
GEMEENTERAAD

TOELICHTENDE NOTA

zitting van 2 juli 2019

OPENBAAR
Goedkeuren notulen vorige zitting

1. Goedkeuren notulen van de raadszitting van 21 mei 2019

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: De notulen van de raadszitting van 21 mei 2019 worden goedgekeurd.

mededelingen

2. Mededelingen door de burgemeester

3. Toelichting stand van zaken Ronde van Koksijde

financiën
belastingreglementen

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.

De gemeentelijke milieubelasting periode 2016-2019 voorziet een sociale correctie indien een lid van het gezin 
recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994 met latere wijzigingen. Ook het belastingreglement op het verstrekken van 
restafvalzakken periode 2014-2019 voorziet in de gratis ter beschikking stelling van een aantal huisvuilzakken aan 
die begunstigden.

Voor de periode tot 2018 was een overeenkomst nr 14/22 van 31 maart 2014 met de Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid (KSZ) van toepassing om de gegevens van deze begunstigden te kunnen ontvangen om de 
correcte berekening van de milieubelasting te kunnen doen en via de groene bon aan het aanslagbiljet de 
huisvuilzakken ter beschikking te stellen voor afhaling.

Deze overeenkomst dient vernieuwd te worden. De KSZ stuurde de overeenkomst nr 19/46 toe 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, met toepassing van beraadslaging nr. 11/29 van 5 april 2011 van het sectoraal comité 
van de sociale zekerheid en van de gezondheid zoals gewijzigd op 4 juni 2013 en op 5 april 2016. (zie bijlage)

Deze overeenkomst heeft een looptijd voor één jaar, nl. 2019 en vermeldt de rechten en plichten van gemeente 
Koksijde om deze gegevens van de KSZ te kunnen opvragen en te verwerken voor het hoger omschreven doel.
Artikel 7 voorziet in de verplichting de raadsleden van de gemeente voorafgaand aan de uitvoering van de 
werkzaamheden door de KSZ in kennis te stellen van deze overeenkomst.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art.1: De gemeenteraad van Koksijde neemt kennis van de  inhoud 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, met toepassing van beraadslaging nr. 11/29 van 5 april 2011 van het sectoraal comité 
van de sociale zekerheid en van de gezondheid zoals gewijzigd op 4 juni 2013 en op 5 april 2016,

jaarrekening

5. Vaststellen van de jaarrekening 2018

zie document in bijlage, verzonden per email op 17 juni 2019.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: De gemeenteraad stelt de jaarrekening 2018 vast.

Art. 2: De jaarrekening wordt in het kader van het administratief toezicht ter goedkeuring overgemaakt aan de 
bevoegde overheid.

budgetwijziging

6. Goedkeuren gemeente budget 2019 : wijziging nr. 1

zie document in bijlage
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VOORSTEL VAN BESLISSING

Art.1: De budgetwijziging nr 1 van 2019 wordt goedgekeurd.

financiën ocmw
jaarrekening OCMW

7. Kennisname OCMW Dienstjaarrekening 2018

De jaarrekening 2018 opgemaakt door het diensthoofd OCMW financiën (o.l.v. financieel directeur) bestaande uit 
een beleidsnota, een financiële nota en een samenvatting van de algemene rekeningen (balans en staat van 
opbrengsten en kosten) alsook een toelichting bij de financiële nota en bij de samenvatting van de algemene 
rekeningen werd de door de raad voor maatschappelijk welzijn vastgesteld in de zitting van 21 mei 2019. U vindt 
de jaarrekening 2018 in bijlage.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: De gemeenteraad neemt kennis van de OCMW dienstjaarrekening 2018.

financiën AGB

8. Advies Rekeningen AGB Koksijde 2018

De raad van Bestuur van het AGB Koksijde heeft de rekening over het boekjaar 2018 goedgekeurd in zitting van 17 
juni2019.

De rekeningen werden door de bedrijfsrevisor nagezien op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de 
regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening binnen de beleids-en beheerscyclus.

De gemeenteraad brengt advies uit bij de jaarrekening van het AGB Koksijde.
Als de gemeenteraad geen advies heeft verstuurd aan de toezichthoudende overheid binnen een termijn van vijftig 
dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de jaarrekening door het gemeentebestuur, wordt de 
gemeenteraad geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht.

Het boekjaar 2018 werd afgesloten met een winst van 50.493,13 EUR.
De statuten van het AGB Koksijde bepalen dat onder art. 41 het volgende :
‘Rekening houdend met wat bepaald is in de beheersovereenkomst en nadat tien procent van de winst werd 
gereserveerd, worden de netto-winsten jaarlijks in de gemeentekas gestort. De verliezen worden jaarlijks 
overgedragen. De verplichting tot reserveren houdt op wanneer de reserve één tiende van het maatschappelijk 
kapitaal heeft bereikt.’

Het resultaat werd als volgt verwerkt:

Resultaat van het boekjaar                                            50.493,13
- Overgedragen resultaat vorig boekjaar                   -   296.305,68
= Resultaat                                                             -   245.812,55   

Het budgettair resultaat van het boekjaar bedraagt 162.215,80 EUR.
Het resultaat op kasbasis bedraagt 583.333,53 EUR.
De autofinancieringsmarge bedraagt 320.438,92 EUR.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: Het gemeentebestuur geeft positief advies bij de rekeningen 2018 van het AGB Koksijde met een winst van 
50.493,13 EUR en een balanstotaal van 22.242.499,65 EUR.

Art. 2: Het gemeentebestuur geeft positief advies bij de financiële toestand van de jaarrekening 2018 met een 
resultaat op kasbasis van 583.333,53 EUR en een autofinancieringsmarge van 320.438,92 EUR.

Art. 3: Het gemeentebestuur geeft positief advies bij de rekeningen in een versie opgemaakt volgens de BBC en in 
een versie die moet neergelegd worden bij de Nationale Bank van België.

9. Goedkeuren beheersovereenkomst tussen gemeente Koksijde en AGB Koksijde

Er werd een beheersovereenkomst afgesloten tussen de gemeente Koksijde en het AGB Koksijde voor de periode 
2013-2018, zoals bepaald in het gemeentedecreet en in navolging van de statuten van het AGB Koksijde.

Deze beheersovereenkomst is geldig tot uiterlijk 6 maand na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad.

De nieuwe beheersovereenkomst zoals bepaald in het decreet lokaal bestuur wordt onderhandeld tussen de 
gemeente, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, en het AGB, vertegenwoordigd 
door de raad van bestuur.

De intentie van het gemeentebestuur om het verder te laten exploiteren van de Koksijde golf ter Hille, het Hoge-
Blekkerzwembad en het parkeerbeheer door het AGB Koksijde werd opgenomen in deze beheersovereenkomst.

Worden opgenomen in de beheersovereenkomst :
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 de middelen die het AGB mag aanwenden om zijn opdrachten uit te voeren

 de wijze waarop het wordt bestuurd

 bepalingen over hoe het personeel wordt aangewend voor en door het AGB

 de rapportering door het AGB

 de duurtijd van de overeenkomst

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: De gemeenteraad keurt de beheersovereenkomst goed dat onderhandeld werd tussen het college van 
Burgemeester en Schepen en de Raad van Bestuur van het AGB Koksijde.

Art. 2: Deze nieuwe beheersovereenkomst treedt in voege vanaf 01 juli 2019.

VZW's
leden vzw

10. vzw Bejaardenzorg KEI: kennisname wijziging statuten en aanduiden vertegenwoordigers

De vzw Bejaardenzorg KEI (BZK) Dunecluze heeft haar statuten gewijzigd. U vindt de gewijzigde statuten in 
bijlage. Overeenkomstig de gewijzigde statuten kan lokaal bestuur Koksijde 3 vertegenwoordigers afvaardigen als 
lid van de vereniging en als bestuurder. Pascale Feys, adjunct algemeen directeur was lid en bestuurder van de 
vzw BZK vanuit haar functie als voormalig OCMW secretaris.  Ook Guido Decorte was als deputé van de Provincie 
West-Vlaanderen reeds lid en bestuurder van de VZW BZK.

Gelet op hun ervaring en kennis terzake wordt voorgesteld om hen in hun nieuwe functies als adjunct algemeen 
directeur Koksijde en schepen aan te stellen als lid en bestuurder. Er dienen dus 3 vertegenwoordigers 
afgevaardigd te worden.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: Gemeente Koksijde draagt volgende personen voor als effectief lid van de vereniging en als bestuurder:

 Feys Pascale, Artanpad 2, 8670 Koksijde, geboren op 17/04/1975 te Gent

 Decorte Guido André, Polderstraat 8, 8670 Oostduinkerke, geboren op 13/05/1955, te Nieuwpoort

 Vancayseele Ivan, Witte Burg 25, 8670 Koksijde (Oostduinkerke), geboren op 16/01/1954, te Ieper

Overeenkomstig de statuten van vzw BZK worden de bestuurders benoemd voor een periode van 3 jaar doch zijn 
opnieuw herkiesbaar. Indien deze personen hun gemeentelijk mandaat niet langer uitoefenen, dan worden ze 
geacht ontslag te nemen uit deze functie.

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
aanstellen afgevaardigden igs

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

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft op 29 januari 2019 Hylke Castelain, Ivan Vancayseele en Rosaline 
Mouton aangesteld om het OCMW te vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vzw RSVK Westkust.

De coördinator van het RSVK wees ons er op dat, ingevolge de statuten, het de gemeenteraad is die een vaste 
vertegenwoordiger moet aanstellen (naast de OCMW-raad die twee vertegenwoordigers moet aanstellen) in de 
Raad van Bestuur van de vzw RSVK Westkust.

Het voorstel is om Hylke Castelain (her) aan te stellen als vertegenwoordiger van de gemeente.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1. ... wordt aangesteld om de gemeente te vertegenwoordigen in de raad van bestuur van de vzw RSVK 
Westkust.

adviesorganen
aanstelling leden adviesorganen

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

Omdat er een nieuwe Gemeenteraad geïnstalleerd werd op 8 januari 2019, dienen bibliotheek en cultuurcentrum 
over te gaan tot de hersamenstelling van het gezamenlijk beheersorgaan GBO. 

Het beheersorgaan wordt samengesteld uit enerzijds politieke afgevaardigden, en anderzijds vertegenwoordigers 
van de gebruikers en van de strekkingen, ingevolge Cultuurpact 9b

Overwegende dat de afgevaardigden van de gebruikers uit adviesraden worden gerecruteerd, met name de 
Jeugdraad, Cultuurraad en Seniorenraad;
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Overwegende dat de afgevaardigden van deze adviesraden dezelfde blijven en er dus enkel nog politieke 
afgevaardigden moeten worden aangeduid; 

Overwegende dat het aantal afgevaardigden van het GBO wordt vastgesteld op 16 leden, 

waarvan 8 afgevaardigden van de politieke strekkingen en 8 afgevaardigden van de adviesraden (5 uit 
Cultuurraad, 2 uit Jeugdraad, 1 uit Seniorenraad) en daarnaast maximaal 5 gecoöpteerde leden met stemrecht;

Gelet op Titel V: Samenstelling, artikel 7, par 2 van dit organiek reglement, waarbij de berekening van het aantal 
afgevaardigden per politieke fractie gebeurt op basis van het aantal leden dat elke politiek fractie telde op het 
ogenblik van de installatievergadering van de gemeenteraad;

De politieke fracties dienen leden aan te duiden die afgevaardigd worden in het GBO:

Lijst Burgemeester: (4)

Lijst NVA: (2)

Lijst Koksijde Vooruit: (1)

Lijst sp.a.: (1)

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: Het aantal afgevaardigden van het GBO wordt vastgesteld op 16 leden, waarvan 8 afgevaardigden van de 
politieke strekkingen en 8 afgevaardigden van de adviesraden (5 uit Cultuurraad, 2 uit Jeugdraad, 1 uit 
Seniorenraad) en daarnaast maximaal 5 gecoöpteerde leden met stemrecht;

Art. 2: worden benoemd als afgevaardigden van het GBO:

Lijst Burgemeester: (4)

Lijst NVA: (2)

Lijst Koksijde Vooruit: (1)

Lijst sp.a.: (1)

Cultuurraad (5): Bie Loones, Erna Delancker, Jan Dieusaert, Alfred Penel, Nancy Rombouts,

Seniorenraad (1): Kathleen Calcoen (vervanger Wilfried Heyvaert)

Jeugdraad (2): Karel Ghysel, Dries Vanden Broucke

13. Gemeentelijke preventieraad - goedkeuren huishoudelijk reglement en aanstelling leden

De (gemeentelijke) preventieraad werd voor de eerste keer opgericht in 1998.

In 2007 werd beslist om deze preventieraad op zonaal niveau te organiseren (Koksijde, Nieuwpoort en De Panne).

Dit kende echter weinig succes en kwam voor de laatste keer samen in 2013.

Met de nieuwe legislatuur willen we de preventieraad op lokaal niveau nieuw leven inblazen.

Deze preventieraad is een adviesorgaan en heeft tot doel adviezen uit te brengen en voorstellen te doen over ieder 
onderwerp dat betrekking heeft op sociale en politionele preventie ter voorkoming van misdrijven en ter 
bevordering van de veiligheid binnen de gemeente.

Daartoe dient het huishoudelijk reglement en de samenstelling van de preventieraad goedgekeurd te worden door 
de gemeenteraad.

Naast de leden die vastgelegd zijn in het huishoudelijk reglement, hebben we ook geopteerd om burgers te 
betrekken bij ons preventiebeleid.

Hiervoor werd in Tijdingen van de maand mei een oproep gelanceerd naar mensen die geïnteresseerd waren om in 
onze preventieraad te zetelen.

Vijf burgers stelden zich hiervoor kandidaat en werden opgenomen in de samenstelling.

De politieke vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers werden aangeduid in de gemeenteraad van 29 januari 
2019.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: Het huishoudelijk reglement van de Preventieraad wordt vastgesteld zoals toegevoegd in bijlage bij dit 
besluit.

