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gemeente 

Koksijde 

ZITTINGSVERSLAG 

GEMEENTERAAD 
dinsdag 3 september 2019 

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

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

 J. STEKELORUM, algemeen directeur 

 

 
De zitting vangt aan om 19u13 
 
Verontschuldigingen: raadslid Verhaeghe 
 
De voorzitter vraagt een minuut stilte naar aanleiding van het overlijden op 16 augustus jl. van mevrouw Jeannette Maertens, 
echtgenote van ere-burgemeester Henri Dewulf. 
 

OPENBARE ZITTING 

De voorzitter vraagt de raad om de behandeling van navolgend punt bij hoogdringendheid: “Uitbreiding van de huidige aansluiting 
bij Gaselwest voor de activiteit Fluvius Net” 

 De raad keurt met unanimiteit de toevoeging van dit punt aan de dagorde goed 

De voorzitter deelt mee dat raadslid Van Herck per mail heeft meegedeeld, namens de fractie Koksijde Vooruit, door het uit de 
fractie stappen van raadslid Wolter Hofmans, zij vervangen wordt in de commissie Grondgebiedszaken door raadslid De Coster, in 
de Gecoro door raadslid De Coster en in de landbouwraad door Andrea Dewaele 

 
1. Goedkeuring notulen van de raadszitting van 2 juli 2019 

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

2. Mededelingen door de burgemeester 

De burgemeester deelt mee dat op 15 september de Keizer der Juniores weer in Koksijde doorgaat en dit te volgen is op 

groot scherm en via internet zal te bekijken zijn 

Raadslid Loones vraagt waarom het agendapunt rond parkeren niet op de agenda staat 

Raadslid Loones verwijst naar de Ronde van Koksijde in verband met het meerjarenplan en vraagt wat de verdere 
behandeling zal zijn in de gemeenteraad, waarop de burgemeester meldt dat aan de fracties nog informatie zal bezorgd 
worden 

3. Garantieverklaring voor investeringen door Zefier in opdracht van gemeente Koksijde 

Raadslid Van Herck verwijst naar het feit dat de gemeente onherroepelijk en onvoorwaardelijk garant staat en het 
voorstel haaks staat op een vroeger standpunt van de meerderheid, gezien de gemeente via deze weg mee investeert in 
windenergie; de burgemeester verwijst dat deze beslissing in het verlengde ligt van participatie in Figga, hij verwijst naar 
een positief advies van de ontvanger;  

Raadslid Loones vraagt of er duidelijkheid is wat er gebeurt indien niet alle gemeenten mee instappen 

 goedgekeurd met unanimiteit 

4. OCMW budget 2019: wijziging nr. 1 
 goedgekeurd met unanimiteit 

5. Goedkeuren statuten nieuwe projectvereniging Viertoren 

Schepen Anseeuw licht het voorstel van beslissing en de naam toe, het feit dat subsidies kunnen verkregen worden en 
hiervoor goedkeuring vraagt 

Raadslid Gantois stelt dat een meer beperkte samenstelling beter is maar vragen heeft bij de adviesgroep; ze vraagt: of 
er eigen personeel zal zijn, wat de regisseursrol inhoudt, of er eigen activiteiten door de vereniging zullen 
geprogrammeerd worden, hoe een eventuele ontbinding kan wanneer de samenwerking minder goed zou lopen, of 
AWake zal verder gezet worden, waar de maatschappelijke zetel zich zal bevinden en ten slotte wie de begeleiding van 
het dossier zal doen 

Schepen Anseeuw stelt dat er een fulltime personeelslid wordt voorzien; de goed lopende initiatieven zullen behouden 
blijven, maar er wordt ook gezocht naar nieuwe initiatieven; de zetel wordt Koksijde en begeleiding in het dossier wordt 
voorzien 

Raadslid Bogaerts stelt vast dat de jeugd bij het project wordt betrokken en vraagt om cultuur laagdrempelig te maken 
via dit initiatief; ze vraagt om jeugd te betrekken bij sociale media via vlogs enz. 
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 goedgekeurd met unanimiteit 

