
GEMEENTERAAD 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN

zitting van 29 juni 2020

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan 
Vancayseele, schepenen
Rita Gantois, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, 
Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, 
Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie 
Paelinck, Dirk Decorte, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur

GOEDKEURING AANPASSING ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT KOKSIJDE

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, tweede lid, 2°;

Gelet op de toelating tot het inrichten van zwemzones en insteekzones voor brandingsporten en waterscooters door de 
FOD Mobiliteit en Vervoer van 27 mei 2020;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 tot vaststelling van het algemeen politiereglement;

Overwegende dat omwille van de goedkeuring van het plan betreffende de insteekzones, een aantal aanpassingen aan 
het algemeen politiereglement zich opdringt;

Overwegende het verzoek van de lokale politiezone van 12 juni 2020 om het gebruik van lachgas in het algemeen 
politiereglement op te nemen, omwille van het stijgend gebruik ervan en de mogelijkheid tot sanctionering te 
voorzien;

BESLUIT: Met 14 stemmen voor (Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, 
Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Greta Delie, 
Benedicte Dalle, Henk Ghyselen, Julie Paelinck), 11 stemmen tegen (Rita Gantois, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, 
Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique 
Wolter Hofmans, Dirk Decorte)

Art. 1: De gemeenteraad keurt de volgende aanpassingen aan het algemeen politiereglement van het lokaal bestuur 
Koksijde goed

 Titel 3 Openbare rust en overlast - Hoofdstuk 1 Hinderlijk gedrag: toevoeging nieuw artikel 3 

Artikel 3. Het is verboden om schadelijke middelen, zoals lachgas, aanstekergas en andere roes-opwekkende 
producten die niet als verboden verdovende middelen worden gekwalificeerd, te verhandelen of te bezitten indien de 
handel of het bezit gericht is op het oneigenlijk gebruik met als doel het bekomen van een roeseffect.

 Titel 5 Dieren - Hoofdstuk 2 Honden: wijziging artikel 7

Artikel 7. §1. Honden worden op het strand toegelaten:

- buiten het badseizoen (van 16 september tot en met 31 mei),

- binnen het badseizoen (van 1 juni tot en met 15 september) vóór 10.30u en na 18.30u; - - in drie zones ongeacht 
het tijdstip of de periode van het jaar:

Zone 1: tussen de gemeentegrens met De Panne en de grens van de bewaakte zone ter hoogte van de Pieterlaan 10;

Zone 2: begrepen tussen het Elisabethplein en de G. Scottlaan (Sint-André);

Zone 3: begrepen tussen de F. Timmermanslaan en de Paardevissersweg.

Deze zones worden aangeduid door een blauw bord voorzien van de figuur van een witte hond.

 Titel 6 Strand - hoofdstuk 1 Algemene bepalingen - wijziging artikel 1

Artikel 1.

1° brandingsporten: elke sportactiviteit beoefend met tuigen voor brandingsporten die zee kiezen vanaf het strand 
met uitzondering van de vaartuigen bedoeld in artikel 37, § 1, van het koninklijk besluit van 4 augustus 1981;

2° tuigen voor brandingsporten: materiaal dat gebruikt wordt om brandingsporten te beoefenen met inbegrip van 
surfplanken, tuigen voor peddelsport, windsurftuigen, jetski's, jetscooters, kites;

3° a. body-of waveboarden of surfriding: zich, staand, liggend of zittend op een plank, voortbewegen op de golven van 
de branding, dit is toegestaan in de zwemzone;

b. kitesurfen of plankvliegeren: onder invloed van de wind, zich voort bewegen op het water, door middel van een 
plank, voorzien van een vlieger of kite.

c. powerkiten of powervliegeren: het bestuurbaar vliegeren met een vlieger of kite met 4 touwen, ontworpen voor het 
genereren van trekkracht;

d. catakiten: onder invloed van de wind, zich voort bewegen op het water, door middel van een catamaran, voorzien 
van een kite