Art. 2: De samenstelling van de Preventieraad wordt goedgekeurd zoals toegevoegd in bijlage van dit besluit.

jaarverslag adviesorganen

14. Aktename jaarverslag 2018 van de gemeentelijke adviesraad Onroerend Erfgoed
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Koksijde werd op 23 maart 2017 definitief erkend als onroerend erfgoedgemeente. Eén van de verplichtingen die 
verbonden is aan deze erkenning, is dat de gemeente een door de gemeenteraad erkende adviesraad, waarin de 
aanwezige onroerenderfgoedactoren vertegenwoordigd zijn, betrekt bij de voorbereiding, de uitvoering en de 
evaluatie van hun gemeentelijke onroerenderfgoedbeleid. Het onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 
specificeert geen verplichte taken, daarin worden de onroerend erfgoedgemeentes vrij gelaten.

Volgens de door de gemeente Koksijde vastgelegde statuten omvat de adviesbevoegdheid van de adviesraad alle 
beleidsinitiatieven die een impact hebben op het gemeentelijk onroerend erfgoed. De adviesraad kan elk aspect 
met betrekking tot dit erfgoed onderzoeken en bevragen om er een standpunt over in te nemen en aanbevelingen 
te formuleren. Dat geldt zowel voor het voorkomen, het aanwijzen en het tegengaan van problemen met het 
erfgoed, als omtrent het behoud, het beheer en de bescherming van het erfgoed.

In deze gevallen is de gemeente verplicht advies te vragen aan de adviesraad:

1. Bij de opmaak van de gemeentelijke beleidsprioriteiten met betrekking tot onroerend erfgoed;
2. Naar aanleiding van beheerprocedures (beheersplannen, erfgoedrichtplannen,…) binnen de wetgeving rond 
onroerend erfgoed;
3. Tijdens het openbaar onderzoek voor de vaststelling van nieuwe items op de inventarissen onroerend erfgoed;
4. Tijdens het openbaar onderzoek voor de voorlopige en definitieve bescherming van onroerend erfgoed;
5. Bij voorstellen van schrapping van items van de inventarissen onroerend erfgoed;
6. Bij voorstellen van schrapping of toevoeging van items op de gemeentelijke inventaris onroerend erfgoed.

In 2018 is de adviesraad onroerend erfgoed tweemaal samengekomen (op 8 juni 2018 en op 30 november 2018). 
Volgens de door de gemeente Koksijde vastgelegde statuten heeft de adviesraad er op toe gezien dat er door de 
dienst Cultuur & Erfgoed een jaarverslag werd gemaakt waarin minstens de volgende elementen werden 
gehandeld: de samenstelling van de adviesraad, een overzicht van de data en de agenda van de vergaderingen, 
een schematisch overzicht van alle uitgebrachte adviezen, het verslag van de behandelde onderwerpen en een 
overzicht van de financiële, logistieke en informatieve ondersteuning door de dienst Cultuur & Erfgoed voor het 
afgesloten jaar en het komende jaar.

Dat jaarverslag werd goedgekeurd door de adviesraad op de eerste vergadering (op 21 mei 2019)van het nieuwe 
werkingsjaar, en wordt ter kennisgeving bezorgd aan de gemeenteraad.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: Er wordt akte genomen van het jaarverslag 2018 van de adviesraad onroerend erfgoed, verslag in bijlage.

overheidsopdrachten
vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen

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

Laat lastenboek geworden voor de overheidsopdracht: aanleg van een persleiding tussen het zuiveringsstation 
Torreele (IWVA) en Koksijde Golf ter Hille.

De totale raming van dit project bedraagt 680.549,22 euro excl. btw of 804.408,20 euro incl. btw, waarvan 
589.804,67 excl. btw of 713.663,65 incl. btw ten laste van de gemeente, 75.116,02 euro (vrij van BTW) ten laste 
van Aquafin en 15.628,52 euro (vrij van BTW) ten laste van de IWVA.

Naast de aanleg van een persleiding tussen het zuiveringsstation Wulpen en de golf (waarvan de kosten volledig 
gedragen worden door de gemeente Koksijde) zit ook de aanpassing van de bocht in de Toekomstlaan vervat in dit 
dossier. De gemeente Koksijde financiert in dit deze aanpassing 10% van de kosten. Hier is echter nog discussie 
over met Aquafin. De gemeente Koksijde heeft de provinciegouverneur ingeschakeld ter bemiddeling.

Het lastenboek, de raming, de plannen,... werden opgemaakt in opdracht van de gemeente Koksijde opgemaakt 
door Studiebureau Sweco uit Kortrijk. 

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “Aanleg van een persleiding 
tussen station Torreele (IWVA) en Golf ter Hille”, opgesteld door de ontwerper, Sweco Belgium NV, Engelse 
Wandeling 70 te 8510 Kortrijk. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 680.549,22 euro 
excl. btw of 804.408,20 euro incl. btw, waarvan 589.804,67 excl. btw of 713.663,65 incl. btw ten laste van de 
gemeente, 75.116,02 euro (vrij van BTW) ten laste van Aquafin en 15.628,52 euro (vrij van BTW) ten laste van de 
IWVA

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.
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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

In bijlage steekt het lastenboek voor de overheidsopdracht: De Panne/Koksijde/Veurne: Herinrichting N35 + 
aanleg drukrioleringsstelsel in de Oosthoekstraat - Noordhoekstraat en Klokhofstraat.

De raming bedraagt 7.519.502,21 euro excl. btw of 8.530.996,24 euro incl. btw, waarvan 789.390,50 euro excl. 
btw of 955.162,51 euro incl. btw ten laste van de gemeente Koksijde (werken onder module 13).

De gemeente De Panne zal de procedure voeren in deze gezamenlijke opdracht in naam van de gemeente 
Koksijde, Stad Veurne, de IWVA, Aquafin NV en de Vlaamse Overheid.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek, de plannen en de raming voor de opdracht “De Panne / 
Koksijde / Veurne: Herinrichting van de N35 + aanleg drukrioleringsstelsel in de Oosthoekstraat-Noordhoekstraat 
en Klokhofstraat”, opgesteld door de ontwerper, Studiebureau Plantec NV, 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 7.519.502,21 euro excl. btw of 
8.530.996,24 euro incl. btw waarvan 789.390,50 euro excl. btw of 955.162,51 euro incl. btw ten laste van de 
gemeente Koksijde (werken onder module 13).

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

Art. 3: De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden.

Art. 4: Gemeentebestuur De Panne wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van Stad Veurne, 
IWVA, Aquafin NV en Vlaamse Overheid Wegen en Verkeer West-Vlaanderen bij de gunning van de opdracht op te 
treden.

Art. 5: In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur mee 
verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht.

Art. 6: Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen.

Art. 7: De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau.

Art. 8: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Technische Dienst, de Financiële Dienst en de heer 
financieel directeur.

patrimonium
aankoop

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

Na het betekenen van het onteigeningsbesluit voor de resterende verwervingen langsheen de N35, werd een 
allerlaatste poging ondernomen om tot een minnelijk akkoord te komen met de familie Welvaert. Na ultieme 
onderhandeling werd door de afdeling vastgoedtransacties een finaal akkoord bereikt.
De totale vergoeding voor de in te nemen percelen op grondgebied Veurne, Koksijde en De Panne is gewaardeerd 
op € 45.000, inclusief wederbeleggingsvergoeding, wachtintresten en gebruiksvergoeding.
Dit bedrag werd uitgesplitst per oppervlakte van de innemingen op ieders grondgebied, waardoor voor Koksijde dit 
een verwerving van 32a 82 ca (61,32%) betekent met een vergoeding van € 27.594.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: Goedkeuring tot verwerving van een percelen grond, lot nummers 9, 11, 17, 19, 20 en 21 op het 
opmetingsplan met referentie 1M3D8J G 104169 01 (plan 2/6), opgemaakt op 10 juli 2009 en gewijzigd op 18 
september 2017 en als lot nummers 15, 22 en 23 op het opmetingsplan met referentie 1M3D8J G 104170 01 (plan 
3/6), opgemaakt op 10 juli 2009 en gewijzigd op 18 september 2017, door landmeter expert Valcke Wim voor 
studiebureau PLANTEC, jegens de familie Welvaert. 

Art. 2: De verwerving wordt goedgekeurd voor een bedrag van € 27.594. 

Art. 3: De gronden worden geaffecteerd tot het openbaar domein. 

Art. 4: de commissaris van de afdeling Vastgoedtransacties wordt gemachtigd om namens de gemeente Koksijde 
de akte te ondertekenen.  

overdracht

18. Goedkeuring afstoting objecten NAVIGO-collectie

Voor zowat alle collectiebeherende instellingen geldt dat in het verleden vaak al te ruim is verzameld. Het NAVIGO-
museum vormt hierop geen uitzondering. De museumcollectie omvat dan ook talloze stukken die niet langer 
passen in het huidige collectieprofiel. Bovendien behelst de huidige collectie ook verschillende objecten waarvan de 
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fysieke staat te wensen overlaat. In het kader van de verhuis naar ons tijdelijk depot en vervolgens naar ons nieuw 
depot, dringt zich dan ook een grondige doorlichting van de collectie op. Dit selectie- en herbestemmingsproject 
willen we uitvoeren met het oog op het verbeteren van de kwaliteit en de samenstelling van de NAVIGO-collectie.

Om dit herbestemmingstraject goed te kaderen, stelden we een visiedocument op. Daarin worden onze motivatie, 
het wettelijk kader en ons plan van aanpak geschetst (zie bijlage 1). Dit document vormt de basis van de gehele 
procedure. In de eerste fase van dit proces zullen we regelmatig een groep objecten selecteren om te 
herbestemmen, op basis van twee criteria: collectievreemdheid en slechte fysieke staat. Voor het afstoten van 
kunstwerken, wordt weliswaar ook rekening gehouden met de esthetische, culturele, expositie- of 
onderzoekswaarde van deze objecten.

De wijze van herbestemmen is vanzelfsprekend van belang: schenking, ruil, verkoop of vernietiging. Het NAVIGO-
museum geeft vanzelfsprekend de voorkeur aan schenking of ruil met andere musea of erfgoedinstellingen. 
Daartoe worden alle af te stoten objecten verzameld in een databank en openbaar gemaakt op een webpagina van 
de NAVIGO-website. We sturen de selectie door naar andere musea en erfgoedinstellingen, en hopen dat zoveel 
mogelijk objecten een nieuwe, meer gepaste thuis vinden. Enkel bij objecten die te beschadigd zijn om te 
restaureren, te schenken, te ruilen of te verkopen (ten gevolge van schimmel, roest, houtworm, etc.) wordt 
onmiddellijk gekozen voor vernietiging. Bij elke selectieronde zal de herbestemming ter goedkeuring voorgelegd 
worden aan het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad.

In deze ronde werden 43 objecten geselecteerd voor herbestemming (zie bijlage 2). 3 daarvan kunnen binnen de 
Gemeente Koksijde een nieuwe plaats krijgen (collecties Archief, Abdijmuseum Ten Duinen en Dienst Cultuur). 6 
andere objecten (in slechte staat) kunnen gerecupereerd worden voor gebruik tijdens de Garnaalstoet. 25 objecten 
worden geselecteerd voor herbestemming naar andere musea of erfgoedinstellingen (online geplaatst en 
aangeboden). Voor de overige 9 objecten stellen wij voor om over te gaan tot vernietiging, aangezien deze reeds 
in zo’n slechte staat zijn, dat restauratie en verder bewaren zinloos zijn.

Advies museumdirecteur en coördinator wetenschappelijk werk: Positief. In het collectieplan 2019-2023 wordt het 
belang van een grondige doorlichting van de huidige NAVIGO-collectie onderstreept. We zitten met een erfenis uit 
een tijd met een andere visie op wat bewaard moest worden. De museumcollectie omvat zo talloze stukken die 
niet langer passen in het huidige collectieprofiel. Het NAVIGO-museum wil dan ook werk maken van de 
rationalisatie van de museumcollectie, gesteund op een transparante formulering van het verzamel- én 
afstootbeleid. Dit ‘visiedocument’ en de geschetste procedure geven een grondige basis aan het 
herbestemmingsproces dat nu ondernomen wordt in het kader van de verhuis. Er wordt in de eerste plaats naar 
gestreefd om zoveel mogelijk objecten te herbestemmen (een nieuw onderkomen te geven). Enkel voor objecten 
waarvan de slechte fysieke staat is aangetoond, adviseren wij om te vernietigen.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1. De schenking van 3 objecten uit de NAVIGO-collectie aan de collecties van het Gemeentearchief van 
Koksijde, de Dienst Cultuur en Erfgoed van de gemeente Koksijde en het Abdijmuseum Ten Duinen wordt 
goedgekeurd.

Art. 2. De herbestemming van 6 objecten uit de NAVIGO-collectie voor gebruik tijdens de Garnaalstoet wordt 
goedgekeurd.

Art. 3. De herbestemming van 25 objecten uit de NAVIGO-collectie door middel van schenking of ruil aan andere 
musea of erfgoedinstellingen (d.m.v. online database) wordt goedgekeurd.

Art. 4. De afstoting en vernietiging van 9 objecten uit de NAVIGO-collectie wordt goedgekeurd.

 

openbaar domein

19. Reglement betreffende het gebruik van gemeentelijke hondenspeelzones

In Koksijde zijn 4.863 honden geregistreerd. Onze natuur doet de honden goed. In de natuurgebieden en op het 
openbaar domein van Koksijde horen honden altijd aan de leiband. De algemene aanlijnplicht voor honden is 
belangrijk voor de veiligheid van kinderen en volwassenen en om planten en dieren te beschermen. De gemeente 
voorziet daarom openbare hondenspeelzones waar honden wel vrij kunnen ravotten. Om het voor iedereen 
aangenaam en veilig te houden, is het noodzakelijk om een reglement te voorzien voor het gebruik van deze 
gemeentelijke hondenspeelzones.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1.: Dit reglement is van toepassing op de hondenspeelzones die ingericht en uitgebaat worden door de 
gemeente en op het terrein als dusdanig aangeduid worden met een infopaneel.

Art. 2.: Elke hond is welkom op de hondenspeelzone, behalve:

-        (potentieel) gevaarlijke (agressieve en/of bijtende) honden,

-        honden die loops zijn,
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-        honden met een duidelijk waarneembare ziekte of drager van een besmettelijke ziekte, vlooien of andere 
parasieten,

-        gekwetste honden.