6. Subsidieaanvraag Woonhuis Nieko 2020-2025 

Schepen Decorte geeft duiding over de opdrachten van het Woonhuis Nieko en het feit dat er subsidies mogelijk zijn van 

de Vlaamse Overheid; er wordt gekozen voor drie bijkomende activiteiten binnen het samenwerkingsverband; hij geeft 
hier nadere uitleg over 

Raadslid De Coster juicht het woonoverleg toe, maar vraagt wie in het woonoverlegorgaan zit en hoe de noden in kaart 
worden gebracht; hij vraagt berichtgeving over de werking in Tij-dingen, verslaggeving op de website over de werking en 
aanbieden van woningen op de website; 

Schepen Decorte geeft duiding over de samenstelling van het woonoverleg; wat bekendmaking betreft werd dit vroeger 
reeds gedaan maar hij is bereid verder te bekijken wat de mogelijkheden zijn 

 goedgekeurd met unanimiteit 

7. IVVO - vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering op 15 oktober 2019 om 
18u00 

Schepen Decorte geeft een korte toelichting over de voorziene agendapunten en stelt dat op vraag van Koksijde de 
duurtijd voorlopig is vastgesteld op één jaar in plaats van 18 jaar om de verdeling van de aandelen in dit werkjaar te 
herbekijken 

Raadslid Loones stelt de vraag of de kapitaalsverhoging voor Koksijde dan ook met een jaar wordt uitgesteld; schepen 
Decorte antwoordt dat de meerwaarde hiervan momenteel wordt bestudeerd 

 goedgekeurd met 22 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
Paelinck, R. Gantois, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte S. De Rechter, 
D. Wolter Hofmans ) en 4 onthoudingen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster) 

8. Eerstelijnszone Westkust&Polder - goedkeuren samenstelling cluster Lokaal Bestuur 

Schepen Vancayseele verwijst naar de bedoeling van een eerstelijnszone en de samenstelling hierin 

Raadslid Pieters vraagt waarom schepen Vancayseele niet is vertegenwoordigd in dit orgaan 

Raadslid Hillewaere stelt dat er in de regio een tekort is aan tandartsen en vraagt of hier geen insteek kan gegeven 
worden 

Schepen Vancayseele stelt dat tandartsen vertegenwoordigd zijn in een andere cluster 

Raadslid Loones vindt het jammer dat Koksijde niet is vertegenwoordigd en vraagt om dit te herbekijken en zijn fractie 
zich zal onthouden waarbij raadslid Van Herck zich aansluit 

 goedgekeurd met 14 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
Paelinck ) en 12 onthoudingen (R. Gantois, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. 
Decorte S. De Rechter, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

9. Huurovereenkomst met Proximus NV voor het plaatsen, onderhouden en exploiteren van apparatuur voor 
telecommunicatie en alle toebehoren en randapparatuur - sportpark Koksijde-dorp 

De burgemeester licht de keuze van locatie toe 

Raadslid Van Herck heeft het volledige huurcontract doorgenomen en vergeleken met andere contracten; hij stelt dat de 
gronden hierdoor gehypothekeerd worden; vraagt om toe te voegen dat de huurder moet instaan voor kosten van 
verplaatsing; er zijn ook geen boeteclausules; de hoogte wordt niet aangegeven en ook niet de maximale 
stralingsvoorwaarden; er zou kunnen voorzien worden dat ook andere operatoren de mast kunnen gebruiken;  

Raadslid Loones verwijst naar de intenties om de site te herbekijken in functie van herbestemming en het zou jammer 
zijn dat deze plannen door de mast worden gehypothekeerd en ook verwijst naar het feit dat de mast maximaal 40 
meter hoog kan zijn 

De burgemeester stelt dat er nog een vergunningsaanvraag moet gebeuren voor het plaatsen van de mast 

Raadslid Pieters vraagt of het Astridsysteem ook op deze mast zal komen 

 goedgekeurd met 14 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
Paelinck ) en 12 onthoudingen (R. Gantois, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. 
Decorte S. De Rechter, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

