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1. TOELICHTING VOORSTEL REORGANISATIE STRAND 2020.

Toelichting door Korneel Boeve (diensthood zwembaden) a.d.h.v. een presentatie (die ter beschikking zal worden 
gesteld via e-notueln).

Korneel Boeve situeert vooreerst de redenen tot reorganisatie van het strand.
De plannen van MDK en de bepalingen van het algemeen politiereglement van de gemeente Koksijde werden op 
elkaar afgestemd. Hierdoor kan een duidelijke en eenvoudige indeling van het strand (12 zones -> 8 zones) 
worden gerealiseerd. Slechts 1 onbewaakte zone blijft behouden. Dit zou moeten leiden tot een verhoging van de 
efficiëntie van de reddingsdienst (900m zone extra bewaakt; verhoging dienstverlening en vermindering 
materiaal).
Er worden eveneens nieuwe infoborden voorzien (1 uniform bord), bestaande uit een combinatie van de blue flag, 
de gemeentelijke infoborden en de borden van IKWV. Een duidelijke en uniforme communicatie wordt beoogd.
Er is een duidelijke toename van het aantal watersporters en er is ook sprake van nieuwe watersporten (Winf 
Foilen en Longe Côte). De nota van Wind-& Watersport Vlaanderen diende ook als inspiratie voor het voorstel tot 
reorganisatie van het strand (nood aan ruimte en veiligheid moeilijk te garanderen door toename watersporters).

Korneel Boeve licht de wijzigingen toe:

a. Zwemzone zouaven

i. Wordt 100m ingekort omwille van weinig baders
ii. Kajakzone krijgt hierdoor 100m extra

b. Onbewaakte zone t.h.v. Schipgatduinen

i. Enige overgebleven onbewaakte zone (1000 m)
ii. Kajak / Pedalo zone
iii. Rustig wandelstrand

c. Insteekzone Sint André

i. Insteekzone uitbreiden naar Oostduinkerke toe (+300m)
ii. Onbewaakte zone wordt geschrapt – wordt allemaal surfzone

d. Nieuwe insteekzone Duinpark

i. Zwemzone Duinpark wordt omgevormd naar insteekzone; onbewaakte zones verdwijnen
ii. grote insteekzone van SYCOD t.e.m. Windekind = 1,7 km lang
iii. Met permanente bewaking van twee redders per boot

De wijziging voor Duinpark heeft tot gevolg dat de dichtstbijzijnde zwemzone zich op 350m verder bevindt, ingeval 
hoogwater. Ingeval laagwater op 70m verder.
De strandclubs gaven duidelijk aan, met een 7-tal argumenten, dat er nood is aan de creatie van een surfzone. 47 
strandcabines worden verplaatst uit de zone Duinpark naar een andere zone (t.h.v. appartementsgebouw Twenty-
One (a.d. westkant van SYCOD). De eigenaars van de cabines werden hieromtrent geïnformeerd. De 
vertegenwoordigers van de strandvisserij werden geconsulteerd en het voorstel levert geen problemen op. Voor de 
garnaalvissers zijn er geen wijzigingen. Wel wordt er een overleg gepland tussen de strandclubs en de 
garnaalvissers.
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Korneel Boeve gaat nog even in op een mogelijk alternatief, de Beach Flag.
Dit wordt gebruikt om de zwemzone kleiner te maken ingeval een gevaarlijke situatie zich voordoet. Dit kan ook 
worden gebruikt om de zandbanken aan te duiden. Na consultatie van MDK blijkt dat de zones tijdens de zomer 
niet kunnen worden aangepast. De boeien duiden deze zones aan. Het alternatief is dus niet toepasbaar.

Samengevat wordt gesteld dat het voorstel niet enkel de sluiting van een zwemzone beoogt, maar vooral een 
optimalisatie van de reddingsdienst en het verhogen van de veiligheid van de baders en watersporters en iedere 
gebruiker van het strand. Het strand wordt op deze manier ook veelzijdiger gebruikt.