Art. 3.: Onder toezicht van een begeleider kan een hond vrij rond lopen binnen de hondenspeelzone en is artikel 6 
van titel 5. van het algemeen politiereglement aangaande de aanlijnplicht er derhalve niet van toepassing.

Art. 4. De begeleider moet de hond onder zijn/haar begeleiding steeds voorzien van een halsband of gelijkaardig 
harnas zodat de hond ook binnen de hondenspeelzone vlot kan worden aangelijnd.

Art. 5.: De begeleider blijft verantwoordelijk/aansprakelijk voor de hond onder zijn/haar begeleiding en voor de 
schade die deze hond aanricht aan derden of andere honden.

Art. 6.: §1. De begeleider is verplicht om de uitwerpselen van de hond onder zijn/haar begeleiding meteen en 
volledig te verwijderen.

§2. De begeleider moet steeds in het bezit zijn van minstens één zakje bestemd voor het verwijderen van de 
uitwerpselen van de hond onder zijn/haar begeleiding. Het zakje moet voldoende groot zijn om te kunnen worden 
dichtgeknoopt.

§3. De begeleider moet het gebruikte zakje met uitwerpselen deponeren in de straatvuilnisbak, hondenpoepbuis of 
meenemen tot zijn/haar woon- of verblijfplaats. Het is verboden het zakje met uitwerpselen in de 
hondenspeelzone, langs plantsoenen, straten, voetpaden en/of in de straatkolken of rioolmonden achter te laten.

Art. 7.: Het is verboden om de hondenspeelzone te gebruiken wanneer deze tijdelijk buiten gebruik is gesteld (vb. 
in functie van het beheer, herstelwerkzaamheden, ..., dit wordt steeds ter plaatse aangeduid).

Art. 8.: Overtredingen van het reglement op het gebruik van de hondenspeelzones kunnen door een bevoegde 
gemeentelijke gas-vaststeller of door de politie worden vastgesteld en door de sanctionerend ambtenaar worden 
gesanctioneerd conform de regeling zoals voorzien in het GAS-reglement.

 

ruimtelijke ordening
gecoro

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

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening is een adviesorgaan dat zijn bestaan gestoeld ziet in de 
Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening.  Het is een verplichte adviesraad, samen te stellen door de gemeenteraad, die 
decretale taken heeft, vooral in de planningsprocessen.  De samenstelling is enerzijds afhankelijk van het aantal 
inwoners (voor wat betreft het aantal leden), en anderzijds van de eigenheid van de gemeente (maatschappelijke 
geledingen).  Voor gemeenten met een inwonersaantal tussen de 10.000 en 30.000 bestaat de gecoro over 
minimum 9 en maximum 13 leden.  Daarvan moet minstens 1/4de uit deskundigen bestaan (zijnde voor Koksijde 
dus minimum 4) en moeten minstens 4 verschillende maatschappelijke geledingen worden opgeroepen om één of 
meerdere vertegenwoordigers voor te dragen.  Daarbij worden in ieder geval volgende geledingen als onderling 
verschillend beschouwd:

 milieu- en natuurverenigingen

 verenigingen van werkgevers of zelfstandigen met uitsluiting van verenigingen van handelaars of 
landbouwers

 verenigingen van handelaars

 verenigingen van landbouwers

 verenigingen van werknemers

Dat wil zeggen in functie van het minimum aantal geledingen geen verenigingen in rekening kunnen worden 
gebracht die tot dezelfde maatschappelijke geleding behoren.

Voorgaande legislaturen werden volgende maatschappelijke geledingen voorop gesteld:

 natuur- en milieu

 landbouw

 handelaars

 immobiliën

 werkgever/zelfstandige

Er waren dus minstens 4 verschillende maatschappelijke geledingen.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: De samenstelling van de gecoro wordt als volgt goedgekeurd:

 max. 5 deskundigen
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 max. 2 vertegenwoordigers uit verenigingen voor natuur/milieu

 max. 2 vertegenwoordigers uit verenigingen voor handelaars

 max. 2 vertegenwoordigers CIB

 max. 1 vertegenwoordiger uit vereniging van landbouwers

 max. 1 vertegenwoordiger uit vereniging van werkgevers/zelfstandigen

Art. 2: De oproep gebeurt via Tijdingen en via de gemeentelijke website waarbij ingeval van kandidaturen voor de 
maatschappelijke geledingen wordt gesteld dat twee personen moeten worden voorgesteld waarvan minstens 1 
vrouw.

overeenkomsten

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

Naar aanleiding van de steeds frequenter voorkomende droge periodes wordt gezocht naar alternatieven voor de 
beregening van het golfterrein. Het golfterrein wordt momenteel geïrrigeerd via hemelwater dat op het terrein valt 
en via drainageleidingen naar de vijverpartijen wordt afgeleid.

Er bevinden zich ca. 9 ha waterpartijen op de golf, goed voor zo'n 90.000 m² berging aan water. Voor de irrigatie 
worden enkel de bovenste meters gebruikt goed voor zo'n 50.000 m² berging. Indien bij het begin van de 
zomermaanden de vijvers op hun maximale capaciteit zijn gevuld, is er voldoende water om een droge zomer te 
overbruggen, op voorwaarde dat er ook wel zuinig en slim wordt besproeid.

Door de grote droogte de laatste jaren, ook tijdens het voorjaar, gaat veel water ook verloren door verdamping. 
Meer en meer moet er slimmer worden omgegaan met water en moet er, ook voor toepassingen buiten de golf, 
aandacht besteed worden aan bijv. voorafgaande buffering.

Voor dit dossier is het de bedoeling om, indien nodig, gebruik te maken van water uit het station Torreele van de 
IWVA. In station Torreele doorloopt het effluent van het RWZI een proces waardoor het na infiltratie in de duinen, 
opnieuw tot drinkwater wordt omgevormd. Dit is een vooruitstrevend en duurzaam proces dat al jaren zijn dienst 
bewijst door hergebruik van afvalwater. Door een mengsel te maken van water uit het proces Torreele, nog voor 
het drinkwater wordt,  kan water verkregen worden die voldoet aan de kwaliteitseisen om te beregenen.

Door de aanleg van een waterleiding tussen station Torreele en het pompstation van de golf, kan dit water 
aangevoerd worden, vermengd worden met het hemelwater uit de vijvers en zo gebruikt worden voor de 
beregening.

In overleg met de IWVA zou in het voorjaar water kunnen geleverd worden zodat de vijvers op hun maximale 
capaciteit komen in juni. Tijdens de zomermaanden wordt er niet geleverd om de drinkwatervoorziening niet in het 
gedrang te brengen.

Nu wordt de overeenkomst voorgelegd tussen de IWVA, de gemeente en het autonoom gemeentebedrijf van hoe 
dit project wordt gerealiseerd en wat de voorwaarden en de kostprijs zijn voor dit aangeleverde water.

De rol van de gemeente is het aanleggen van een transportleiding op openbaar domein tussen station Torreele en 
de golf om het water aan ter voeren. Ook de groendienst zou eventueel over dit water kunnen beschikken. Er is 
tevens reeds een akkoord goedgekeurd door de gemeente om een deel van de leiding aan te leggen in de 
toegangsweg tussen munitiedepot en RWZI (nieuwe toegang tot RWZI via munitiedepot).

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: De overeenkomt voor het 'Leveren van water voor de beregening van het golfterrein Koksijde Golf ter Hille' 
wordt goedgekeurd

Art. 2: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de IWVA en aan het Autonoom Gemeentebedrif 
Koksijde.

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

In zitting van de gemeenteraad van 20 februari 2017 werd de overeenkomst met vzw de verenigde vrienden m.b.t. 
het verstrekken van een renteloze lening goedgekeurd.

De lening werd aan KVC De verenigde vrienden Koksijde vzw toegekend na de stormachtige cyclocross van 2016 
waarbij bepaald werd dat zij geen Keizer der Juniores meer zouden organiseren. De vzw de verenigde vrienden 
wenst nu toch de Keizer der Juniores te organiseren in september. Het college van burgemeester en schepenen gaf 
in zitting van 20 mei 2019 positief advies tot de organisatie van deze wedstrijd. 

Artikel 3 § 1 van de overeenkomst die de organisatie van de Keizer der Juniores uitsluit dient te worden 
geschrapt. 

VOORSTEL VAN BESLISSING
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Art 1: In de overeenkomst goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 20 februari 2017 tot het verstrekken 
van een renteloze lening door de gemeente Koksijde aan vzw De Verenigde Vrienden wordt artikel 3 § 1 bijzondere 
voorwaarden van toepassing op de periode 2017 tot en met 2027 vervangen door: 

"Vzw De Verenigde Vrienden zal de wereldbekermanche cyclocross te Koksijde organiseren. Andere evenementen 
organiseren kan enkel mits schriftelijke goedkeuring door door het college van burgemeester en schepenen.

samenwerkingsovereenkomsten

23. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met Energiehuis DVV Westhoek

In 2011 werd een samenwerkingsovereenkomst Fonds ter Reductie van de globale Energiekost (FRGE) afgesloten 
tussen OCMW Poperinge en zowel het OCMW als de gemeente. Het doel van de lokale entiteit was om tussenbeide 
te komen in de financiering van structurele energiebesparende maatregelen in privéwoningen die dienen als 
hoofdverblijfplaats en gelegen zijn op grondgebied van de gemeente. Begin 2015 werd het de FRGE lening 
omgevormd tot de Vlaamse Energielening en werd de lokale entiteit omgedoopt tot het Energiehuis. Vanaf 1 
januari 2019 neemt DVV WESTHOEK het Energiehuis over van het OCMW van Poperinge en staat zo in voor de 
coördinatie en organisatie van de Vlaamse Energielening in de regio. Er dient dan ook een 
samenwerkingsovereenkomst ondertekend te worden, u vindt deze in bijlage.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: De samenwerkingsovereenkomst met Energiehuis DVV Westhoek, zoals in bijlage, wordt goedgekeurd.

nood en interventieplan

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

Op donderdag 1 augustus 2019 vindt in Koksijde Night of the Proms Summer Edition plaats. In het kader van dit 
event dient een BNIP te worden opgemaakt.

Op 26 juni 2019 vond het laatste coördinatieoverleg plaatsvindt met de burgemeester en alle veiligheidsdiensten.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: Het BNIP voor 'Night of the Proms Summer Edition' wordt goedgekeurd.

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.

politie
gemeentelijk aanvullend politiereglement - gemeentewegen

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

Langs de Nelson Mandelastraat is de doorgang voor de bus of de vuilniswagen soms onmogelijk indien er auto's 
geparkeerd staan op de zone met gras aangeplant ter hoogte van de Bolledroom. Om dit in de toekomst te 
verhinderen, zal extra groen aangeplant worden. Maar om dit wettelijk tegen te gaan, dient er verbod tot stilstaan 
en parkeren te staan. 

VOORSTEL VAN BESLISSING

Nelson Mandelastraat

Art. 1: Op de Nelson Mandelastraat vanaf de Hazebeekstraat (zuidelijke rijweg) in de richting van de 
Hazebeekstraat 3 (noordelijke rijweg) geldt:
verboden rijrichting voor iedere bestuurder; de maatregel geldt niet voor fietsers en bestuurders van tweewielige 
bromfietsen klasse A.
In de tegenovergestelde richting geldt: toegelaten rijrichting op de openbare weg met eenrichtingsverkeer;
fietsers en tweewielige bromfietsen klasse A mogen in beide richtingen rijden.

Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C1, aangevuld met onderborden M3
- verkeersborden F19, aangevuld met onderborden M5

Art. 2: Op de Nelson Mandelastraat van de Hazebeekstraat tot over een afstand van 70m op de noordelijke rijweg 
aan de zuidelijke zijde van de weg geldt:
het stilstaan en parkeren is verboden; het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid; het begin van de 
parkeerreglementering wordt aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E3, aangevuld met x-borden Xb, Xa
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Art. 3: Op de Nelson Mandelastraat van langs de oostelijke rijweg aan de oostkant tot de ingang van de 
'bolledroom' geldt:

het parkeren is verboden; het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid; het begin van de 
parkeerreglementering wordt aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E1
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xb, Xa

Art. 4: Op de Nelson Mandelastraat ter hoogte van twee parkeerplaatsen tegenaan de brandtrap van de sportzaal 
(oostelijke rijweg) geldt:
op de Nelson Mandelastraat ter hoogte van de dienstingang van de sportzaal (zuidelijke rijweg) geldt:
het parkeren is toegelaten; het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door personen 
met een handicap.

Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E9a, aangevuld met onderborden Type VIId

Art. 5: Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven: dd. 18 augustus 2014 betreffende de Nelson 
Mandelastraat

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

De Biedenkopflaan werd in het het voorjaar van 2019 heraangelegd. Hierdoor dient het aanvullend politiereglement 
te worden aangepast. Daarnaast gaf de verkeerscommissie positief advies om een extra parkeerplaats voor dokters 
te voorzien. 

VOORSTEL VAN BESLISSING

Biedenkopflaan

Art. 1: Op de Biedenkopflaan ter hoogte van de zuidkant van de weg geldt: voertuigen moeten parkeren binnen de 
afgebakende plaatsen.

Dit wordt gesignaleerd door wegmarkeringen overeenkomstig art.77.5 van de wegcode

Art. 2: Op de Biedenkopflaan aan de noordzijde van de weg geldt: het stilstaan en parkeren is verboden; het einde 
van de parkeerreglementering wordt aangeduid; het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden E3, aangevuld met x-borden Xb, Xa

Art. 3: Het parkeren is toegelaten; het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door 
personen met een handicap:

 Twee parkeerplaatsen ter hoogte van huisnummer 17

 één parkeerplaats ter hoogte van huisnummer 1b

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden E9a, aangevuld met onderborden Type VIId 

Art. 4: Op drie parkeerplaatsen ter hoogte van huisnummer 1b geldt: het parkeren is toegelaten; het parkeren is 
voorbehouden voor voertuigen waarop de gemeentelijke parkeerkaart is aangebracht; het parkeren is 
voorbehouden voor dokters.