10. Definitieve vaststelling van gedeeltelijke herziening van GRUP Pylyserlaan en omgeving 

Schepen Dawyndt verwijst naar de stand van dit dossier en verwijst naar de bespreking in de vorige raad 

Raadslid Wolter Hofmans verwijst naar haar eerdere vraag en vraagt of de gemeente aansprakelijk kan zijn als een 

extern studiebureau de plannen opmaakte en ook vragen stelt bij de verantwoordelijkheid van de betrokken eigenaar; ze 
vraagt wat de totale kostprijs van deze herziening is, waarop schepen Dawyndt verduidelijking geeft bij de diverse 
vragen en ook verwijst naar de complexiteit van een dergelijk GRUP en het feit dat hiermee lange juridische procedures 
kunnen worden vermeden 

 goedgekeurd met unanimiteit 

11. Goedkeuren toevoeging woning Hovenierstraat 8 aan de lijst met gebouwen met vier sterren in de 
gemeentelijke inventaris bouwkundig erfgoed 
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Schepen Anseeuw geeft toelichting bij dit dossier en de reden om dit gebouw op te nemen op de lijst met 
viersterrenwoningen 

Raadslid Gantois verheugt zich in dit initiatief maar het spijtig vindt dat niet beide woningen op de lijst kunnen geplaatst 
worden 

Raadslid Wolter Hofmans betreurt dat ook het oud gemeentehuis in Koksijde dorp niet op de lijst van beschermde 
gebouwen wordt gezet en er hier met twee maten en twee gewichten wordt gewerkt, de burgemeester verwijst naar het 
advies van de erfgoedambtenaar over het oud gemeentehuis; de burgemeester meldt dat de gemeente Koksijde pionier 
is geweest in het beschermen van gebouwen in de gemeente, de lijst wordt momenteel trouwens geactualiseerd 

Raadslid Wolter Hofmans blijft erbij dat er een grondig onderzoek moet gebeuren rond het oud gemeentehuis 

 goedgekeurd met unanimiteit 

12. Bepalen van de maatschappelijke geledingen voor de nieuwe gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening 

Schepen Dawyndt licht het voorstel van beslissing toe 

Raadslid Gantois stelt dat in de vorige samenstelling er twee afgevaardigden van de landbouwers waren en vraagt dit te 
wijzigen waarop schepen Dawyndt voorstelt om het huidig voorstel te behouden; ze stelt dan voor dat een effectief en 
plaatsvervanger wordt voorgedragen vanuit elke landbouworganisatie;  

Raadslid De Coster vraagt of er nu 13 of 14 leden kunnen zijn en vraagt wat de criteria zijn om kandidaat te kunnen zijn 

 goedgekeurd met unanimiteit 

raadsleden Pieters en Loones verlaten de zitting bij de bespreking van navolgend punt 
 
13. Goedkeuring overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek tussen vzw Cultuurconnect en het 

gemeentebestuur Koksijde 

Schepen Anseeuw geeft toelichting bij dit punt 

 goedgekeurd met unanimiteit 

14. Goedkeuren overeenkomst met de Vlaamse Milieumaatschappij voor de uitwisseling van geactualiseerde 
infrastructuurgegevens via AWIS tussen de VMM en de Gegevenspartners. 

 goedgekeurd met unanimiteit 

raadsleden Pieters en Loones vervoegen opnieuw de zitting bij de bespreking van navolgend punt 
 
15. Goedkeuring politieverordening op de vestiging en uitbating van inrichtingen waar producten op basis van 

cannabis of derivaten verkocht worden 

De burgemeester geeft toelichting bij dit punt, met name dat dit in overleg is met de drie gemeenten van de politiezone 

en de reden van deze verordening en de evolutie van deze zaak zal opgevolgd worden 

Raadslid Van Herck is akkoord met dit punt omdat op die manier deze zaken gecontroleerd op de markt komen 