4° windsurfen: onder invloed van de wind zich, voortbewegen op het water door middel van een plank, voorzien van 
een zeil vastgehecht aan een verticaal geplaatste mast;



GEMEENTERAAD 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN

5° skimboarden: zich, staande op een plank, laten glijden over een dun laagje water beneden de branding;

6° stand up–paddling: zich, staande of zittend op een surfplank, voortbewegen op de golven van de branding of op 
open zee; dit is toegestaan in de insteekzone, kustzone en zeezone;

7° strandhoofd: kustverdedigingsconstructie door de mens gemaakt, bestaande uit een dwarse structuur op het strand 
en die reikt tot op de onderwateroever en die in principe bestemd is tot het bedwingen van erosieve tijstromingen.

8° kustzone: de zone tot een halve zeemijl;

9°veiligheidszone: de zone van 50 meter zeewaarts achter de zwemzone;

10° insteekzone: de door de met scheepvaartcontrole belaste ambtenaar aangewezen zones in de kustzone die 
werden aangewezen voor het beoefenen van brandingsporten (de zone tot 200 meter buiten de laagwaterlijn);

11° lanceerzone: zone in de strandzone om plankvliegers en powerkites te lanceren vanaf het strand, of finaal te laten 
landen;

12° bufferzone: zone aangeduid door de met scheepvaartcontrole belaste ambtenaar aan de zijkant van een 
zwemzone en veiligheidszone, en loodrecht op de laagwaterlijn;

13° zeezone: de zone voorbij een halve zeemijl tot 2 zeemijl zeewaarts;

14° bewaking van watersporters: toezicht houden op de (veiligheid van) watersporters.

15° reddingen van watersporters: watersporters in moeilijkheden hulp bieden.

16° Watersportclub: een bij de Vlaamse uniesportfederatie voor zeilen en surfen aangesloten sportclub die, voor elke 
kustgemeente nader bepaald in een strandconcessie, instaat voor het organiseren van watersporten in een specifieke 
insteekzone;

17° Erkende kitesurfschool: de organisator van kitesurf lessen en aanverwante activiteiten, opgenomen in 
watersportclub of werkend binnen een overeenkomst met de watersportclub en kustgemeente. De kitesurfschool dient 
jaarlijks erkent te worden door de  WWSV (Wind en Watersport Vlaanderen) voor zeilen en surfen op basis van een 
kwaliteitsmeting;

18° Longe Cote: een sport waarbij men zich voortbeweegt in de branding tot op borsthoogte, mogelijks met behulp 
van peddels of andere attributen bevestigd aan de onderarm; dit is toegestaan in de zwemzone;

19° Wingsurfen: onder invloed van de wind zich, voortbewegen op het water door middel van een plank, voorzien van 
een zeil dat niet is vastgehecht aan de plank;

20° Foilsurfen: zich, staand, liggend of zittend op een plank, voortbewegen over het water onder invloed van de 
wind/of op de golven van de branding, waarbij door middel van een onderwater vleugel de plank uit het water wordt 
gelift;

21° Sandboarding: een sport waarbij men op een plank staat, met de voeten vastgebonden in bindingen een zandduin 
afdaalt. Deze sport kan staand, liggend of zittend beoefend worden.

De in dit artikel bedoelde afstanden worden gerekend vanaf de laagwaterlijn of vanaf de permanente havenwerken 
welke buiten de laagwaterlijn uitsteken zoals deze op de op grote schaal uitgevoerde officiële zeekaarten zijn 
aangegeven. De met scheepvaartcontrole belaste ambtenaar zorgt ervoor dat de zones aansluiten bij de zones zoals 
die door de lokale en regionale autoriteiten werden bepaald voor het gedeelte tussen de laagwaterlijn en het strand.

