen (G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. 
Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, E. Van Herck, A. De Coster, N. Willaert) 
De gemeenteraad vraagt het dossier Pylyserlaan blijvend te monitoren op het gebied van verkeersveiligheid 

 De drie voorstellen ten gronde zijn verworpen met 10 ja (G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. 

Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, E. Van Herck, A. De Coster, N. Willaert, 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, G. Delie, H. Ghyselen, J. Paelinck) 

41. Een ambitieuze investering in extra fietsinfrastructuur (o.v.v. raadslid Loones) 

Raadslid Loones stelt met dit agendapunt het signaal te willen geven dat er ook zal geïnvesteerd moeten worden in 
fietsinfrastructuur, het punt herhaalt voorstellen van N-VA die reeds vroeger werden gedaan, hij vraagt de afzonderlijke 
stemming voor punten 5 tot en met 9 die nieuwe voorstellen zijn 

Raadslid Van Herck staat achter een aantal voorstellen 

Schepen Decorte krijgt de indruk dat er een strijd is om goede punten naar zich toe te halen, hij stelt dat Koksijde een 
van de meest fietsvriendelijke gemeenten is en hiervoor zelfs is gelauwerd; hij stelt ook dat in functie van het 
meerjarenplan er een ambitieus fietsplan zal voorgelegd worden, hij stelt voor om de voorstellen te verdagen, niet omdat 
de meerderheid er tegen is, maar omdat dit wordt meegenomen in het meerjarenplan 

Gehoord de voorzitter die voorstelt dit punt te verdagen 

 Punt verdaagd met 13 voor (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, H. Ghyselen, J. Paelinck) en 10 

tegen (G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, E. Van Herck, 
A. De Coster, N. Willaert, D. Wolter Hofmans) 

Schepen Decorte en raadslid Hillewaere niet aanwezig bij de stemming van navolgend punt 

 
42. De herinvoering van feestcomités in onze gemeente (o.v.v. N-VA) 

Raadslid Loones stelt dat zijn partij belang hecht aan sociale cohesie en samenwerking tussen mensen, er vroeger al een 

voorstel werd gelanceerd voor het introduceren van een burgerbegroting waarmee inspraak kan gegeven worden aan de 
eigen inwoners maar dit niet gesteund wordt door de gemeenteraad; hij stelt voor om de feestcomités opnieuw in te 
voeren zodat op die manier er burgerparticipatie kan gebeuren 
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Schepen Geersens verwijst naar het feit dat vroeger de budgetten teveel versnipperd waren, er geen coördinatie 
mogelijk was tussen de diverse comités en veel energie kostte; er is toen beslist niet meer te werken met feestcomités, 
maar er wordt nu gewerkt met betaalde vrijwilligers, het bespaarde toen kosten; ze verwijst ook naar de toelagen en 
technische ondersteuning die de verenigingen en initiatieven krijgen; ze stelt dat het de taak is van de gemeentediensten 
om een kwalitatief aanbod te doen; ze haalt nog even de evolutie op het vlak van kermissen aan en het verloop van de 
kermis in Koksijde-dorp 

Raadslid Loones stelt dat er weer meer geïnvesteerd moet worden in kleine zaken die leuk zijn, in het authentieke, waar 
de klemtoon nu teveel op grote initiatieven ligt;  

De burgemeester ergert zich aan het betoog van raadslid Loones, hij stelde zelf de evolutie vast van de kermissen, stelt 
dat de diensten steeds de activiteiten evalueren om ze beter te maken, hij verwijst ook naar de inspanningen die de 
gemeente doet voor verenigingen 

Raadslid De Coster sluit zich aan bij het feit dat de kermis in Koksijde-dorp niets was en ook signalen opvangt dat de 
feestcomités wel degelijk nog kunnen werken 

Raadslid Van Herck schetst het verloop van wat er fout is gelopen met de kermis in Koksijde-dorp 

Raadslid Loones herhaalt zijn argumenten voor dit punt 

Schepen Dawyndt verwijst naar het feit dat ook in Oostduinkerke de kermis achteruit gaat omdat de mentaliteit van de 
mensen is gewijzigd 

Schepen Geersens stelt dat  

 Punt niet goedgekeurd met 12 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, H. Ghyselen, J. Paelinck), 9 voor 
(G. Verhaeghe, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, E. Van Herck, A. De Coster, N. 
Willaert, D. Wolter Hofmans) 

43. Koesteren van onze jumelages (o.v.v. N-VA) 

Raadslid Vandenbroucke verwijst naar het feit dat de gemeente een grote traditie heeft op het vlak van jumelages, maar 
er nu enige onduidelijkheid is over de toekomst van dit initiatief; ze leest vervolgens de drie punten uit haar agendapunt 
die ter stemming wordt voorgelegd. 