Raadslid Loones verwijst naar de opgenomen criteria in verband met nabijheid van een school en dit de facto neerkomt 
op een totaalverbod in de gemeente en stelt dat zijn fractie deze verordening zal goedkeuren 

 goedgekeurd met unanimiteit 

16. Goedkeuring huishoudelijk reglement gemeentelijke verkeerscommissie 

Raadslid Hancke verwijst naar artikel 11 waarbij de voorzitter een punt kan verdagen of afvoeren en zij voorstelt dat dit 
in consensus van de vergadering zou gebeuren, waarop de burgemeester meldt dat dit een technische vergadering is en 
de voorzitter hier namens de vergadering spreekt 

Raadslid Van Herck is blij dat de voorstellen van zijn fractie gehoord worden, maar dit in dit geval niet is gebeurd en hij 
de stemming vraagt 

Raadslid Hancke stelt bij amendement voor om artikel 11 te schrappen 

 amendement van raadslid Hancke verworpen met 14 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. 
Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. 
Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. Paelinck) en 12 voor (R. Gantois, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. 
Vandenbroucke, D. Decorte S. De Rechter, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster) 

 punt ten gronde: goedgekeurd met 14 ja ((C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. 
Van Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. 
Ghyselen, J. Paelinck)) en 12 tegen (R. Gantois, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. 
Vandenbroucke, D. Decorte S. De Rechter, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster) 

17. Goedkeuren reglement gebruik kinderopvanglocaties De Dunevoetjes en 't Kakkernestje. 

Schepen Anseeuw licht het voorstel van beslissing toe, het gaat over een vereenvoudiging van de procedure 

 goedgekeurd met unanimiteit 

18. Hervaststellen huishoudelijk reglement Buitenschoolse Opvang 

Schepen Anseeuw verwijst naar gebruik van nieuwe software in de dienst 

Raadslid De Coster vraagt of ook een smartphone kan worden gebruikt en of er ook in de bibliotheek kan ingelogd 
worden 
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 goedgekeurd met unanimiteit 

19. Goedkeuren project vrijetijdsparticipatie 2.0 

Schepen Vancayseele verwijst naar het opzet van dit project dat wordt verdergezet 

Raadslid Bogaerts zou graag een hoger budget willen voorzien en voorstelt om de doelgroep uit te breiden waarop 
schepen Vancayseele meldt dat hier de regeling van de Vlaamse Overheid moet gevolgd worden 

 goedgekeurd met unanimiteit 

20. Uitbreiding van de huidige aansluiting bij Gaselwest voor de activiteit Fluvius Net 

Schepen Van Hove licht dit punt toe 

 goedgekeurd met unanimiteit 

 

TOEGEVOEGDE PUNTEN OP VRAAG VAN DE RAADSLEDEN 

 
21. Aanvraag tot grondige uiteenzetting en bespreking van alle concessies en subconcessies van domeingoederen 

behorend tot de gemeente of het Vlaamse Gewest in het kader van de commissie grondgebiedszaken (o.v.v. 
raadslid Wolter Hofmans) 

Raadslid Wolter Hofmans verwijst naar een drietal klachten die aan de raadsleden werden overgemaakt; ze stelt dat in 

de complexe materie van goederen en domeingoederen het goed zou zijn, in functie van rechtszekerheid, om in een 
commissie toelichting te gegeven over dit onderwerp;  

Schepen Dawyndt stelt vast dat raadslid Wolter Hofmans in haar dossier spreekt over namen en over de uitbaters van de 
KYC, waar het raadslid zelf belanghebbende is omdat een strafklacht tegen haar is ingediend; hij stelt dat er in de zomer 
bij de politie nogal wat klachten binnen komen bij mooi weer, maar er maar een beperkt aantal klachten zijn over de KYC 
en het meestal secundaire problemen zijn die niet met de uitbaters in verband kunnen gebracht worden; hij antwoordt 
ook op de klachten over de ijsverkoop op het strand en het feit dat hier een overleg met de uitbater is geweest;  