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden E9a aangevuld met met onderborden Type VII (parkeerkaart en 
'dokter')

Art. 5: Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven 20 maart 2017 betreffende de Biedenkopflaan

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

In de Dumanoirstraat staan heel veel wagens zowel links als rechts van de rijbaan geparkeerd. Hierdoor wordt de 
doorgang erg moeilijk. Deze situatie is er gekomen doordat parkeermeters geplaatst werden tussen de Koninklijke 
baan en het strand. Er wordt voorgesteld om parkeren aan één zijde toe te laten, nl. aan de zuidzijde. Er dient dus 
een parkeerverbod te staan aan de noordzijde. 

VOORSTEL VAN BESLISSING

Dumanoirstraat

Art. 1 Op de Dumanoirstraat vaan de noordelijke zijde van de weg geldt: het parkeren is verboden; het einde van 
de parkeerreglementering wordt aangeduid; het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersborden E1, aangevuld met x-borden Xb, Xa
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Art. 2: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de 
Verkeersveiligheid.

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

De Parnassiusstraat werd in het voorjaar heraangelegd. Hierdoor dient het aanvullend politiereglement opgemaakt 
te worden. Er bestond nog geen reglement van de Parnassiusstraat.

Volgende maatregelen werden ingevoerd: parkeerverbod aan de kant van het voetpad (oostzijde) om te 
verhinderen dat er op het voetpad wordt geparkeerd, zebrapad ter hoogte van het kruispunt met de Middenlaan, 
zebrapad ter hoogte van het kruispunt met de Gevaertlaan.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Parnassiusstraat

Art. 1: Op de Parnassiusstraat van het kruispunt met de Middenlaan tot het kruispunt met de Gevaertlaan aan de 
oostelijke zijde van de weg geldt: het parkeren is verboden; het einde van de parkeerreglementering wordt 
aangeduid; het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd door: - verkeersborden E1 - de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xb, 
Xa

Art. 2: Op de Parnassiusstraat

 ter hoogte van het kruispunt met de Middenlaan:

 ter hoogte van het kruispunt met de Gevaertlaan geldt: 

voetgangers moeten de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken.

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

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

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

De Lusthuisjesstraat tussen de Zeekruisdoornstraat en de Parnassiusstraat werd in het voorjaar van 2019 
heraangelegd. Van de Zeekruisdoornstraat in de richting van de Parnassiustraat is de Lusthuisjesstraat een 
doodlopende straat tot huisnummer 22. Tussen het huisnummer 22 en het kruispunt met de Parnassiusstraat is er 
een weg voorbehouden voor voetgangers en fietsers. 

VOORSTEL VAN BESLISSING

Lusthuisjesstraat

Art. 1: Op de Lusthuisjesstraat van Hagedoornstraat tot de Albert Fastenaekelslaan in de richting van de Zeelaan 
geldt: verboden rijrichting voor iedere bestuurder; de maatregel geldt niet voor fietsers en bestuurders van 
tweewielige bromfietsen klasse A. In de tegenovergestelde richting geldt: toegelaten rijrichting op de openbare 
weg met eenrichtingsverkeer; fietsers en tweewielige bromfietsen klasse A mogen in beide richtingen rijden.

Dit wordt gesignaleerd door: - verkeersborden C1 - de verkeersborden worden aangevuld met onderborden 
M3 - verkeersborden F19 - de verkeersborden worden aangevuld met onderborden M5

Art. 2: Op de Lusthuisjesstraat van huisnummer 22 tot het kruispunt met de Parnassiusstraat in beide richtingen 
geldt: de weg wordt voorbehouden voor het verkeer van voetgangers en fietsers. Het begin van de voorbehouden 
weg wordt aangeduid; ook het einde van de weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers en fietsers wordt 
aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden F99a en verkeersborden F101a

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

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

Het Louise Hegerplein werd heraangelegd. De inrichting van dit plein werd aangepast waardoor de parkeerplaatsen 
in het midden van het plein zijn gelegen. Rond deze parkeerplaatsen is het verkeer toegelaten in één richting. Er 
zijn twee parkeerplaatsen voor mindervaliden aan weerszijden van de parkeerstrook. Via de Robert 
Vandammestraat kan je het Louise Hegeplein nog oprijden mits een tonnagebeperking van 3,5 ton.
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VOORSTEL VAN BESLISSING

Louise Hegerplein

Art. 1: Op het Louise Hegerplein ter hoogte van huisnummer 3 geldt:
op het Louise Hegerplein ter hoogte van huisnummer 19 geldt:

het parkeren is toegelaten; het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door personen 
met een handicap.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersborden E9a, de verkeersborden worden aangevuld met onderborden 
Type VIId.

Art. 2: Op het Louise Hegerplein rond de aangelegde parkeerplaatsen geldt: verboden rijrichting voor iedere 
bestuurder in tegenwijzerzin. In de tegenovergestelde richting geldt: toegelaten rijrichting op de openbare weg 
met eenrichtingsverkeer.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersborden C1 en verkeersborden F19

Art. 3: Op het Louise Hegerplein vanaf het monument van de gesneuvelden in de richting van de Robert 
Vandammestraat geldt: verboden rijrichting voor iedere bestuurder; de maatregel geldt niet voor fietsers. In de 
tegenovergestelde richting geldt: toegelaten rijrichting op de openbare weg met eenrichtingsverkeer; fietsers 
mogen in beide richtingen rijden.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersborden C1, aangevuld met onderborden M2 en verkeersborden F19, 
aangevuld met onderborden M4

Art. 4: Op het Louise Hegerplein vanaf de Robert Vandammestraat in de richting van de Zeelaan geldt: de toegang 
is verboden voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,5 ton.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersborden C21

Art. 5: Op het Louise Hegerplein ter hoogte van het kruispunt met de Zeelaan geldt: voetgangers moeten de 
oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken.

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

Art. 6: Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven: dd. 21/01/2013 betreffende het Louise Hegerplein

Art. 7: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de 
Verkeersveiligheid

31. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - 
gemeentewegen - Zeelaan

De Zeelaan in Koksijde-dorp tussen het Louise Hegerplein en de Helvetiastraat werd heraangelegd. Volgende zaken 
werden gewijzigd: extra parkeerplaats voor mindervaliden, 9 shop&go-parkeerplaatsen (max. 30 minuten). Ook de 
parkeerplaatsen werden afgebakend.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Zeelaan

Art. 1: Op de Zeelaan van de rotonde met de Jaak Van Buggenhoutlaan tot het kruispunt met de Coosemanslaan 
aan de westelijke zijde geldt: 
op de Zeelaan van het kruispunt met de Jorisstraat tot de rotonde met de Jaak Van Buggenhoutlaan aan de 
oostelijke zijde geldt: 
op de Zeelaan van het kruispunt met de Kunstweg tot het kruispunt met de Pylyserlaan aan de oostelijke zijde 
geldt: 
op de Zeelaan van het kruispunt met de Abdijstraat tot het kruispunt met de Helvetiastraat aan de westelijke zijde 
geldt: 
op de Zeelaan van het kruispunt met de Westendestraat tot het kruispunt met de Koninklijke Baan aan de 
oostelijke zijde geldt: 
op de Zeelaan van het kruispunt met de Helvetiastraat tot het kruispunt met het Louise Hegerplein geldt: 
voertuigen moeten parkeren binnen de afgebakende plaatsen.

Dit wordt gesignaleerd door: wegmarkeringen overeenkomstig art.77.5 van de wegcode

Art. 2: In de zone Koksijde-Dorp begrensd door de Abdijstraat en de Houtsaegerlaan en door de Houtsaegerlaan en 
het Louise Hegerplein worden volgende maatregelen met zonale geldigheid ingesteld: het parkeren is toegelaten; 
de parkeertijd is beperkt en de parkeerschijf moet gebruikt worden.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersborden E9a-Type VIIb met zonale geldigheid

Art. 3: Op de Zeelaan van het kruispunt met de H. Deweertlaan tot het kruispunt met de Abdijstraat aan de 
westelijke zijde van de weg geldt: 
op de Zeelaan van de toegangsweg tot het sportpark tot het kruispunt met de Pylyserlaan aan de oostelijke zijde 
van de weg geldt: 
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op de Zeelaan van de rotonde met de Jaak Van Buggenhoutlaan tot het kruispunt met de Koninklijke Baan aan de 
westelijke zijde van de weg geldt: het stilstaan en parkeren is verboden; het einde van de parkeerreglementering 
wordt aangeduid; het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersborden E3, aangevuld met x-borden Xb, Xa

Art. 4: Op de Zeelaan ter hoogte van huisnummer 215 geldt: 
op de Zeelaan ter hoogte van huisnummer 30 geldt: 
op de Zeelaan ter hoogte van huisnummer 89 geldt: 
op de Zeelaan ter hoogte van de Massartstraat nr. 1 geldt: het parkeren is toegelaten; het parkeren is 
voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap; de parkeerreglementering 
geldt over een afstand van 6 m.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersborden E9a,aangevuld met onderborden Type VIId en x-borden Xc

Art. 5. Op alle wegen die uitkomen op de Zeelaan en dit tussen de rotonde met de Jaak Van Buggenhoutlaan 
enerzijds, en het kruispunt met de Robert Vandammestraat anderzijds , geldt: de bestuurders moeten voorrang 
verlenen. Op de Zeelaan van rotonde met de Jaak Van Buggenhoutlaan tot het kruispunt met de Robert 
Vandammestraat geldt: de voorrangsweg wordt aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd door: - verkeersborden B1 en B9

Art. 6: Op de Zeelaan van de rotonde met de Jaak Van Buggenhoutlaan tot de toegangsweg tot het sportpark aan 
de oostelijke zijde van de weg geldt: voetgangers, fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A 
moeten het deel van de openbare weg voor hen voorbehouden volgen. Voetgangers moeten daarbij het rechtse 
gedeelte volgen, fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A het linkse gedeelte.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersborden D9

Art. 7: Op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met de Robert Vandammestraat, aan de noordelijke en 
zuidelijke zijde van het kruispunt geldt: 
op de Zeelaan ter hoogte van huisnummer 41 geldt: 
op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met de Helvetiastraat, aan de zuidelijke zijde van het kruispunt 
geldt: 
op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met de Abdijstraat, aan de noordelijke zijde van het kruispunt 
geldt: op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met de Middenlaan, aan de noordelijke zijde van het 
kruispunt geldt: 
op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met de Borléestraat, aan de noordelijke zijde van het kruispunt 
geldt: 
op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met de Japans Paviljoenlaan, aan de noordelijke zijde van het 
kruispunt geldt: 
op de Zeelaan ter hoogte van huisnummer 158 geldt: 
op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met de Jaak Van Buggenhoutlaan, aan de noordelijke en zuidelijke 
zijde van het kruispunt geldt: 
op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met de Zonder Zorgstraat, aan de noordelijke zijde van het 
kruispunt geldt: 
op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met de Boulognestraat, aan de noordelijke zijde van het kruispunt 
geldt: 
op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met de Westendestraat, aan de noordelijke zijde van het kruispunt 
geldt: 
op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met de Koninklijke Baan, aan de zuidelijke zijde van het kruispunt 
geldt: 
op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met de Kursaallaan, aan de noordelijke zijde van het kruispunt 
geldt: 
op de Zeelaan ter hoogte van het kruispunt met het Louise Hegerplein geldt: voetgangers moeten de 
oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken.

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

Art. 8: Ter hoogte van de rotonde op het kruispunt van de Jaak Van Buggenhoutlaan met de Zeelaan geldt: 
verplicht rondgaand verkeer. De bestuurders zijn verplicht de inrichting bestemd om het verkeer te leiden aan hun 
linkerhand te laten. Op de openbare wegen die uitkomen op de rotonde op het kruispunt van de Jaak Van 
Buggenhoutlaan met de Zeelaan geldt: de bestuurders moeten voorrang verlenen.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersborden D5 en B1

Art. 9: Op de Zeelaan van ter hoogte van huisnummer 71 tot huisnummer 71 geldt: het parkeren is verboden; de 
parkeerreglementering geldt over een afstand van 6 m.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersborden E1, aangevuld met x-borden Xc

Art. 10: Op Zeelaan van het kruispunt met de Jorisstraat tot het kruispunt met de Westendestraat geldt: het 
parkeren is verboden; het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersborden E1, aangevuld met x-borden Xa
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Art. 11: Op de Zeelaan ter hoogte van de toegangsweg naar het sportpark geldt: 
op de Zeelaan ter hoogte van het kruispunt met de Helvetiastraat geldt: 
op de Zeelaan ter hoogte van het kruispunt met de Middenlaan geldt: 
op de Zeelaan ter hoogte van het kruispunt met de Borléestraat geldt: 
op de Zeelaan ter hoogte van het kruispunt met de Japans Paviljoenlaan geldt: 
op de Zeelaan ter hoogte van het kruispunt met de H. Deweertlaan geldt: 
op de Zeelaan ter hoogte van de rotonde met de Jaak Van Buggenhoutlaan aan de zuidelijke zijde geldt: fietsers en 
bestuurders van tweewielige bromfietsen moeten de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken.

Dit wordt gesignaleerd door: wegmarkeringen overeenkomstig art.76.4 van de wegcode

Art. 12: Op de Zeelaan ter hoogte van huisnummer 87 geldt: het parkeren is toegelaten; het parkeren is 
voorbehouden voor voertuigen waarop de gemeentelijke parkeerkaart is aangebracht; de parkeerreglementering 
geldt over een afstand van 6 m.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersborden E9a aangevuld met onderborden Type VII en x-borden Xc

Art. 13: Op de Zeelaan ter hoogte van huisnummer 213 geldt: het parkeren is toegelaten; het parkeren is 
voorbehouden voor volgende categorie van voertuigen: ziekenwagen; de parkeerreglementering geldt over een 
afstand van 6 m.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersborden E9a, aangevuld met onderborden Type VIId en x-borden Xc

Art. 14: De onderstaande maatregel is periodiek. Elke week geldt op de Zeelaan van het kruispunt met de 
Lalouxlaan tot het kruispunt met de Koninklijke Baan bij wekelijkse marktdag van 05.00 uur tot 15.00 uur 
(gedurende gans het jaar) op de Zeelaan van de rotonde met de Jaak Van Buggenhoutlaan tot het kruispunt met 
de Lalouxlaan bij wekelijkse marktdag van 05.00 uur tot 15.00 uur (van 1 april t.e.m. 30 september) geldt: de 
toegang is verboden in beide richtingen, voor iedere bestuurder.