Raadslid Deltombe geeft uitleg over de werking van de jumelage, gezien hij 25 jaar voorzitter is geweest; hij stelt dat 
het comité van Koksijde goed werk levert volgens de afspraken; hij stelt vast dat initiatieven naar de jeugd nog weinig 
succes kennen; hij stelt dat de toekomst ligt in samenwerking met andere gemeenten op lossere basis; hij legt volgend 
alternatief besluit ter stemming voor:  

1/ De gemeenteraad herbevestigt haar steun aan alle jumelages en spreekt de wens uit deze verder te laten floreren. 

2/ De gemeenteraad vraagt het gemeentebestuur daartoe om het belang van deze verbroederingen organisatorisch en 
financieel voldoende sterk te verankeren in de op te stellen meerjarenplanning. Zo versterken we onze gemeentelijke 
identiteit, investeren we in Europese en lokale gemeenschapsvorming en kaderen we dit alles ook in een toeristisch-
economische aanpak om onze lokale economie verder te versterken. Bovendien blijven we onze jongeren hierbij prioritair 
betrekken. 

3/ De gemeenteraad vraagt het gemeentebestuur om in Tijdingen extra aandacht te besteden aan de verbroederingen. 

4/ De gemeenteraad vraagt om initiatieven ook op bilaterale basis te bevorderen. 

 Volgend besluit goedgekeurd met unanimiteit 
1/ De gemeenteraad herbevestigt haar steun aan alle jumelages en spreekt de wens uit deze verder te laten 
floreren. 
2/ De gemeenteraad vraagt het gemeentebestuur daartoe om het belang van deze verbroederingen 
organisatorisch en financieel voldoende sterk te verankeren in de op te stellen meerjarenplanning. Zo versterken 
we onze gemeentelijke identiteit, investeren we in Europese en lokale gemeenschapsvorming en kaderen we dit 
alles ook in een toeristisch-economische aanpak om onze lokale economie verder te versterken. Bovendien blijven 
onze jongeren hierbij prioritair betrekken. 
3/ De gemeenteraad vraagt het gemeentebestuur om in Tijdingen extra aandacht te besteden aan de 
verbroederingen. 
4/ De gemeenteraad vraagt om initiatieven ook op bilaterale basis te bevorderen. 

Schepen Geersens niet aanwezig bij de stemming van navolgend punt 

 
44. Blijvend garanderen van een voldoende sterke financiering via het gemeentefonds (o.v.v. N-VA) 

Raadslid Loones vestigt de aandacht op het feit dat we waakzaam zullen moeten zijn bij de toekomstige verdeling van 

het gemeentefonds en vraagt om met de gemeenteraad een signaal te geven naar Brussel en aldus een gezamenlijke 
motie te steunen, dewelke hij vervolgens voorstelt. 

De burgemeester beaamt de scheeftrekking tussen de grote steden en de andere gemeenten, hij verwijst ook naar de 
bestraffing omwille van het niet heffen van aanvullende personenbelasting en stelt aldus volgend voorstel van tekst voor 
die hij uitgebreid motiveert:  

De gemeenteraad van Koksijde vraagt aan de volgende Vlaamse regering om bij de berekening van het aandeel in het 
gemeentefonds: 

1/ het behoud van de jaarlijkse stijging van het gemeentefonds met de decretaal vastgelegde 3,5%. 

2/ de afschaffing van de sanctie als de aanvullende personenbelasting lager is dan 5% bij de verdeling van het 
gemeentefonds. 

3/ het behoud van de voorziene basisfinanciering van minstens 1% voor de kustgemeenten 
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De verschillende politieke partijen in de gemeenteraad van Koksijde engageren zich ertoe om deze drie punten pro-actief 
te verdedigen binnen de eigen nationale partij en daartoe de nodige acties te ondernemen 

Raadslid Loones kan zich hier achter scharen en vraagt om dit ook op het kustburgemeestersoverleg te agenderen 

 Volgend besluit goedgekeurd met unanimiteit (22 ja) 
De gemeenteraad van Koksijde vraagt aan de volgende Vlaamse regering om bij de berekening van het aandeel in 
het gemeentefonds: 
1/ het behoud van de jaarlijkse stijging van het gemeentefonds met de decretaal vastgelegde 3,5%. 
2/ de afschaffing van de sanctie als de aanvullende personenbelasting lager is dan 5% bij de verdeling van het 
gemeentefonds. 
3/ het behoud van de voorziene basisfinanciering van minstens 1% voor de kustgemeenten 
De verschillende politieke partijen in de gemeenteraad van Koksijde engageren zich ertoe om deze drie punten 
pro-actief te verdedigen binnen de eigen nationale partij en daartoe de nodige acties te ondernemen 