 Titel 6 Strand - hoofdstuk 2 - afdeling 1 Windsurfen en kitesurfen - wijziging artikel 1

Artikel 1. Voor het beoefenen van het windsurfen en het kitesurfen worden er op het strand van Koksijde, dit vanaf de 
grens met De Panne tot de grens met Nieuwpoort  drie zones voorbehouden:

- Zone van 200 meter, ter hoogte van de Dumontlaan, tussen de grens met de gemeente De Panne en de bewaakte 
zone Sint-Idesbald;

- Zone van 500 meter, tussen de bewaakte zone Sint-André en de bewaakte zone Oostduinkerke-Centrum;

- Zone van 1700 meter, tussen de bewaakte zone Oostduinkerke-Centrum en de bewaakte zone Groenendijk.

 

 Titel 6 Strand - hoofdstuk 2 - afdeling 1 Windsurfen en kitesurfen - wijziging artikel 3

Artikel 3. Bewaking en reddingen 

§1. De gemeente staat in voor de organisatie van de bewaking en reddingen in de insteekzones. De gemeente bepaalt 
de modaliteiten en kan evenwel beslissen om de bewakings- en reddingsbevoegdheid bij schriftelijke overeenkomst te 
delegeren naar de watersportclubs of het IKWV.

§2. De activiteiten zoals bepaald in dit deel zijn toegelaten wanneer tegelijkertijd aan volgende voorwaarden is 
voldaan:

- alleen van zonsopgang tot zonsondergang.

§3. Er geldt een informatieplicht om de beoefenaars brandingsporten te wijzen op de bewakings- en 
reddingsactiviteiten wanneer respectievelijk een groene, rode of geen vlag gehesen wordt. De verantwoordelijke voor 
de bewaking bepaalt welke vlag er zal gehesen worden. Deze informatieplicht geldt niet voor de scheepvaartcontroles.

§4. Als er geen vlag wordt gehesen, worden geen reddingen en geen bewaking voorzien door IKWV of de 
watersportclubs zoals gedelegeerd door de gemeente.
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§5. De groene vlag wordt gehesen wanneer de in §2 opgesomde voorwaarden zijn voldaan, en wanneer in de 
insteekzone bewaking en reddingen voorzien worden door IKWV of de watersportclubs zoals gedelegeerd door de 
gemeente.De groene vlag wijst bovendien op goede weersomstandigheden om aan watersport te doen. 

§6. De rode vlag wordt gehesen wanneer er in de insteekzone enkel bewaking, maar geen reddingen kunnen verricht 
worden door IKWV of de watersportclubs zoals gedelegeerd door de gemeente, en/of wanneer er slechte 
weersomstandigheden zijn om aan watersport te doen.

§7. De personen die instaan om watersporters in moeilijkheden hulp te bieden dienen in het bezit te zijn van een 
specifiek vaar- en reddingsbekwaamheidsattest afgegeven door een erkende watersportfederatie of het IKWV.

§8. Het IKWV maant op regelmatige tijdstippen onbevoegden aan om uit bufferzones of veiligheidszones te gaan.

 Titel 6 Strand - hoofdstuk 2 - afdeling 3 Vaartuigen onder zeil of met motor voor het beoefenen 
van de watersport of de sportvisserij  - wijziging artikel 9

Artikel 9. Vaartuigen onder zeil of met motor zijn enkel toegelaten in de daartoe vastgelegde zones. In deze zones is 
het verboden te baden, aan strandvisserij te doen of andere activiteiten van strandrecreatie uit te oefenen. 
De volgende zones worden voorzien: 
- Zone van 200 meter ter hoogte van de Dumontlaan, tussen de grens met de gemeente De Panne en de bewaakte 
zone Sint-Idesbald. 
- Zone van 1700 meter, tussen de bewaakte zone Oostduinkerke-Centrum en de bewaakte zone Groenendijk. 