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

Art. 15: Op de Zeelaan van het kruispunt met de Lalouxlaan tot het kruispunt met de Koninklijke Baan langs beide 
zijden van de weg geldt: het stilstaan en parkeren is verboden; het parkeren is altijd verboden, het stilstaan is 
verboden op de wekelijkse marktdag van 00.00 uur tot 15.00; het begin van de parkeerreglementering wordt 
aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersborden E3, aangevuld met onderborden Type V en met x-borden Xa

Art. 16: Op de Zeelaan van de rotonde met de Jaak Van Buggenhoutlaan tot het kruispunt met de Lalouxlaan langs 
beide zijden van de weg geldt: het stilstaan en parkeren is verboden; het verbod geldt tijdens de wekelijkse 
marktdag van 00.00 uur tot 15.00 uur van 1 april t.e.m. 30 september; het begin van de parkeerreglementering 
wordt aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersborden E3 aangevuld met onderborden Type V en x-borden Xa

Art. 17: Op de Zeelaan van het kruispunt met de Koninklijke Baan tot de rotonde met de Jaak Van Buggenhoutlaan 
in de richting van Koksijde-Dorp geldt: verboden rijrichting voor iedere bestuurder; de maatregel geldt niet voor 
fietsers. In de tegenovergestelde richting geldt: toegelaten rijrichting op de openbare weg met 
eenrichtingsverkeer; fietsers mogen in beide richtingen rijden.

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden C1 aangevuld met onderborden M2 en verkeersborden F19, 
aangevuld met onderborden M4

Art. 18: Op de Zeelaan ter hoogte van huisnummer 294 geldt: 
op de Zeelaan ter hoogte van huisnummer 244 geldt: op de Zeelaan ter hoogte van huisnummer 216 geldt: 
op de Zeelaan ter hoogte van huisnummer 186 geldt: op de Zeelaan ter hoogte van huisnummer 18 
op de Zeelaan ter hoogte van huisnummer 60 
op de Zeelaan ter hoogte van huisnummer 61 het parkeren is toegelaten; de parkeerreglementering is beperkt en 
geldt voor maximaal 30 minuten en dit van maandag t.e.m. zondag; de parkeerreglementering geldt over een 
afstand van 18 m.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersborden E9a, aangevuld met onderborden Type VIIc en x-borden Xc

Art. 19: Op de Zeelaan ter hoogte van huisnummer 258 geldt:
Op de Zeelaan ter hoogte van huisnummer 36 geldt:
het parkeren is toegelaten; de parkeerreglementering is beperkt en geldt voor maximaal 30 minuten en dit van 
maandag t.e.m. zondag; de parkeerreglementering geldt over een afstand van 12 m.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersborden E9a, aangevuld met onderborden Type VIIc en x-borden Xc

Art. 20: Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven: aanvullend reglement dd. 03/09/2018 betreffende 
de Zeelaan

Art. 21: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de 
Verkeersveiligheid.
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32. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - 
gemeentewegen - Karel Woestelaan

In de Karel Woestelaan dient parkeerverbod te worden voorzien zodat de hulpdiensten altijd door kunnen.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Karel Woestelaan

Art. 1: Op de Karel Woestelaan geldt: het parkeren is verboden; het einde van de parkeerreglementering wordt 
aangeduid; het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd door: - verkeersborden E1 - de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xb, 
Xa

onderwijs
basisonderwijs

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

Het schoolreglement regelt de betrekking tussen de school en de ouders. Omwille van wijzigingen in de wetgeving 
moet het schoolreglement gewijzigd worden.
De infobrochure is een document met vermelding van de belangrijkste items/afspraken voor de ouders inzake het 
schoolgaan van hun kinderen. 

Volgende aanpassingen/toevoegingen werden opgenomen: 

SCHOOLREGLEMENT

 Er werd een welkomstwoord en de missie en visie tekst toegevoegd aan het schoolreglement. 

 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen, artikel 4 - 6° toelatingsvoorwaarden. aanpassing van het aantal 
dagen naar 250 halve dagen. implementatie nieuwe wet. 

 Hoofdstuk 4: kostenbeheersing, artikel 7 §2 scherpe maximumfactuur, aanpassing bij leerling lager 
onderwijs naar €90

 Hoofdstuk 4: kostenbeheersing, artikel 7 §3 minder scherpe maximumfactuur, aanpassing bijdrage naar 
€440. Implementatie wetgeving

 Hoofdstuk 4: kostenbeheersing, artikel 7 §4 bijdrageregeling, opname van 'leerlingenvervoer (van en naar 
school)', schrappen van 'busvervoer'

 Hoofdstuk 4: kostenbeheersing, artikel 7 §4 bijdrageregeling, opname van punt 3 ivm kosten voor het 
fruitproject "oog voor lekkers"

 Hoofdstuk 4: kostenbeheersing, artikel 7 §6 betalingen, aanpassing van betalingsperiode naar 14 dagen. 
schrappen van bedrag kosten aangetekende zending. Opname verdere afhandeling dossier.

 Hoofdstuk 6: Huiswerk, agenda's, rapporten, evaluatie en schoolloopbaan, artikel 11, toevoegen 
'levensbeschouwing'

 Hoofdstuk 8: schending van de leefregels, preventieve schorsing, tijdelijke en definitieve uitsluiting, artikel 
15, punt 2 ivm gebruik GSM/smartphone

 Hoofdstuk 8: schending van de leefregels, preventieve schorsing, tijdelijke en definitieve uitsluiting, artikel 
20, toevoegen van §6 ivm termijnen en modaliteiten beroepscommissie.

 Hoofdstuk 9: Getuigschrift basisonderwijs, artikel 22, toevoegen van 2e alinea ivm het niet behalen van 
het getuigschrift

 Hoofdstuk 10: Onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs, aanpassingen aan §2,§3,§4 en §5, 
implementatie nieuwe wetgeving

 Hoofdstuk 12: leerlingengegevens en privacy en gegevensbescherming, aanpassingen aan artikel 30, 
artikel 32 en artikel 33, implementatie wetgeving

 Hoofdstuk 13: Smartphone, tablet, laptop, trackers of andere gelijkaardige toestellen, internet en sociale 
media -  toevoegen van het volledige hoofdstuk

 Hoofdstuk 15: leerlingenbegeleiding, aanpassing van het volledige hoofdstuk

INFOBROCHURE

 Hoofdstuk 1: situering van onze school, artikel 1.1.3 scholengemeenschap, doorhalen Gemeentelijke 
lagere school, Haenestraat 8 te Veurne

 Hoofdstuk 1: situering van onze school, artikel 1.2.1 De schoolraad, doorhalen voorzitter

 Hoofdstuk 3: Organisatorische afspraken, artikel 3.5 schoolverzekering, vanaf januari 2019 is dit AXA

 Hoofdstuk 3: Organisatorische afspraken, artikel 3.6 schooltoeslag, toevoegen wetgeving omtrent 
groeipakket
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 Hoofdstuk 3: Organisatorische afspraken, artikel 3.13 sport op school, doorhalen zin 'de kast wordt steeds 
afgesloten,...'

 Hoofdstuk 7: ondersteuningsnetwerk, toevoegen van volledig hoofdstuk. Het voormalige hoofdstuk 7: CLB 
werd geschrapt.

Het aangepaste schoolreglement en de infobrochure werd met het personeel besproken in de 
personeelsvergadering van 3 juni en op de schoolraad van 27 juni 2019

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art.1: Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 
25 juni 2018 wordt opgeheven.

Art.2: Het hierbij gevoegde schoolreglement en infobrochure wordt goedgekeurd.

Art.3: Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en de infobrochure wordt bij elke inschrijving van een leerling 
en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de ouders, die 
ondertekenen voor akkoord.

34. Goedkeuren schoolreglement 2019 van de Gemeentelijke basisschool Koksijde

Het schoolreglement regelt de betrekking tussen de school en de ouders. Omwille van wijzigingen in de wetgeving 
moet het schoolreglement gewijzigd worden.

Volgende aanpassingen/toevoegingen werden opgenomen: 

SCHOOLREGLEMENT

 Er werd een welkomstwoord en de missie en visie tekst toegevoegd aan het schoolreglement. 

 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen, artikel 4 - 6° toelatingsvoorwaarden. aanpassing van het aantal 
dagen naar 250 halve dagen. implementatie nieuwe wet.

 Hoofdstuk 8: kostenbeheersing, artikel 7 §1 Opname tekst omtrent gratis aangeboden diensten (Oog voor 
lekkers, leerlingenvervoer tijdens de schooluren, vervoer en deelname aan buitenschoolse activiteiten. 

 Hoofdstuk 8: kostenbeheersing, artikel 7 §2 scherpe maximumfactuur, aanpassing bij leerling lager 
onderwijs naar €90

 Hoofdstuk 8: kostenbeheersing, artikel 7 §3 minder scherpe maximumfactuur, aanpassing bijdrage naar 
€440. Implementatie wetgeving

 Hoofdstuk 8: kostenbeheersing, artikel 7 §3 minder scherpe maximumfactuur, doorhalen schoolreis naar 
Planckendael, schoolreis naar Bellewaerde en schoolreis naar Plopsaland.

 Hoofdstuk 8: kostenbeheersing, artikel 7 §4 bijdrageregeling, opname van 'leerlingenvervoer (van en naar 
school)', schrappen van 'en dranken'

 Hoofdstuk 8: kostenbeheersing, artikel 7 §6 betalingen, opname van paragraaf omtrent voorwaarden 
betaling facturen. 

 Hoofdstuk 10:Huiswerk, agenda's, rapporten, evaluatie en schoolloopbaan, artikel 9, opname van tekst 
omtrent het nieuwe huiswerkbeleid.

 Hoofdstuk 12: schending van de leefregels, preventieve schorsing, tijdelijke en definitieve uitsluiting, 
artikel 15, punt 2 ivm gebruik GSM/smartphone

 Hoofdstuk 12: schending van de leefregels, preventieve schorsing, tijdelijke en definitieve uitsluiting, 
artikel 21, toevoegen van §6 ivm termijnen en modaliteiten beroepscommissie.

 Hoofdstuk 13: Getuigschrift basisonderwijs, artikel 23, toevoegen van 2e alinea ivm het niet behalen van 
het getuigschrift

 Hoofdstuk 14: Onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs, aanpassingen aan §2,§3,§4 en §5, 
implementatie nieuwe wetgeving

 Hoofdstuk 16: leerlingengegevens en privacy en gegevensbescherming, aanpassingen aan artikel 31 
en  artikel 32, implementatie wetgeving

 Hoofdstuk 17: Smartphone, tablet, laptop, trackers of andere gelijkaardige toestellen, internet en sociale 
media -  toevoegen van het volledige hoofdstuk

 Hoofdstuk 19: leerlingenbegeleiding, aanpassing van het volledige hoofdstuk

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art.1: Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 
25 juni 2018 wordt opgeheven.

Art.2: Het hierbij gevoegde schoolreglement wordt goedgekeurd.



GEMEENTERAAD

TOELICHTENDE NOTA

Art.3: Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en de infobrochure wordt bij elke inschrijving van een leerling 
en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de ouders, die 
ondertekenen voor akkoord.

kunstonderwijs

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

Het niveaudecreet Deeltijds Kunstonderwijs werd op 9 maart 2018 definitief goedgekeurd in het Vlaams 
parlement. 

Op basis van de telling van 1 februari 2019 van de regelmatig inschreven cursisten 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 mogelijk te 
maken. De goedgekeurde besteding van het lestijdenpakket is de basis voor de effectieve aanstelling van de 
leerkrachten.

Dit jaar werd voor het eerst een solidariteitsprincipe toegepast op het lestijdenpakket. Dit betekent concreet, dat 
de WAK 21 lestijden minder kan inrichten dan vorig schooljaar. Deze maatregel is van toepassing op alle 
Kunstacademies van Vlaanderen en heeft als doel de financiering van het nieuw decreet DKO. 

Dit schooljaar was het ook mogelijk om in te tekenen op het subsidieproject Kunstkuur. Dit is een project dat een 
samenwerking met het basisonderwijs inhoudt en een absolute meerwaarde betekent voor zowel de Westhoek 
Academie als het gemeentelijk basisonderwijs Koksijde, Oostduinkerke. Dit jaar is de subsidie niet toegekend aan 
onze scholen, maar we willen toch starten met Kunstkuur omwille van de inhoudelijke meerwaarde. Ter info: van 
de meer dan 300 ingediende aanvragen werden er maar 80 gefinancierd. Het dossier Kunstkuur werd reeds 
meerdere malen uitvoerig besproken en gemotiveerd op het ABOC, vergaderingen basisonderwijs en bij de 
schepen van onderwijs, de heer Lander Van Hove. Graag richten wij dit project in ten laste van het schoolbestuur. 
Volgend jaar wordt het subsidiedossier opnieuw aangevraagd, rekening houdend met de opmerkingen van 
Kunstkuur. 

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art.1: De aanwending van het lestijdenpakket van de Westhoek Academie Koksijde voor het schooljaar 2019 – 
2020 wordt goedgekeurd.

Art.2: Het schepencollege kan aan dit goedgekeurde lestijdenpakket minimale wijzigingen aanbrengen als de 
definitieve dienstbrief afwijkingen vermeldt.

Art.3: Het goedgekeurde lestijdenpakket schooljaar 2019 – 2020 is de basis voor de aanstelling van de 
leerkrachten voor het schooljaar 2019 – 2020.

Art.4: Een afschrift van deze beslissing zal worden bezorgd aan de directeur van de Westhoek Academie en aan de 
financiële dienst.

36. Goedkeuren lestijdenpakket StAPwest

De dansafdeling van StAPwest (vroeger Muwok) is sinds 2006 een vast waarde binnen het aanbod van 
dansinitiatieven in de regio en onlosmakelijk verbonden met Koksijde.

Het nieuwe niveaudecreet Deeltijds Kunstonderwijs van 2018 maakt het mogelijk om het aanbod uit te breiden met 
nieuwe projecten.

Bovenop het toegekende lestijdenpakket van het ministerie (op basis van de leerlingen telling 1 februari) vraagt 
StAPwest 4/22 lestijden ten laste van het schoolbestuur Koksijde aan om enkele afdelingen verder uit te breiden.