Raadslid Wolter Hofmans stelt in de nota enkel initialen te hebben gebruikt; ze verwijst ook naar de tegenstrijdigheid 
tussen het GRUP en het politiereglement en er hier duidelijkheid moet zijn over strand- en tegelterrassen;  

Raadslid Loones meent dat een aantal clubs vragen hebben en die ook in kaart zouden moeten gebracht worden, waarop 
de burgemeester meent dat een globale bespreking inderdaad nuttig zou zijn in een raadscommissie 

Raadslid Van Herck is ook blij met de aanwezigheid van de watersportclubs in de gemeente en een bespreking in 
commissie nuttig vindt 

 niet goedgekeurd met 1 ja (Wolter Hofmans), 14 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, 
G. Decorte, L. Van Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. 
Dalle, H. Ghyselen, J. Paelinck ) en 11 onthoudingen (R. Gantois, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, 
P. Vandenbroucke, D. Decorte S. De Rechter) 

22. Voldoende woningen voor eigen inwoners (o.v.v. raadslid Loones) 

Raadslid Vandenbroucke licht het punt toe en verwijst naar initiatieven in andere gemeenten en om die te onderzoeken 
en op te nemen in de meerjarenplanning 

Schepen Decorte verwijst naar twee ontwerpweken die worden voorzien, met name voor masterplan Koksijde-dorp en 
masterplan reconversie militair domein, waar ook raadpleging is van de bevolking; hij stelt ook dat ruimtelijke uitbreiding 
voor wonen in Koksijde beperkt is gezien we gelegen zijn in kleinstedelijk gebied, maar de provincie uit het 
reservepakket heeft kunnen putten; hij stelt ook dat de diverse voorgestelde formules nader bestudeerd moeten worden, 
maar er nu al twee proefprojecten worden gepland in de gemeente; het project luchtmachtbasis zal bovendien als 

strategisch project bij de Vlaamse Overheid worden ingediend; hij concludeert dat we momenteel in de bestudeerfase 
zitten 

Raadslid Van Herck stelt dat er veel meer inspanningen moeten gebeuren op het vlak van betaalbaar wonen: meer 
betrekken van het Woonhuis Nieko bijv. 

Raadslid Loones is het hier niet mee eens om alles aan alles te koppelen, maar vindt dat er concrete projecten moeten 
opgestart worden zoals wordt voorgesteld 

De burgemeester herhaalt nog eens de ruimtelijke beperkingen waar de gemeente mee kampt, er worden vanuit de 
Vlaamse Overheid ook geen instrumenten aangereikt 

Schepen Decorte stelt voor om bij amendement te stemmen over “De gemeenteraad vraagt het bestuur om volgende 
projecten te onderzoeken: 1) het bestuur …” (rest van de tekst zoals voorgesteld) 

 amendement goedgekeurd met unanimiteit 

23. Versterken van onze lokale handelaars - kermis Oostduinkerke-Dorp (o.v.v. raadslid Hillewaere) 

Raadslid Hillewaere verwijst naar het programma van de kermis waarbij afgesloten wordt op de golf Ter Hille en hij 

voorstelt om de activiteiten in Oostduinkerke dorp te houden 

De burgemeester meldt dat het een programma is zoals andere jaren en er steeds een evaluatie kan gebeuren en stelt 
dat het een activiteit is die hem nauw aan het hart ligt 

Raadslid Van Herck stelt ook voor om de andere evenementen te evalueren samen met o.a. de handelaars 

Schepen Geersens meldt dat er al veel initiatieven zijn als ondersteuning van de cafés ter gelegenheid van de kermissen 

De burgemeester stelt voor als amendement van de meerderheid: “gemeenteraad vraagt aan de VVV om de kermissen 
voortdurend te evalueren” 
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 amendement goedgekeurd met 18 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van 
Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, 
J. Paelinck, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster ) en 8 onthoudingen (R. Gantois, P. 
Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte S. De Rechter, D. Wolter Hofmans) 