 Titel 6 Strand - hoofdstuk 3 - wijziging artikel 1

Artikel 1. §1. Zeilwagenrijden, buggy-kiten en landboarden kunnen slechts worden beoefend in de daartoe voorziene 
zones op het strand aangeduid door het gemeentebestuur in akkoord met de afdeling Kust van het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap, zoals bepaald in §3 en op de daartoe voorziene tijdstippen bepaald door het 
gemeentebestuur, zoals voorzien in §2. 
§2. Het zeilwagenrijden en het landboardzeilen is toegelaten over de ganse lengte van het strand, bij dag en goede 
zichtbaarheid tussen 2 uur voor en 2 uur na laagwater: 
1. Tijdens de periode van 1 oktober tot 31 mei erop volgend, elke dag; 2. Tijdens de maanden juni en september elke 
dag, uitgezonderd de zaterdagen, zondagen en feestdagen, waar het slechts toegelaten is voor 9 uur en na 19 uur; 3. 
Tijdens de periode van 1 juli tot 31 augustus, elke dag, doch slechts voor 9 uur en na 19 uur; 4. Afwijkingen in 
periode en tijd kunnen slechts worden verleend voor wedstrijden, schriftelijk en voorafgaand vergund door het college 
van burgemeester en schepenen. In een duidelijk afgebakende zone is het toegelaten om initiatie te geven tot 10u30. 
Deze afgebakende zone is gelijk aan de toegewezen insteekzone; 5. Zeilwagenrijden, buggy-kiten en landboarden zijn 
verboden op het strand in de bewaakte zone wanneer de reddingsdienst operationeel is, georganiseerd binnen of 
buiten het badseizoen.

§3. Het buggy-kiten is toegelaten in de hieronder vermelde zones, bij dag en goede zichtbaarheid: 1. Zone Sint-André, 
begrepen tussen de grens met de bewaakte zone Sint-André (Gilles Scottlaan)en het Yslandplein, grens van de 
bewaakte zone Oostduinkerke-centrum. 2. Zone Zeebermduinen, begrepen F. Timmermanslaan, grens met bewaakte 
zone Oostduinkerke-Centrum, en de Paardevissersweg, grens van de bewaakte zone Groendijk.

 Titel 6 Strand - hoofdstuk 4 - wijziging artikel 1; invoeging §2

 Artikel 1.  

§1. Het baden en zwemmen in zee is enkel toegelaten op de plaatsen genaamd "bewaakte badzwemzones" als 
dusdanig op het strand aangeduid bij middel van de seinen, zoals in volgend artikel vermeld, en tijdens de uren van 
bewaking door de redders aan zee. 
Buiten die bewaakte badzwemzones is het verboden in zee te baden of te zwemmen. 
§2. Het baden is toegelaten in de hieronder vermelde zones, telkens van 10u30 tem 18u30:
- Tijdens het voorseizoen (laatste twee weken van juni) en het naseizoen (eerste twee weken van september) 

 Sint-Idesbald (van de Pieterlaan 10 tem het Grardplein)

 Koksijde-Centrum (van de Middelkerkestraat tem de Heiststraat)

 Oostduinkerke-Centrum(van het IJslandplein tem de Annastraat)

- Tijdens de maanden juli en augustus

 Sint-Idesbald (van de Pieterlaan 10 tem de Jacobuskruidstraat)

 Ster Der Zee (van de Jacobuskruidstraat tem de E. Vanlangenhovestraat)

 Hoge Dijk (van de E. Vanlangenhovestraat tem de Middelkerkestraat)

 Koksijde-Centrum (van de Middelkerkestraat tem de Heiststraat)

 Zouaven (van de Heiststraat tem het Elisabethplein)

 Sint-André (300m met de G. Scottlaan centraal in de zone)

 Oostduinkerke-Centrum(van het IJslandplein tem de F. Timmermanslaan)

 Groenendijk (van de Paardevissersweg tem de Kinderlaan) 

 Titel 6 Strand - hoofdstuk 4 - wijziging artikel 3 

Artikel 3. De plaatsen waar het zwemmen en baden verboden is, worden gesignaleerd door een cirkelvormig bord met 
een rode doorstreepte letter "B", op witte achtergrond. 