Met deze 4/22 lestijden zou kunnen worden ingericht:

1/22 voor de organisatie van kleuterdans (4 - 5 jarigen): Kinderen jonger dan 6 jaar kunnen zich officieel niet 
inschrijven in de academie en daarom kunnen er ook geen ministerie uren voor worden aangewend. Voor deze 
optie kleuterdans komt meer en meer vraag van de ouders.

3/22 voor de aanstelling van een leerkracht elektrische gitaar als uitbreiding van de afdeling jazz-pop-rock.

Brutoloon op jaarbasis voor deze 4/22 lestijden salarisschaal 301 ten laste van het schoolbestuur Koksijde: € 
4.152,45 

VOORSTEL VAN BESLISSING



GEMEENTERAAD

TOELICHTENDE NOTA

Art.1: De aanwending van het lestijdenpakket StAPwest met 4/22 ten laste van het schoolbestuur Koksijde voor 
het schooljaar 2019-2020 wordt goedgekeurd.

Art.2: Het goedgekeurde lestijdenpakket 4/22 ten laste van het schoolbestuur Koksijde worden aangewend voor de 
aanstelling van 1/22 leerkracht kleuterdans en 3/22 leerkracht elektrische gitaar in de afdeling Koksijde.

Art.3: Een afschrift van deze beslissing zal bezorgd worden aan het schoolbestuur Veurne en aan de directeur van 
StAPwest.

personeel
arbeidsreglement

37. Goedkeuring deontologische code medewerkers lokaal bestuur Koksijde

Artikel 193 van het decreet lokaal bestuur legt vast dat de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn 
een gezamenlijke deontologische code dienen op te stellen voor de gemeente en de OCMW medewerkers. 

Met deze code willen we een open gesprekscultuur stimuleren waar medewerkers en leidinggevenden 
integriteitsdilemma’s kunnen bespreken. Dat draagt bij tot betere afspraken en een snellere detectie van 
knelpunten en mogelijke risico's. De deontologische code moet medewerkers duidelijkheid bieden over wat er wel 
en niet verstaan wordt onder integer handelen en wat in overeenstemming is met de waarden van de gemeente en 
OCMW Koksijde.

De nadruk van de deontologische code ligt niet zozeer op het controleren en straffen van foutief gedrag maar het 
moet medewerkers van onze organisatie aanmoedigen om na te denken over wat het betekent integer te werken 
en over de concrete toepassing daarvan in ons dagdagelijkse werk en dit volgens de waarden van onze organisatie.

De code is opgesteld volgens de principes vertrouwelijkheid, betrouwbaarheid, objectief, neutraal en onpartijdig 
zijn en de 5 waarden van de gemeente Koksijde, respect, open communicatie, groei, collegialiteit, positiviteit. 

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: De deontologische code voor het gemeentepersoneel wordt goedgekeurd.
Art. 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de secretarie en de dienst Personeel en HR.

EXTRA AGENDAPUNTEN

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)

Sinds september 2018 is er geen bankautomaat meer in Sint-Idesbald.

Tijdens de verkiezingscampagne werd er wel door de verschillende partijen naar deze problematiek verwezen met 
de belofte hiervoor een oplossing te vinden..

Cash geld wordt niet alleen gevraagd door onze inwoners (die trouwens hiervoor zijn teruggevallen op de 
handelaars en bij een kleine aankoop tevens een bedrag in cash opvragen) maar is voor de 2de verblijvers en de 
toeristen een noodzaak.

Iedereen is er zich ten volle van bewust dat de banken het gebruik van cash proberen te beperken en maximaal 
inzetten op digitale platformen om betalingen door te voeren.

Deze trend is iedereen vanzelfsprekend ook niet ontgaan en om ook hier positief aan mede te werken werden in 
het voorjaar presentaties voor bewoners en handelaars in Sint-Idesbald ingericht in samenwerking met Payconiq.

Eerlijkheid gebiedt ons allen die hier zetelen dat er vanuit de oudere bevolking nog relatief veel weerstand bestaat 
om over te stappen naar nieuwe technologieën.

Daarom blijft de vraag naar 1 ATM in de deelgemeente Sint Idesbald hoog op onze agenda’s staan.

Gezien deze blijvende vraag werden begin januari gesprekken gestart met BNP Paribas Fortis en werd er gepolst bij 
handelaars waar deze ATM mogelijks zou kunnen worden geplaatst.

Een handelaar heeft spontaan voorgesteld een deel van zijn handelspand voor een periode van 3 jaar kosteloos ter 
beschikking te stellen om er een bankautomaat te installeren.

Een technicus van BNP is ter plaatse gekomen, heeft alles opgemeten en heeft vastgesteld dat de locatie geschikt 
was om dergelijk toestel te plaatsen.

Bij nader onderzoek van de transacties van het laatste jaar toen de bankautomaat van BNP nog in werking was 
werd door BNP geconcludeerd dat de kosten om een ATM te behouden veel te hoog lagen.

Na bijkomende argumentatie werd de aanvraag binnen BNP toch aanvaard zij het onder voorwaarden.

BNP Paribas Fortis heeft gevraagd volgende vraag voor te leggen op de GR:

“Gaat de gemeenteraad akkoord met het principe om een tegemoetkoming in de kosten van een bankautomaat in 
Sint-Idesbald te verstrekken?”
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TOELICHTENDE NOTA

Indien er hierop positief geantwoord wordt zal BNP Paribas Fortis, na berekening, een voorstel van 
tegemoetkoming doen waarover onderhandeld kan worden.
Het is vanzelfsprekend en ook zo in de mail bevestigd dat het voorstel verder onderhandeld kan worden OF 
geweigerd indien geoordeeld wordt dat het vooropgestelde bedrag van deze tegemoetkoming te hoog ligt.

De hoop wordt hier dan uitgesproken dat de voltallige gemeenteraad met deze principevraag akkoord kan gaan en 
de deur openzet om de onderhandelingen te voeren en deze tot een goed einde te brengen. Zodoende zal Sint-
Idesbald opnieuw over een bankautomaat beschikken en kunnen onze bewoners en toeristen zonder moeilijkheden 
cash geld opvragen.

Teneinde de gemeenteraad een volledig inzicht te geven in de gesprekken die hebben plaatsgevonden gelieve in 
bijlage alle correspondentie dienaangaande te vinden alsmede de bevestiging van de heer Marc Buylaert om een 
deel van zijn handelspand, gelegen aan de Strandlaan, voor 3 jaar kosteloos ter beschikking te stellen.

VOORSTEL VAN BESLISSING

de stemming wordt gevraagd voor volgende vraag :
- de gemeenteraad gaat akkoord met het principe om een tegemoetkoming te betalen voor de kosten van het 
plaatsen en uitbaten van een bankautomaat in Sint-Idesbald
- de gemeentelijke diensten zullen de onderhandelingen met BNP opstarten en het voorstel op de volgende 
gemeenteraad toelichten (agenderen)

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

Als vervolg op de vraag van het introduceren van deelfietsen (GR 30/04/2019) wensen wij ook de kaart te trekken 
van de deelsteps. De gemeenten waar deelsteps worden geïntroduceerd zien dat deze een enorm succes kennen 
en hun aanbod uitbreiden.

Verder zijn wij meer dan verheugd te zien dat de fractieleider dhr. Devos van Lijst Burgemeester ons in deze 
redenering volgt en hierover dermate tevreden is dat hij een mooi en blits filmpje op YouTube en zijn FB pagina 
heeft geplaatst.

Voor ons is dit een mooi statement dat de huidige bestuurscoalitie zich helemaal in deze nieuwe vorm van 
verplaatsing zich kan vinden.

Zeker gezien de argumentatie dat parkeren in de zomer duur is en dat er vaak moeilijk plaats te vinden is in de 
seizoenen.

Het kan een enorme troef zijn in het kader van de mobiliteit voor onze toeristische gemeente om zo bewoners en 
bezoekers van onze gemeente de kans te geven zich te makkelijk verplaatsen via deelsteps met een groen 
knipoog.

Dit laatste kadert dan ook zeker in de uitspraken van Open VLD nationaal, en we citeren: ‘West-Vlaanderen moet 
dé klimaatprovincie van Vlaanderen worden”.

Verder kunnen deze deelsteps misschien zelfs een nieuwe insteek zijn voor toeristische routes en dus een nieuwe 
troef voor toerisme.

Hierbij ons voorstel tot stemming :

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: De gemeenteraad onderschrijft het deel-step systeem en vraagt de bestuurscoalitie dit systeem te 
implementeren

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

Mijn vraagstelling is dermate dringend dat ze niet kan wachten tot de volgende verkeerscommissie.

Zie ook tussenkomst GR 28/05/19 en brief inwoner in onderstaande bijlage.

In de laatste maanden konden we zelf constateren dat er een 7 tal ernstige incideten waren in de bocht van de 
Pylyserlaanop op het laatste stuk met de verbindingsweg Zeelaan Koksijde-dorp.

Zelfs een politiewagen ging er uit de bocht en overlaatst een zwaar ongeval met alweer een wagen.

Na mijn tussenkomst op 28/05/2018 werden er paaltjes geplaatst. Maar dat blijkt op vandaag niet voldoende. De 
situatie voor wagens, maar vooral ook voor voetgangers blijft er levensgevaarlijk.

Verder begrepen wij van onze afgevaarde in de VC, Peter Levecque, dat men bomen zou planten om zo het 
optische effect te bekomen dat de straat smaller lijkt en dit de bestuurders zou afremmen. Dit is de slechtste optie 
want hierdoor neigt men naar het midden van de baan te rijden en als er dan een tegenligger komt zal de 
bestuurder de reflex hebben met een bruuske beweging uit te wijken waardoor het fiets-en voetgangersdeel zal 
worden geraakt. Bovendien zal dit in de herfst een gladder wegdek veroorzaken hetgeen de verkeersveiligheid niet 
zal bevorderen. Ook VIAS geeft aan dat dit geen oplossing is.
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TOELICHTENDE NOTA

Ook in het kader van sluipwegen dringt zich hier een oplossing op.

Er dient zich een grondige studie aan hoe de weg opnieuw veilig te maken, de gemeente kan hiervoor best 
deskundigen inroepen om zo naar een structurele oplossing te zoeken. Je moet zeker aangeven dat de gemeente 
met de beste bedoelingen deze verkeerssituatie met kleine wijzigingen wil proberen te verbeteren maar dat deze 
geen oplossing bieden gezien de vele incidenten. Is het geen optie om de directe betrokkenen (de bewoners) te 
raadplegen en hun mening vragen wat zou kunnen werken. Ondanks het feit dat men blijft zeggen dat 
éénrichtingsverkeer niet mogelijk is lijkt het mij de evidentie zelve de bewoners hierover eens te horen, het 
antwoord zou wel een keer verrassend kunnen zijn. Dit is dan al een voorronde van Koksijde….

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art 1 : De gemeenteraad beslist een externe deskundige aan te stellen om de verkeerssituatie te onderzoeken en 
een structureel voorstel toe te lichten op de volgende gemeenteraad
Art 2 : De gemeenteraad verzoekt de huidige bestuurscoalitie de bewoners van de Pylyserlaan te raadplegen om 
samen naar een oplossing te zoeken en deze dan af te toetsen met het voorstel van de externe deskundige.
Art 2 : De gemeenteraad verzoekt de huidige bestuurscoalitie om advies in te winnen via VIAS

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

Onze gemeente biedt heel wat steun aan fietsers. Zo investeren wij vandaag al sterk in het aanleggen van 
kwalitatieve fietspaden, fietsinfrastructuur, aangepaste straten en pleinen,…

N-VA wil daar nog sterker in investeren. Daarom agendeerden wij op de gemeenteraad van 30 april 2019 een 
ganse reeks voorstellen voor een doorgedreven fietsbeleid. Helaas werden deze voorstellen toen weggestemd door 
de meerderheidspartijen OpenVLD, CD&V en sp.a.

Het debat is echter niet gesloten. Integendeel zelfs, gelet op het feit dat volop de discussie wordt voorbereid om 
het parkeerbeleid voor auto’s te herzien vanaf 1 januari 2020. De eerste plannen werden daartoe uitgetekend door 
de meerderheid en toegelicht in de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf van 17 juni ll. en op de 
Gemeenteraadscommissie van 27 juni ll. Deze plannen worden op korte termijn verder gefinaliseerd.

De lancering van een nieuw parkeerbeleid biedt een uitgelezen opportuniteit om ook het feitsbeleid vandaag toch 
nogmaals scherper op punt te stellen.

Bijvoorbeeld kan een systeem met “FIETS-DUKATEN” worden ingevoerd. Het gemeentebestuur van Koksijde-
Oostduinkerke engageerde zich er inmiddels toe dit N-VA voorstel in te voeren. Een uitstekende zaak.

Dit systeem werd eerder uitgevonden en ingevoerd in de gemeente Bonheiden, door N-VA Burgemeester Guido 
Vaganée. Het project won zelfs de ‘Agoria Smart City Award’. En terecht. Het fietsgebruik bij de schoolgaande 
jeugd steeg er van 12 naar 62%. Door technologie en leefbaarheid te koppelen, met een systeem dat de privacy 
van onze kinderen respecteert. Alle scholen werden er uitgerust met een speciale fietsscanner. En in het voorwiel 
van hun fiets kregen de leerlingen een gepersonaliseerde chip. Slim En effectief. Fietsende scholieren krijgen een 
beloning (in de vorm van dukaten) die ze kunnen gebruiken voor lokale activiteiten.

Meer informatie over dit voorstel is ook te lezen (1) Op N-VA facebookpagina met de lancering van dit voorstel een 
jaar geleden op 14 mei 2018, (2) in het N-VA verkiezingsprogramma vanaf blz 28 (zie: https://koksijde.n-
va.be/sites/afdelingen.n-va.be/files/generated/files/dossier/nva_partijprogramma.pdf ) en in de motie dd 30 april 
op de gemeenteraad (Zie punt 8 https://www.koksijde.be/sites/default/files/media/gr_20190430_vklnota_0.pdf)

Eerder op de gemeenteraad werd ook reeds de mogelijkheid voorgesteld om deel-fietsen te installeren aan het 
station van Koksijde, in overleg en samenwerking met een private partner. Dit naast een ganse reeks andere 
voorstellen.