24. Hockey in onze gemeente Koksijde-Oostduinkerke (o.v.v. raadslid Verhaeghe) 

Raadslid Loones verwijst naar het initiatief om een hockeyterrein aan te leggen, verwijst naar het feit dat dit project nog 

niet werd gerealiseerd en daarom voorstelt om te onderzoeken of het voetbalplein in Koksijde-dorp kan gebruikt worden 
voor hockey 

Schepen Dawyndt verwijst voor de vertraging van het project naar de noodzaak een archeologienota op te stellen; een 
hockeyveld in Koksijde technisch niet mogelijk is; hij is ook absoluut tegen het feit dat het voetbalplein in Koksijde zou 
verdwijnen; in Oostduinkerke is er bovendien ook nog ruimte voor een bijkomend voetbalveld 

Raadslid De Coster stelt dat het voetbalveld in Koksijde wel degelijk kan omgebouwd worden naar een hockeyveld en 
ook de club zelf vragende partij is 

De burgemeester stelt dat het lopende dossier in Oostduinkerke zal uitgevoerd zijn tegen september 2020 

 Niet goedgekeurd met 14 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van 
Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, 
J. Paelinck) en 12 voor (R. Gantois, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte 
S. De Rechter, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

25. Jeugdsport aanmoedigen. (o.v.v. raadslid Vandenbroucke) 

Raadslid Decorte licht het voorstel toe om sport aan te moedigen bij de jeugd 

Schepen Dawyndt stelt dat er momenteel reeds veel wordt gedaan, hij somt alle maatregelen en initiatieven op die reeds 
genomen worden 

Raadslid Loones verduidelijkt het voorstel van zijn fractie, met name niet de financiële drempel, maar de prikkel 

verhogen 

 Niet goedgekeurd met 14 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van 
Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, 
J. Paelinck) en 12 voor (R. Gantois, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte 
S. De Rechter, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

26. Aantrekken van extra huisartsen en tandartsen (o.v.v. raadslid Hillewaere) 

Raadslid Hillewaere verwijst naar de nood aan bijkomende huisartsen en tandartsen in onze gemeente en licht daarbij de 
voorstellen van zijn fractie toe 

Raadslid Paelinck licht toe dat de artsenverenigingen hiermee bezig zijn en verwijst naar de aanwezigheid van een 
wachtpost in Veurne en het ontstaan van groepspraktijken; de eerstelijnszone is niet bevoegd om nieuwe artsen aan te 
trekken, maar wel van de huisartsenkring die hieromtrent initiatieven nemen 

Raadslid Pieters meent dat er meer nodig is, in Veurne wordt bijv. een premie gegeven, wordt een pand ter beschikking 
gesteld, enz. 

 goedgekeurd met unanimiteit 

MONDELINGE VRAGEN 
 

27. De Poort en Konzplein of Carwash rondpunt Koksijde (o.v.v. raadslid Van Herck) 

Raadslid Van Herck verwijst naar het verwijderen van de Poort, de aanwezigheid van bebloeming en de positieve reacties 
hierover op sociale media en vraagt om de beslissing terug te draaien en de Poort niet terug te plaatsen 

De burgemeester verwijst naar de goedkeuring van het lastenboek door de gemeenteraad en de plannen zoals ze nu zijn 
vastgelegd die zo zullen uitgevoerd worden 

28. app Koksijde (o.v.v. raadslid Van Herck) 

raadslid Van Herck vraagt naar de stand van zaken over het gebruik van de app, hij meent dat digitalisering anders kan 
en zal daar ten gepaste tijde voorstellen doen 

schepen Van Hove meldt dat de app momenteel betalend is, en geeft een stand van zaken en van het gebruik van de 
app en stelt dat het contract einde dit jaar zal opgezegd worden 

29. Groot scherm (o.v.v. raadslid De Coster) 

Raadslid De Coster verwijst naar het EK Voetbal in 2020 en vraagt of de gemeente overweegt om zelf een groot scherm 
te plaatsen en of de verkoopstanden over meerdere verenigingen kan gespreid worden 

Raadslid Devos stelt dat op hetzelfde moment BK Tijdrijden in Koksijde doorgaat; in het verleden is dit een initiatief 
geweest van KVVC en is het logisch dat zij dit nu verder zouden zetten 