 
Burgemeester Vanden Bussche niet aanwezig bij de stemming van navolgend punt 

 
45. Extra speelpleintje aan sporthal Hazebeekstraat (o.v.v. N-VA) 

Raadslid Verhaeghe doet het concrete voorstel voor een bijkomend speelpleintje aan de sporthal van de Hazebeekstraat 

Schepen Van Hove stelt dat er al heel wat speelpleintjes zijn, de locatie op deze plaats niet aangewezen is en verwijst 
naar het bestaande speelplein ter hoogte van de BKO en hij dit ook vaststelde tijdens een plaatsbezoek 

Raadslid Van Herck vraagt aandacht voor het goed onderhouden van speelpleinen 

Raadslid Verhaeghe stelt een klein speelpleintje voor in de nabijheid van het cafetaria 

 Punt niet goedgekeurd met 12 tegen (C. Castelein, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. Geersens, 
D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, H. Ghyselen, J. Paelinck), 4 onthoudingen 
(E. Van Herck, A. De Coster, N. Willaert, D. Wolter Hofmans ) en 6 voor (G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. 
Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte) 

 
(46) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Wolter Hofmans - verkoop van ijs op het strand met gemotoriseerde 
voertuigen 

Raadslid Wolter Hofmans verwijst naar de klacht die er is geweest omtrent gebruik van gemotoriseerde voertuigen bij de 
verkoop van ijs in de subconcessie van het strand van Koksijde-St. Idesbald; ze vraagt of het hier gaat over een 
concessie of subconcessie, waarom er een verschil is tussen de uitbatingsvoorwaarden, vraagt of het verantwoord is om 
met voertuigen op het strand te rijden en waarom lokale handelaars niet de mogelijkheid laten om ijsje te verkopen en 
ook vragen stelt over het aantal vuilnisbakken op het strand; schepen Decorte geeft op elk van de vragen een antwoord. 

 

2. vraag van raadslid De Coster - Problematiek ophalen afval vakantieparken: stand van zaken 

Raadslid De Coster verwijst naar een tussenkomst in de raad van 12 december over de ophaling van afval in de 
vakantieparken en vraagt een stand van zaken; schepen Decorte antwoordt hier op dat dit een bevoegdheid is van OVAM 
en er ondertussen nog onderhandelingen terzake bezig zijn maar er nog steeds geen duidelijkheid wordt gegeven 

 

3. vraag van raadslid Van Herck - militaire basis  : status n.a.v. amendement van Sander Loones 
tijdens de gemeenteraad van 16 april 2019 

Raadslid Van Herck verwijst naar de tussenkomst van april en vraagt of er nu reeds een getekend document van de 

minister bestaat over het sluiten van de basis; hij vraagt om een nieuwe brief te sturen naar de bevoegde minister met 
sterkere argumenten om de basis hier te houden; hij stelt ook voor om een petitie te houden bij de bevolking om de 
basis hier te houden; de burgemeester stelt dat de bal momenteel in het kamp ligt van de militairen in Brussel en van de 
provincie die de plannen opmaakt en er nu zal moeten gewacht worden op een nieuwe regering; raadslid Van Herck 
geeft aan dat een sluiting van de basis tot gevolg zou hebben dat de aanvliegroute van Oostende meer over Koksijde zou 
komen en er ook tewerkstelling verloren gaat 

 

4. vraag van raadslid Van Herck - artikel Zonnekuur voor je energiefactuur 

Raadslid Van Herck stelt voorstander te zijn van groene energie, we moeten wel waakzaam zijn als we mensen willen 
overtuigen om te investeren in groene energie, gezien bijv. de problemen met de slimme meters; hij vraagt dat inwoners 
correcte informatie zouden krijgen; schepen Decorte geeft hier een repliek op 

 

Raadslid Paelinck verlaat de zitting bij de bespreking van navolgend punt 

 

5. vraag van raadslid Loones - Voeren van betaalde publiciteit door de gemeente op Facebook 

Raadslid Loones verwijst naar het gebruik van sociale media door de gemeentediensten, en vraagt of er ook gebruik 
gemaakt wordt van betaalde publiciteit; schepen Van Hove geef toelichting omtrent de procedure die binnen de 
gemeentelijke organisatie van toepassing is. Raadslid Loones vraagt hoeveel er hier per jaar aan gespendeerd wordt. Dit 
zal worden overgemaakt aan de raadsleden. 
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6. vraag van raadslid Loones - Veiligheid van de zeezwemmers op 1 september 

Raadslid Loones verwijst naar de verschillen van het inzetten van strandredders in de diverse kustgemeenten, vooral in 
het laatste weekend van de zomer in september en vraagt hier aandacht voor. Schepen Van Hove vermeldt de werking 
van het eerste weekend van de zomer en de genomen maatregelen; voor wat het weekend van 1 september betreft, zal 
de situatie worden afgewacht en wordt dit tijdig bekeken. 