Naast deze voorstellen zijn nog heel wat andere fietsvriendelijke investeringen mogelijk.

VOORSTEL VAN BESLISSING

N-VA vraagt de aparte stemming over elk van volgende voorstellen:

De gemeenteraad heroverweegt haar standpunt en steunt alsnog de N-VA voorstellen zoals deze eerder werden 
geformuleerd op de gemeenteraad van 30 april 2019:

1. we investeren nog sterker in publieke infrastructuur, daarbij geven we vooxrrang aan schoolomgevingen. Waar 
mogelijk scheiden we het fietspad van de rijweg. We zorgen ook voor veilige en comfortabele fietsstallingen en 
kindlinten voornamelijk in de nabijheid van scholen, sportclubs en jeugdverenigingen.

2. Specifieke en sterke aandacht gaat ook naar comfortabele en degelijke fietsinfrastructuur in onze 
handelskernen.

3. we onderzoeken de mogelijkheid voor deel-fietsen aan het station van Koksijde, in overleg en samenwerking 
met een private partner.

4. ook de voetganger verliezen we natuurlijk niet uit het oog. Het onderhoud van de voetpaden blijft een prioriteit. 
Bij de heraanleg van voetpaden zien we toe op het comfort van rolstoelgebruikers, senioren en kinderwagens.
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Naast de heroverweging van deze voorstellen zoals geformuleerd op de gemeenteraad van 30 april 2019, vraagt N-
VA ook de stemming over een reeks aanvullende voorstellen.

5. De gemeenteraad vraagt het gemeentebestuur om dit ambitieus programma voor fietsstallingen uit te werken 
dat gelijktijdig met het nieuwe parkeerbeleid wordt uitgerold. Daarbij dienen volgende zaken te worden uitgewerkt:

6. Er komt een forse investering in fietsenrekken, met prioriteit voor onze handelsstraten. Gewaakt wordt over de 
investering in esthetisch en kwaliteitatief hoogstaand materiaal.

7. We kiezen voor de uitwerking van een systeem van zogenaamde “fietstrommels”, dit zijn verhuurbare, 
overkapbare en afsluitbare fietenstallingen. Te installeren in een kwalitatieve vormgeving.

8. De gemeenteraad vraagt het gemeentebestuur om op belangrijke fietsroutes publieke fietspompen te plaatsen, 
zoals dit reeds het geval is in Nieuwpoort, langs de havengeul

9. De gemeenteraad vraagt het gemeentebestuur om, in samenwerking met een private partner en op passende 
locaties, automaten met fietsbenodigdheden te plaatsen. In dergelijke automaten zouden fietsers bijvoorbeeld 
terecht kunnen voor fietslichtjes, fluohesjes, repareermateriaal voor lekke banden, regenponcho’s,…

42. De herinvoering van feestcomités in onze gemeente (o.v.v. raadslid Loones)

N-VA wil de kermissen, dorpsfeesten en plaatselijke activiteiten in onze wijken en deelgemeenten sterker en 
actiever ondersteund zien. Deze evenementen bevorderen het contact tussen mensen en dragen bij tot de sociale 
cohesie van onze gemeente.

Helaas bleek de recente organisatie van de kermis in Koksijde Dorp volkomen ondermaats. Onze dorpen verdienen 
beter. Wanneer het bestuur niet tot afdoende resultaten blijkt te komen, moeten alternatieven terug mogelijk 
worden.

Recente voorstellen van N-VA en van Koksijde Vooruit om een burgerbegroting in te voeren, werden door de 
meerderheid weggestemd. Nochtans zou dit een middel kunnen zijn om onze inwoners te responsabiliseren en 
enthousiasmeren. En om een sterkere buurtwerking uit te bouwen.

Nu de meerderheid dergelijk alternatief voorstel niet wenst te ondersteunen, dient de herinvoering van de 
geschrapte feestcomités te worden georganiseerd. Dit wordt een werk van lange adem, waarbij gewaakt moet 
worden over het opzetten van een verstandige en gedragen organisatie en het uitwerken van een financiële 
ondersteuning die correct en responsabiliserend werkt.

VOORSTEL VAN BESLISSING

N-VA vraagt de stemming over het volgende voorstel:

De herinvoering van de geschrapte feestcomités wordt georganiseerd. Daarbij wordt gewaakt over het opzetten 
van een verstandige en gedragen organisatie en het uitwerken van een financiële ondersteuning die correct en 
responsabiliserend werkt. De uitbouw wordt met een realistische en voldoende lange tijdshorizon gerealiseerd.

Burgerinitiatieven die binnen dit opzet gekaderd kunnen worden, worden aangemoedigd en actief ondersteund; ze 
worden zeker niet tegengewerkt.

43. Koesteren van onze jumelages (o.v.v. raadslid Vandenbroucke)

De website van onze gemeente Koksijde-Oostduinkerke beschrijft het belang van onze jumelages als volgt:

“De gemeente Koksijde heeft een sterke traditie op het vlak van jumelages, of verbroederingen met andere 
gemeenten. Zowel de kernen Koksijde als Oostduinkerke hebben sinds jaar en dag een bloeiend jumelagecomité 
dat heel wat initiatieven op het getouw zet om de Europese gedachte dicht bij de mensen te brengen. Zo is 
Koksijde verbroederd met Bad Schallerbach, Konz en Wanze-Antheit. Oostduinkerke op zijn beurt is verbroederd 
met Biedenkopf, La Charité-sur-Loire, Wépion-sur-Meuse en Neustadt-an-der-Orla.

Jumelage is ontstaan uit de vastberadenheid om mensen met een andere taal en cultuur samen te brengen en van 
elkaar te leren. Op die manier wordt bijgedragen tot de ontwikkeling van het Europees burgerschap en een nieuwe 
samenleving met verdraagzaamheid als edel streven. Verbroederen bevordert meteen ook de vredesgedachte. Om 
deze doelstellingen te kunnen realiseren, organiseren de jumelagecomités culturele manifestaties, jeugdkampen, 
sportwedstrijden, uitstappen enz… Al deze activiteiten worden door het gemeentebestuur uiteraard financiëel 
gesteund, wat voor de bevolking een extra duwtje in de rug is om die gemeenten te bezoeken.”

Concreet gaat het voor onze gemeente over volgende verbroederingen:

Verbroederingen met Koksijde

* Bad Schallerbach (O - 1955)
Bad Schallerbach ligt in Oostenrijk, op 1130 km van Koksijde. Deze verbroedering begon in 1955. Merkwaardig: 
het is de oudste jumelage van Europa!
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* Konz (D - 1972)
Konz is een Duitse gemeente aan de Moezel, 8 km ten zuiden van Trier en 430 km van Koksijde. Deze 
verbroedering bestaat sinds 1972.

* Wanze-Antheit (B - 1997)
Wanze-Antheit is een Waalse gemeente, 5 km ten zuiden van Hoei, en 250 km van Koksijde. Deze verbroedering 
nam een aanvang in 1997.

Verbroederingen met Oostduinkerke

* Biedenkopf (D - 1966)
Biedenkopf, een Duitse stad gelegen aan de Lahn tussen Dillenburg en Marburg in de landsstaat Hessen, en 
waarmee de verbroedering werd ondertekend op 19 juni 1966. Afstand 500 km tot de marktplaats.

* La Charité-sur-Loire (F - 1972)
La Charité-sur-Loire ligt in Frankrijk, uiteraard aan de Loire tussen Sancerre-Pouilly en Nevers (hoofdstad van het 
departement La Nièvre), zo'n 550 km van Oostduinkerke. Het samenwerkingsverband begon op 14 mei 1972.

* Wépion sur Meuse (B - 1974)
Wépion-sur-Meuse is een Waalse deelgemeente van de stad Namen in België. Deze verbroedering ging als een 
eerste verbroedering tussen Walen en Vlamingen van start op 31 augustus 1974.

* Neustadt an der Orla (D - 1999)
Neustadt-an-der-Orla, gelegen in het vroegere Oost-Duitsland, in de groene deelstaat Thuringen, op ca. 800 km 
van Oostduinkerke. Een vrije recente jumelage die begon in 1999.

VOORSTEL VAN BESLISSING

N-VA vraagt de stemming over de volgende voorstellen:

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 locale economie verder te versterken. Bovendien blijven 
onze jongeren hierbij prioritair betrekken.

3/ De gemeenteraad vraagt het gemeentebestuur om in de volgende editie van Tijdingen extra aandacht te 
besteden aan de verbroederingen en om daarbij ook een expliciete oproep te lanceren naar vrijwilliggers om zich 
aan te sluiten.

44. Blijvend garanderen van een voldoende sterke financiering via het gemeentefonds (o.v.v. 
raadslid Loones)

Onze gemeente verwerft haar financieringsmiddelen langs verschillende kanalen, één daarvan is het 
gemeentefonds. Verschillende politieke partijen wensen het debat over de toebedeling van de middelen van dit 
gemeentefonds te openen. Zo wil bvb CD&V dat de kleinere plattelandsgemeenten meer worden ondersteund.

Een debat over het gemeentefonds is terecht. Tegelijk houdt het specifieke risico’s in. Bij de toebedeling geldt 
vandaag immers een voorrangsregeling voor kustgemeenten:

 zie tabel in bijlage

Concreet vertaalt de toebedelingsregeling dit alles in volgende verhoudingen:

 zie tabel in bijlage

Het is belangrijk dat de kustgemeenten een versterkte financiering kunnen blijven behouden. Dit is onder meer te 
verdedigen op basis van volgende, niet exhaustieve lijst van argumenten:

 In de toeristische topmaanden zien de kustgemeenten hun bevolking exponentieel toenemen, met alle 
extra uitgaven vandien (veiligheid (brandweer, politie,…), netheid, vrijetijdsbeleving,…)

 De vergrijzing van de kustbevolking reflecteert de extra inspanning die onze gemeenten doen om een 
maatshappelijk antwoord uit te werken om de toenemende levensverwachting te kaderen.

 Inspanningen voor kustverdediging dienen niet alleen de kustgemeenten maar gans Vlaanderen

 

VOORSTEL VAN BESLISSING

N-VA vraagt de aparte stemming over elk van de volgende voorstellen:

1/ De gemeenteraad roept het gemeentebestuur op waakzaam te zijn en de financiering van onze kustgemeente 
via het gemeentefonds te verdedigen op elk passend beleidsniveau en via elk passend beleidskanaal.
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2/ De verschillende politieke partijen in de gemeenteraad van Koksijde engageren zich ertoe het belang van de 
finaniering van de kustgemeenten via het gemeentefonds pro-actief en intens te verdedigen binnen de eigen 
nationale partij en daartoe de nodige acties te garanderen.

45. Extra speelpleintje aan sporthal Hazebeekstraat (o.v.v. raadslid Verhaeghe)

We willen nog meer kindjes op speelpleinen zien. Want speelpleintjes zijn enorm belangrijk. Ze brengen een buurt 
samen, ouders en grootouders kunnen er samen genieten met hun (klein)kinderen, keuvelen met hun buren, 
nieuwe contacten leggen. Wij investeren daarom al jaren in onze gemeentelijke speelpleinen.

N-VA Koksijde-Oostduinkerke wil daar graag nog een schepje bovenop doen. Extra speelpleinen moeten worden 
aangelegd. Eerder formuleerden we daarover al verschillende voorstellen op de gemeenteraad en via de (sociale) 
media.

Een extra speelpleintje zou ook geplaatst kunnen worden aan de sporthal in de Hazebeekstraat.

VOORSTEL VAN BESLISSING

N-VA vraagt de stemming over het volgende voorstel:

Een extra speelpleintje dient te worden aangelegd bij de sporthal Hazebeekstraat. Deze kan worden aangelegd 
tussen het skatepart en de sporthaal in (zodat kinderen de straat niet hoeven over te steken). Daarvoor kan bvb 
extra ruimte worden vrijgemaakt door de vandaag aanwezige haag te verplaatsen.

MONDELINGE VRAGEN

46. Verkoop van ijs op het strand met gemotoriseerde voertuigen (o.v.v. raadslid Wolter 
Hofmans)

GR 20190702 MONDELINGE VRAAG : verkoop van ijs op het strand met gemotoriseerde voertuigen.

INLEIDING

Op 25 april 2019 werd bij het College van burgemeester en schepenen en alle gemeenteraadsleden een klacht 
ingediend wat betreft de verkoop van ijs op het strand met gemotoriseerde voertuigen.

De klacht luidde als volgt

“Het strand is een plaats om te rusten, te spelen, om een gezond luchtje te scheppen en ook een ijsje te eten maar 
dan wel zonder geluids-en geurhinder.
Gemotoriseerde voertuigen horen niet op het strand: ze rijden soms heel vlug wat ook een gevaar betekent voor 
spelende kinderen waarvan je soms de onverwachte bewegingen niet kan inschatten.
Op de stranden in Frankrijk worden er karren met speciale wielen op mankracht voortgeduwd en in andere 
Belgische badplaatsen werden
deze gemotoriseerde voertuigen zelfs door het gemeentebestuur verboden.
Een ander punt is dat die ijsjes verpakt zijn en dat we hier ook bij gebrek aan vuilnisbakken op het strand heel 
vaak papiertjes op het strand vinden: ik raad u aan eens te kijken hoe ze dit in De Panne hebben opgelost met hun 
vuilnisbakken op het strand”

Er kon dit weekeinde vastgesteld worden dat deze gemotoriseerde voertuigen nog altijd rondrijden op onze 
stranden

TOELICHTING

Bij nader onderzoek blijkt dit een concessie (of subconcessie) te zijn die verleend wordt door de gemeente en 
waarvoor concessievoorwaarden in een lastenboek worden vervat.

• Deze concessie wordt ingedeeld in 2 standplaatsen:
-Koksijde-bad/Sint-Idesbald :van grensscheiding met De Panne tot Bettystraat en
-Oostduinkerke-bad: van grensscheiding met Nieuwpoort tot hoogte Bettystraat.

• De minimun concessievergoeding is 7000€.

• De toewijzing gebeurt via openbare aanbesteding aan de hoogstbiedende.