 Titel 6 Strand - hoofdstuk 4 - wijziging artikel 13 



GEMEENTERAAD 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN

Artikel 13. Het is verboden om de rustende zeehonden op het de strandhoofden te storen, te benaderen, aan te 
raken en te voederen. Het is bovendien verboden om de daartoe afgebakende zone te betreden. 

 Titel 6 Strand - hoofdstuk 5 - afdeling 2- wijziging artikel 4 

Artikel 4. Verbodsbepalingen en verplichtingen 
§1. De ankers en andere gebruikte materialen voor het vastmaken van netten mogen slechts op het strand worden 
aangebracht van 16 september tot 31 mei. 
§2. Het aantal visnetten wordt beperkt tot vijf. De lengte van de individuele viszone bedraagt maximaal 50 meter 
breed. 
§3. Verankeringen dienen een touw met een lengte tussen 1,5 en 1,8 meter boven de grond te hebben. Een langer 
touw (maximum 8 meter) mag enkel gebruikt worden voor de buitenste boei, zeewaarts gelegen. 
§4. Alle ankerpunten moeten voorzien zijn van een gele boei. Aan de platte netten moet aan beide uiterste zeewaartse 
hoeken een gele boei van kleiner formaat worden bevestigd. De boeien moeten zichtbaar zijn van 2u voor tot 2u na 
laagwater. Een prototype wordt door gemeente voorgesteld. Op de boeien wordt het identificatienummer aangebracht 
of gegraveerd. Het identificatienummer is het nummer dat wordt vermeld op de vergunning. 
Het identificatienummer is het nummer dat wordt vermeld op de vergunning.
§5. 1° Het is verboden vaste netten (d.i. elk soort net, uit welk soort materiaal ook vervaardigd, dat met staken, 
ankers of op eender welke andere wijze met de zeebodem verankerd is om ter plaatse te blijven liggen), al dan niet 
met staken, en staken zonder netten aan te brengen te Oostduinkerke (van Bettystraat tot aan de Kinderlaan) in de 
kellen dieper gelegen dan de stakebank. Garnaalvissers te paard mogen in het strandvissersseizoen niet vissen in de 
kellen en op de Uytbank ten westen van de Bettystraat, tenzij in geval van overmacht. 
2° Ieder anker of ander tuig voor het vastmaken van netten, de nettenreeks mag de maximum breedte van de 
“Uytbank” niet overschrijden en die reeksen mogen niet dichter op elkaar staan dan 50 meter. Stakereeksen zijn op de 
Uytbank niet toegelaten tussen de Gilles Scottlaan en de Kinderlaan.
3° Het is eveneens en te allen tijde verboden vaste netten aan te brengen in de zone tussen de Sloepenlaan en de 
Gouden Boomstraat. 
4° Iedere korre of karte wordt voorzien van een voornet om het bijvangen van zeezoogdieren te vermijden. 
5° Het is verboden om warrelnetten te plaatsen. 
6° Het gebruik van staken is verboden in de zone tussen de G. Scottlaan en de Kinderlaan. 
§6. Overtreders die aangemaand worden hun visnetten, staken en verankeringssystemen te verwijderen, dienen deze 
weg te halen binnen de 24 uur na de aanmaning. Indien ze geen gevolg geven aan de aanmaning, zullen de 
gemeentelijke diensten de materialen verwijderen op kosten van de overtreder. 
Materialen die niet voorzien zijn van een boei en identificatienummer, of die buiten de toegelaten tijd opgesteld staan, 
zullen als achtergelaten worden beschouwd en ambtshalve op kosten van de overtreder worden weggenomen door de 
gemeentediensten.

Namens de leden van de gemeenteraad

(get.) Joeri Stekelorum,
algemeen directeur

(get.) Charlotte Castelein,
voorzitter

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Koksijde, 8 juli 2020

Joeri Stekelorum,
algemeen directeur