 

7. vraag van raadslid Vandenbroucke - Geschenkbonnen lokale handel 

Raadslid Vandenbroucke verwijst naar een recente campagne voor Unizo en vraagt om geschenkbonnen uit te breiden 
naar andere handelszaken dan enkel restaurants; schepen Geersens meldt dat de geschenkbonnen van Unizo al verkocht 
worden in de toeristische kantoren; door de VVV worden ook geschenkbonnen al gebruikt, voor jubilea worden 
restaurantcheques gegeven; het voorstel zal bekeken worden, maar een vraag in die zin is er nog niet gekomen. 

 

8. vraag van raadslid Vandenbroucke - Studeren in bib of kerk 

Raadslid Vandenbroucke verwijst naar de trend om meer studeerplekken voor de jeugd aan te bieden en vooral langere 

openingstijden te voorzien voor de tweede zittijd; schepen Anseeuw verwijst naar bestaande initiatieven in de bibliotheek 
en feit dat ze daar over de middag al kunnen blijven en er in de toekomst zal gekeken worden voor een systeem van 
“open bibliotheek” of eventuele andere locaties die nog kunnen bekeken worden. 

 

9. vraag van raadslid Hillewaere - Reinigen van de rioolputjes en schoonmaken van de 

regenwaterafvoer langs de wegen 

Raadslid Hillewaere verwijst naar een probleem in de Stuifduinenweg en vraagt naar de maatregelen die voorzien zijn 
voor het reinigen van rioolputjes en schoonmaken van de regenwaterafvoer; hij verwijst ook naar het politiereglement en 
vraagt wie moet instaan voor de reiniging en hoe de controle gebeurt; de burgemeester stelt dat er momenteel driemaal 
per jaar gereinigd wordt, er controle gebeurt door de gemeentelijke diensten en ook melding kan gebeuren via het 
meldingsloket, hij vermeldt het aantal meldingen. 

 

10. vraag van raadslid Hillewaere - Stalling voor vrachtwagens met materiaal van El Fuerte 

Raadslid Hillewaere vraagt of er geen mogelijkheid kan voorzien worden voor het stallen van vrachtwagens van het 
muziekkorps El Fuerte; de burgemeester zegt dat er al in april een antwoord werd verstuurd, de eigen diensten ook al 
plaatsgebrek hebben en er dus niet direct een oplossing mogelijk is. 

 

11. vraag van raadslid Verhaeghe - Boekenruilhuisjes 

Raadslid Verhaeghe doet haar voorstel voor het plaatsen van boekenruilhuisjes. Schepen Anseeuw meldt dat dit initiatief 

overwogen wordt en dit meegenomen wordt in het meerjarenplan. 

 

12. vraag van raadslid Hancke - Betrekken en bevragen van inwoners Abdijstraat bij de vraag om 

schoolstraat in te richten 

Raadslid Hancke verwijst naar de raadscommissie grondgebiedszaken waar een proefproject zou gestart worden en 
waarbij de ouders zijn bevraagd, stelt ze de vraag of ook de buurtbewoners niet moeten bevraagd worden; schepen Van 
Hove meldt dat er bij de ouders geen draagvlak is voor dit initiatief en ook van de bewoners er al een bezwaar werd 
ingediend, zodat dit initiatief niet verder zal uitgewerkt worden 

 

13. vraag van raadslid Hancke - Contact met Gewest om veilige oversteek Toekomstlaan - 
Nieuwstraat te voorzien voor fietsers 

Raadslid Hancke vraagt of er hier maatregelen kunnen voorzien worden. De burgemeester stelt dit te bespreken op de 
volgende verkeerscommissie met AWV. 

 

 

De raadszitting wordt gesloten verklaard om 22u57 

volgende raadszitting : dinsdag 3 september 2019 
 
Voor een woordelijke weergave van de zitting wordt verwezen naar 
https://koksijde.notubiz.be/vergadering/642133/%2002-07-2019 dat integraal deel uitmaakt van dit zittingsverslag. 
 
 
 
 

Voor verslag 
de algemeen directeur 
Joeri STEKELORUM 

https://koksijde.notubiz.be/vergadering/642133/%2002-07-2019