Raadslid De Coster verwittigt ook dat er op tijd een licentie moet aangevraagd worden 

30. Fietsveiligheid rond scholen (o.v.v. raadslid De Coster) 

Raadslid De Coster verwijst naar mogelijkheden om subsidies aan de Vlaamse overheid aan te vragen; hij vraagt of er 

een dossier zal worden ingediend, wanneer en of dit punt op de verkeerscommissie zal worden toegelicht en aan de raad 
zal voorgelegd worden 

Schepen Van Hove verduidelijkt de mogelijkheden aan subsidies en stelt dat er nu een dossier wordt ingediend in het 
kader van het fietsbeloningssysteem en er in de toekomst gebruik zal gemaakt worden van deze subsidies 
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31. Huiskatten gechipt/zwerfkatten (o.v.v. raadslid Bogaerts) 

Raadslid Bogaerts verwijst naar het aantal gechipte katten en honden in Koksijde; ze vraagt hoeveel katten er zijn 

geregistreerd en de evolutie van het aantal zwerfkatten in de gemeente en welke acties er worden gedaan om katten te 
steriliseren en te chipen;  

Schepen Geersens stelt dat wij zelf geen cijfers ter beschikking hebben; ze geeft een stand van zaken van gesteriliseerde 
zwerfkatten en de acties hieromtrent 

Raadslid Bogaerts verduidelijkt vervolgens de bedoeling van haar vraag 

32. Stickers padel (o.v.v. raadslid Bogaerts) 

Raadslid Bogaerts verwijst naar stickers die vermijden dat vogels tegen glazen wanden vliegen, bijv. op het padelterrein; 
ze meent dat we hier meer moeten over informeren naar de bevolking 

Schepen Geersens verwijst naar het feit dat er al stickers op de padelterreinen aanwezig zijn en ook verkocht worden 
door de dienst milieu 

33. Netheid Leopold III laan (o.v.v. raadslid Pieters) 

Raadslid Pieters verwijst naar het feit dat er nogal wat zwerfvuil is in de Leopold III-laan en het feit dat de haag slecht 
onderhouden wordt en twee fietsers niet naast elkaar kunnen rijden; hij vraagt dat er bijkomende vuilnisbakken zouden 
geplaatst worden en de hagen door de gemeente zouden onderhouden worden 

Schepen Decorte beaamt dat er zwerfvuil wordt gelinkt aan MacDonald, uit onderzoek blijkt ook dat vuilnisbakken niet 
altijd een oplossing zijn, maar het gedrag moet veranderen van sommige mensen; hij stelt dat het de taak is van de 
Vlaamse Overheid om de hagen te onderhouden, het zou een grote meerkost zijn; de takken worden momenteel al 
gesnoeid door de gemeente 

34. Ongevallen met kustrijtuigen op de Zeedijk (o.v.v. raadslid Pieters) 

Raadslid Pieters meldt dat er dit jaar meer ongevallen zijn met gocarts op de Zeedijk, naar de oorzaken zoekt en vraagt 
of bijkomende sensibilisering mogelijk is 

De burgemeester verwijst naar resultaten in het Nieuwsblad dat er geen probleem is aan de Westkust, hij staaft dit met 
vaststellingen door de politiezone Westkust 

35. Koksijde “warmste gemeente “ (o.v.v. raadslid Pieters) 

Raadslid Pieters vraagt wat de nominatie concreet voor Koksijde inhoudt, maar vraagt om inclusieve warme gemeente te 

zijn voor andere doelgroepen; hij vraagt wat er concreet zal gedaan worden 

Schepen Vancayseele stelt dat warme gemeente een logo is en middel om een aantal acties te realiseren, waarbij hij een 
aantal concrete maatregelen en acties voorstelt 

36. Onredelijke prijsstijging bij vervanging van mechanische watermeters (o.v.v. raadslid Loones) 

Raadslid Loones stelt vast dat er een hoge prijs wordt gevraagd bij de vervanging van mechanische door slimme 

watermeters; daarnaast stelt hij een prijsstijging vast voor capaciteitsvergoeding en vraagt of deze tarieven socialer 
kunnen worden gemaakt 