De burgemeester wenst Korneel Boeve te bedanken voor het mooie werk en de goede toelichting van het voorstel. 
De burgemeester stelt dat er effectief een deel van het comfort dient te worden opgeofferd voor de realisatie van 
dit mooie voorstel. Na het seizoen volgt een evaluatie van de wijzigingen.
Schepen Van Hove bedankt Korneel Boeve voor de gedegen toelichting en wijst op de mooie voorbereiding van het 
voorstel. De partners en verschillende actoren op het strand werden wel degelijk geraadpleegd. Het verhogen van 
de veiligheid is het allerbelangrijkste.

Raadslid Loones stelt duidelijk dat deze gemeenteraadscommissie enkel dient voor technische vragen en de 
politieke vragen op de gemeenteraad zullen worden gesteld. Raadslid Loones bedankt Korneel Boeve voor het 
mooie werk. Enerzijds is het raadslid het eens met de analyse dat de watersport een troef is en er meer plaats 
nodig is voor het garanderen van de veiligheid. Hij is akkoord met het feit dat de zone dient te worden vergroot. 
Maar hij wenst dit te beperken tot 1.4 km i.p.v. de 1.7km. Op deze manier kan de zwemzone Duinpark behouden 
blijven.
Raadslid Loones wenst een oprechte bezorgdheid te uiten over de veiligheid. Hij geeft aan dat de mensen er zullen 
blijven zwemmen. Bovendien betreft deze bezorgdheid ook de watersporters zelf. Er zal sprake zijn van een 
kruising tussen verschillende watersporten in eenzelfde zone. Op dit moment zijn er verschillende insteekzones 
voorzien voor de verschillende soorten watersport, zoals bijvoorbeeld het kiten, dat zich vooral in Windekind 
situeert. Raadslid Loones stelt dat het inzetten van 2 redders op een boot om de veiligheid van dergelijke grote 
zone te garanderen te weinig is. Er zal sowieso in een systeem van rotatie dienen te worden voorzien. Wat betreft 
het inzetten van de beachflag, zijn de bemerkingen correct, maar toch wordt het voorstel gesuggereerd om een 
ruimere bufferzone te voorzien. Samengevat wenst het raadslid 1.4 km i.p.v. de 1.7km waardoor het nog steeds 
de grootste watersportzone is van de kust.

De burgemeester stelt dat de veiligheid de grootste bekommernis is. Zo worden geen strandcabines meer 
toegelaten in de zones die geen zwemzone zijn. De cabines dienden aldus te worden verschoven naar een andere 
zone. De burgemeester wijst erop dat dit zijn persoonlijke verantwoordelijkheid betreft. De burgemeester kan 
persoonlijk worden gedagvaard wanneer de veiligheid onvoldoende werd gerarandeerd. Bovendien verdwijnen de 
strandcabines niet, ze worden geïntegreerd met een andere zone. De burgemeester stelt dat de veiligheid beter 
wordt gegarandeerd met het nieuwe voorstel. Raadslid Loones meent dat het net onveiliger zal worden.

Raadslid Van Herck wenst Korneel Boeve eveneens te danken voor zijn toelichting. Hij stelt zeer bezorgd te zijn 
omtrent het voorstel tot wijziging van de organisatie van het strand. Er zijn een aantal elementen die ontbreken in 
het dossier of op zijn minst te weinig belicht worden. Het raadslid stelt dat ze voor een voldongen feit worden 
gesteld. Hij is weliswaar blij met de organisatie van de gemeenteraadscommissie. Raadslid Van Herck wijst erop 
dat naast een toename van het aantal watersporters er ook sprake is van een toename van het aantal baders. 
Hiermee wordt onvoldoende rekening gehouden. Het raadslid wenst ook te wijzen op de techniciteit van de 
vergunning. Zo wijst hij op het noodzakelijke advies van o.m. de scheepvaartpolitie. Dit zal van belang zijn in het 
kader van de handhaving. Raadslid Van Herck is verheugd vast te stellen dat de Bleu Flag er komt. Hij stelt dat de 
cijfers meer onderbouwd moeten worden. De bevolking werd niet bevraagd over dit voorstel. Nochtans zou het 
mogelijk moeten zijn om voor elke actor een oplossing te formuleren. Raadslid Van Herck wenst verder te wijzen 
op de moeilijke beheersing van té grote zones. Een van de elementen waarmee onvoldoende rekening wordt 
gehouden zijn de weersomstandigheden. Het zou zonde zijn om een zwemzone continu op te offeren voor een 
surfzone wanneer de watersporten door de weersomstandigheden niet kunnen worden uitgeoefend en de zone 
onbenut blijft. Raadslid Van Herck benadrukt dat het gebruik van een beach flag inderdaad gevaarlijk en té 
onduidelijk is. Samengevat wenst raadslid Van Herck een alternerende zone te realiseren. Hij wijst erop dat de 
signalisatie perfect kan worden aangepast.