• Wat de uitbatingsvoorwaarden betreft is er wel een verschil tussen de 2 standplaatsen :
- in Oostduinkerke zijn er 2 vaste constructies van 2m op3m op het strand toegelaten (Sint André en Groendijk) en 
mogen ze met 2 personen op het strand rondventen.
-in Koksijde-Sint-Idesbald zijn vaste constucties verboden en mogen ze met 3 personen rondventen.

Artikel 7 § 6 van het lastenboek luidt als volgt:
“ Alle verkeer met rijwielen en motorvoertuigen in de duinen en op het strand is verboden. Mits voorafgaandelijke 
en schriftelijke toelating kan het college van burgemeester en schepenen personen de toelating geven om met een 
voertuig op het strand te komen.”
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Artikel 9 §3 f) van concessieovereenkomst zeedijk & strand met MDK laat dit verkeer met rijwielen en 
motorvoertuigen toe mits specifieke toelating van de burgemeester.
Voor voertuigen of rijwielen van bijzondere personen, mits specifieke toelating van de burgemeester

Artikel 9 § 7 a, b legt enkele voorwaarden op vooral wat de snelheid en de veiligheid betreft

Artikel 8 §1 van het lastenboek luidt als volgt:
§.1 het is de concessiehouder ten strengste verboden geluidshinder te veroorzaken.
§2 Terzake mag dan ook geen geluidsinstallatie worden gebruikt om de aandacht van het publiek te trekken.

Uit deze artikels blijkt duidelijk dat de burgemeester de bevoegde persoon is om deze uitbating met 
motorvoertuigen toe te laten.

VRAGEN

Gaat het hier over een concessie of een subconcessie? Moet er hiervoor een vergoeding worden betaald aan MDK 
zoals dit bv het geval is voor de zandterrassen of beachbars.

Waarom is er een verschil in de uitbatingsvoorwaarden tussen Koksijde-Sint-Idesbald en Oostduinkerke (Sint-
André en Groendijk).Wat zijn de redenen hiervoor?

In een periode waarin zoveel aandacht wordt geschonken aan de problematiek van de vervuiling (strand-zee-lucht) 
kan de vraag gesteld worden of het verantwoord is om vervuilende gemotoriseerde voertuigen toe te laten om ijs 
te verkopen op het strand? Deze werden al in veel andere gemeenten verboden.

Zou het niet beter zijn, zoals in de klacht voorgesteld, op mankracht voortgeduwde karren te gebruiken? (zie foto 
in bijlage)

Zou het misschien ook niet aangeraden zijn om een oproep te doen bij onze eigen handelaars om met hun 
artisanale ijsjes in eetbare horentjes of bekertjes op het strand rond te venten.? Hiermee wordt voorrang gegeven 
aan onze lokale economie en zouden we minder afval hebben.

Wat het afval betreft, blijft het gebrek aan vuilnisbakken op het strand nog altijd een probleem.
Is het gemeentebestuur van plan iets te ondernemen om dit probleem te verhelpen?

 

47. Problematiek ophalen afval vakantieparken: stand van zaken ? (o.v.v. raadslid De Coster)

48. Militaire basis : status nav amendement van Sander Loones tijdens de gemeenteraad van 26 
april 2019 (o.v.v. raadslid Van Herck)

- Wij willen graag dat er een nieuwe brief naar het ministerie gaat waarin we onze argumentatie meegeven voor 
het behoud van de luchtmachtbasis. Graag willen wij dat deze brief in naam van de voltallige gemeenteraad wordt 
gestuurd
- Wij wensen dat de gemeente een petitie onder de bewoners opstart die het behoud van de luchtmachtbasis 
steunen, wij zijn ervan overtuigd dat er een breed draagvlak is binnen de bevolking om deze petitie te 
onderschrijven.

49. Artikel Zonnekuur voor je energiefactuur (o.v.v. raadslid Van Herck)

Wij zijn, zonder enige twijfel, grote voorstander van groene energie en vinden dat we hierop als gemeente hard 
moeten inzetten.
ECHTER moeten we de nodige waakzaamheid aan de dag leggen als we particulieren over de streep willen trekken 
om te investeren in zonnepanelen en moet de communicatie KRISTALhelder zijn.
Gezien het tumult rond de SLIMME energiemeters is er vandaag totaal GEEN rechtszekerheid meer ivm de 
terugdraaiende tellers. Hierdoor is een terugverdientijd van 8 jaar met het behoud van de procumententaks 
onmogelijk.
Wij dringen er dus bij de gemeentelijke diensten op aan de bewoners de correcte en volledige informatie te geven 
bij het verlenen van advies, de bewoners een simulatie te geven over het terugverdieneffect met en zonder 
terugdraaiende tellers en achten het zelfs raadzaam deze informatiecampagne “on hold” te zetten tot zowel de 
minister(s) van Energie alsmede de VREG hun ei hebben gelegd wat er nu staat te gebeuren zodat de bewoners de 
nodige rechtszekerheid krijgen.

50. Voeren van betaalde publiciteit door de gemeente op Facebook (o.v.v. raadslid Loones)

N-VA stelde reeds verschillende malen voor om ten volle gebruik te maken van de mogelijkheden die sociale media 
ons bieden, vooral ook om publiciteit te maken op een budgetvoordelige manier naar mogelijke bezoekers en 
geïnteresseerden.
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Is dit intussen verder opgenomen? Hoeveel facebook-berichten werden reeds gesponsord? Waarover gingen deze 
berichten? Wat was het bereik van deze gesponsorde berichten? Hoeveel budget voor de sponsoring van deze 
berichten werd voorzien? Hebben deze berichten aanleiding gegeven tot nieuwe volgers van onze gemeentelijke 
Facebookpagina, zo ja hoeveel?

Wordt ook sponsoring voorzien op andere sociale media-kanalen, in het bijzonder op Instagram?

51. Veiligheid van de zeezwemmers op 1 september (o.v.v. raadslid Loones)

Het zomerseizoen is prachtig gestart. De garnaalfeesten waren een enorm succes. De toeristen in Sint-Idesbald, 
Koksijde, Oostduinkerke en Groenendijk zijn in grote getale naar onze stranden afgezakt. Ook op onze stranden 
was het enorm druk. De warmte gaf ook de uitstekende aanleiding voor een frisse zeedijk.

De jaar is bijzonder, omdat het laatste weekend van juni direct vooraf gaat aan de 1ste juli. Daardoor was het 
extra druk in dit weekend. Tijdens de maand juni geldt echter een andere regeling voor het bewaken van onze 
stranden.

Er werd ook dit jaar extra geïnvesteerd in onze kustreddingsdiensten zodat die ook op ruimere momenten kunnen 
instaan voor veilig zwemplezier. Tegelijk was de situatie van vorig weekend niet ideaal. Met slechts enkele redders 
beschikbaar onder de juni-regeling.

De vraag stelt zich naar het einde van deze zomer: 1 september is de laatste zondag van de zomervakantie. Is het 
mogelijk te bekijken hoe er eventueel een versterking van onze kustreddingsdiensten voorzien kan worden voor 
deze zondag? Zodat bij - laat ons hopen - een allerlaatste zonovergoten zondag van de grote vakantie veilig 
zwemmen nog sterker gegarandeerd is.

52. Geschenkbonnen lokale handel (o.v.v. raadslid Vandenbroucke)

Recent roept de Unizo campagne “Winkelhier. Koop bewust. Bij ondernemers van Hier” iedereen op om 
zelfstandige ondernemers te steunen. Want een ondernemer staat dagdagelijks klaar voor de klanten, investeert in 
de lokale gemeenschap, zorgt voor lokale tewerkstelling en sponsort lokale initiatieven of verenigingen.
In onze gemeente bestaat dergelijke bon nu enkel de bon voor restaurants en overnachtingen.
Daarom stellen we voor om de gemeentelijke cadeaubonnen uit te breiden naar andere handelaars en 
ondernemingen. Deze bonnen zouden cadeau gegeven kunnen worden bij o.a. huwelijken en jubilea, en te koop 
zijn via de dienst Lokale economie, dienst toerisme en online.
In andere gemeenten tonen cijfers het succes van dergelijke geschenkbonnen aan. Meteen steun je hiermee de 
handelaars en ondernemers effectief.

53. Studeren in bib of kerk (o.v.v. raadslid Vandenbroucke)

Tijdens de blok kiezen studenten er meer en meer voor om samen te studeren in een stille en rustige omgeving. 
We weten dat dit nu al kan in de bib, maar de openingsuren zijn niet ideaal, nl. nu is dit van 10u tot 17u of 18u.
Studenten willen echter starten om 8u tot minstens 20u of liefst 22u ’s avonds. Vandaar dat er velen naar de bib in 
De Panne gaan, maar daar zijn ook maar 15 plaatsen.
Voor de volgende blokperiode in augustus voor de 2de zit, willen wij voorstellen/vragen om te kijken naar rustige 
locaties waar onze jongeren langer kunnen blokken. Dan kan in de bib zijn, maar ook bvb in een kerk, waar het in 
de zomer ook altijd koel (en rustgevend) is. Het kan ook een combinatie van locaties zijn met telkens een vast 
aantal studeerplaatsen.
Is het gemeentebestuur bereid om studieplaatsen te voorzien voor onze jongeren in de bib of in een beschikbare 
kerk van 8u tot minstens 20u. En dit vanaf de 2de week augustus?

54. Reinigen van de rioolputjes en schoonmaken van de regenwaterafvoer langs de wegen 
(o.v.v. raadslid Hillewaere)

Het onderhoud van ons patrimonium is een constante bezorgdheid. Zo stellen zich een aantal weerkerende vragen 
rond het regelen van de waterafvoer.

Wat de rioolputjes betreft: het aanstellen van een firma om deze putjes te reinigen kwam reeds eerder op de 
gemeenteraad. Welke firma is hiervoor vandaag bevoegd? Hoe wordt gecontroleerd of het werk effectief is 
uitgevoerd? Zijn hierover klachten van onze diensten of onze inwoners en handelaars? Hoe zou deze werking 
versterkt kunnen worden?

Wat de regenwaterafvoergoten lang de weg betreft: op een aantal plaatsen is er regelmatig weerkerend sprake 
van verstopping, op andere plaatsen overgroeien deze afvoergoten. Hoe is de controle daarop voorzien? Wie is 
hiervoor verantwoordelijk voor het onderhoud?
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55. Stalling voor vrachtwagens met materiaal van El Fuerte (o.v.v. raadslid Hillewaere)

El Fuerte levert fantastische inspanningen voor de jeugd van onze gemeente. Bovendien zetten ze onze gemeente 
(zelfs ook internationaal) op de kaart. Sinds jaar en dag kunnen zij daarbij ook rekenen op de sterke ondersteuning 
van onze gemeente. Dit jaar werd hen bvb ook nog een aantal extra optredens toegezegd door de VVV, wat hun 
financiële draagkracht wat verder versterkt.

Sinds de storm in 2014 werd hun repetitieruimte in Ten Bogaerde beschadigd. Dankzij de gemeente konden zij 
uitwijken naar de basisschool Koksijde voor hun wekelijkse repetities. Een locatie die daartoe uitstekend geschikt 
is, bovendien laat het toe onze gemeenteschool als brede wijkschool in de markt te zetten en optimaler gebruik te 
maken van onze gemeentelijke ruimtes. De repititieruimte blijkt ook erg in de smaak te vallen bij El Fuerte zelf.

Tegelijk stelt dit echter helaas een uitdaging voor de opslag van hun materiaal en instrumenten. Er werd 
geïnvesteerd, mee met de dankbare ondersteuning van de gemeente, in camions om de instrumenten in op te 
bergen en ze wekelijks te verhuizen naar de basisschool en naar de optredens.

Helaas stelt zich een uitdaging rond de standplaats van deze camions en aanhangwagen. Kan de gemeente helpen 
tussenkomen zodat hiervoor een veilige en beschutte standplaats kan worden voorzien? Mogelijk zelfs mits 
voorwaarde dat een zekere kostenverdeling hierover in overleg wordt afgesproken met El Fuerte.

In deze bestelwagens bevindt zich een groot kapitaal aan materiaal en instrumenten. Het zou goed zijn wanneer 
die degelijk kunnen worden gestockeerd.

56. Boekenruilhuisjes (o.v.v. raadslid Verhaeghe)

In verschillende (kust)gemeenten wordt geïnvesteerd in boekenruilhuisjes. Iedereen kan er een boek kiezen, 
zolang ze er evenveel andere boeken in terug plaatsen. Zo krijgen we een permanente rotatie van beschikbare 
boeken. Dit prikkelt de nieuwsgierigheid. En het laat lezer-ruilers toe om ook een persoonlijke boodschap in de 
boeken achter te laten.

Naast Oostende, kondigde bijvoorbeeld ook De Panne recent aan dergelijk initiatief uit te bouwen. Wordt dit ook in 
onze gemeente overwogen? Op welke locaties zouden die boekenruilhuisjes worden voorzien?

57. Betrekken en bevragen van inwoners Abdijstraat bij de vraag om schoolstraat in te richten 
(o.v.v. raadslid Hancke)

Alle ouders van de leerlingen in de gemeenteschool van Koksijde (Abdijstraat) werden bevraagd naar hun ideeën 
om de Abdijstraat gedurende bepaalde uren op de dag in te richten als een schoolstraat die dus op die momenten 
zou worden afgesloten. In andere gemeenten is zo’n voorstel een succes. Ook het feit dat de betrokkenheid 
hierover wordt verhoogd met een ruime bevraging, kunnen we enkel aanmoedigen.

Is er aanvullend de mogelijkheid en de bereidheid om dit participatieve proces ook verder uit te breiden door 
tegelijk ook de inwoners van de Abdijstraat te betrekken? Dit om een duurzame en breed gedragen aanpak verder 
te garanderen.

58. Contact met Gewest om veilige oversteek Toekomstlaan - Nieuwpoortstraat te voorzien 
voor fietsers (o.v.v. raadslid Hancke)

De oversteek voor fietsers tussen de Toekomstlaan en de Nieuwstraat (locatie van de verwijderde vissersboot 
Moed en Vertrouwen) blijft een uitdaging. Zijn hierover recent nog verdere contacten geweest met de hogere 
overheid (Vlaams gewest) om een veiligere oversteek uit te werken?

Joeri Stekelorum,
algemeen directeur