De burgemeester geeft een uitleg over de capaciteitsvergoeding, het antwoord zal aan de raadsleden worden 
overgemaakt en ook in Tij-dingen worden gepubliceerd 

37. Maritiem speelpleintje aan de Estaminet de Peerdevisscher (o.v.v. raadslid Loones) 

Raadslid Loones vraagt om aan het Estaminet een nieuw speelpleintje te plaatsen in een maritiem thema 

Schepen Van Hove stelt dat de meerderheid middelen uittrekt voor nieuwe speelpleinen, maar hier in dit geval de 
erfgoedwaarde moet meegenomen worden in de afweging en overleg met de concessionaris moet gepleegd worden 

38. Strandlaan, aantrekkelijke toegang tot Zeedijk tijdens de zomermaanden (o.v.v. raadslid Vandenbroucke) 

Raadslid Vandenbroucke vraagt om dit deel van de Strandlaan wat meer beleving te geven en aantrekkelijker te maken 
en ook fietstoegankelijkheid te verhogen 

De burgemeester stelt dat er meer bloemen zullen geplaatst worden op dit straatgedeelte volgend jaar en er wordt 
gekeken voor alternatieve toegang voor fietsers 

39. Stand van zaken bankautomaat Sint-Idesbald (o.v.v. raadslid Vandenbroucke) 

Raadslid Vandenbroucke vraagt naar een stand van zaken over het plaatsen van een bankautomaat in Sint-Idesbald 

Schepen Geersens stelt dat er een akkoord is met BNP ParisBas om een automaat te plaatsen op het Konzplein 

40. Als de nood hoog is… (o.v.v. raadslid Hancke) 

Raadslid Hancke vraagt om het openbaar toilet in de Nieuwstraat beter aan te duiden voor de passanten 

De burgemeester antwoordt dat een bordje zal worden opgehangen 

41. Bescherming van streekeigen fauna en flora (o.v.v. raadslid Hillewaere) 

Raadslid Hillewaere verwijst naar de Plaatsduinen waar bomen zullen gerooid worden en waar climatis de duindoorn 
overwoekert en vraagt wat de gemeente hier kan aan doen 

Schepen Decorte verwijst naar het feit dat de Plaatsduinen eigendom zijn van Natuur en Bos waar een beheersplan voor 
opgemaakt werd; de werken zullen stap voor stap worden uitgevoerd, waaronder het verwijderen van de populieren en 
andere maatregelen 

42. Fietsgebruik onze gemeentepersoneel verder aanmoedigen (o.v.v. raadslid Decorte) 

Raadslid Decorte stelt een aantal maatregelen voor om het fietsgebruik door gemeentepersoneel verder aan te moedigen 

Schepen Decorte geeft een overzicht van het aantal personeelsleden die met de fiets komen en het aantal gereden 
kilometers en de acties die ondertussen ter zake zijn genomen, hij stelt dat het gemeentepersoneel goed bezig is op dit 
vlak 
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43. Huis Robert Vandammestraat 154 (o.v.v. raadslid De Rechter) 

Raadslid De Rechter stelt vast dat een woning op het rondpunt Zeepanne te koop staat en de aankoop een opportuniteit 

kan zijn om de veiligheid op het rondpunt te verhogen en ook vraagt waar de Seaking zal geplaatst worden 

Schepen Dawyndt geeft aan dat door de stedenbouwkundige situatie van dit pand de mogelijkheden heel beperkt zijn 
voor de gemeente 

 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 22u35 
 
Voor een woordelijke weergave van de zitting wordt verwezen naar 
https://koksijde.notubiz.be/vergadering/594331/Gemeenteraad%2003-09-2019? dat integraal deel uitmaakt van dit 
zittingsverslag. 
 
 
 
 

Voor verslag 
de algemeen directeur 
Joeri STEKELORUM 
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