Raadslid Hofmans wijst op het bestaan van 2 plannen. Enerzijds het plan met de insteekzones, anderzijds het plan 
met de strandconcessies. Hierbij is de hoogwaterlijn van groot belang. Deze bepaalt de concessielijn ten behoeve 
van MDK. Het raadslid wenst te weten wie van welke zones eigenaar is. Bepaalde gedeelten van het strand zijn 
geen eigendom van het Vlaamse Gewest. Het raadslid wenst te weten wie eigenaar is van de gronden ter hoogte 
van Duinpark, want het lokaal bestuur zal er concessies voor toekennen. Schepen Van Hove antwoordt dat dit zal 
worden uitgezocht.
 

De voorzitter stelt voor om over te gaan tot de technische vragen.

Raadslid Hillewaere stelt dat vroeger door de redders dagelijkse schattingen werden bijgehouden over het aantal 
baders. Sinds enkele jaren wordt nog enkel bijgehouden of er op een bepaalde dag “veel”, “minder”, “weinig”, 
“geen” baders aanwezig waren. IKWV bevestigt dat deze informatie bijgehouden wordt door de hoofdredder. 
Kunnen deze gegevens voor de laatste jaren bezorgd worden?
Schepen Van Hove stelt dat de redders vroeger een schatting moesten maken van het aantal baders in de 
verschillende badzones. Op zich kunnen we daar niet zoveel uit afleiden omdat veel baders in bijvoorbeeld 
Duinpark weinig baders vormen ten opzichte van Oostduinkerke-Centrum. Sinds 2019 werken ze met nieuwe 
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dagverslagen en worden deze gegevens niet meer bijgehouden omwille van het subjectieve karakter. Het is wel zo 
dat de hoofdredders zelf al jaren vaststellen dat Duinpark het minst aantal baders heeft als zwemzone t.o.v. alle 
andere zwemzones. Dit is bovendien de reden waarom er in de zwemzone Duinpark geen hulppost aanwezig is.
Raadslid De Coster merkt op dat er in de notule van de gemeenteraad nochtans staat dat er voor topdagen te 
weinig redders kunnen worden ingezet in de zwemzones, wat wijst op een groot aantal baders.

Raadslid Hillewaere vraagt waarom het overleg met de watersportclubs plaats vond na beslissing van het College 
van burgemeester en schepenen en waarom er geen overleg was met de buurtbewoners en de betrokken 
handelaars rond deze zone. De voorzitter wijst op het politieke karakter van deze vraag. Raadslid Loones 
herformuleert de vraag en vraagt of er een overleg gepland is. Schepen Van Hove stelt dat er geen overleg is 
gepland.

Raadslid Hillewaere is bezorgd om de veiligheid en stelt volgende vragen: is het verantwoord om voor een 
uitgebouwde wijk, met vlotte mobiliteitstoegang en een jarenlange zwemtraditie toch geen zwemzone te voorzien? 
Indien de zwemzone Duinpark toch volledig zou worden gesloten, wie zal een voldoende controle hierop kunnen 
voorzien? Wanneer wordt iemand gekwalificeerd als watersporter?
Korneel Boeve antwoordt dat er permanent een grote boot met twee redders aanwezig zal in de vergrootte 
insteekzone. Eén van hun taken is het informeren van eventuele baders in deze zone en hen aanmanen zich te 
begeven naar een zwemzone.

Raadslid Loones stelt de vraag hoe de veiligheid van kindjes met een bodyboard of ander plankje, die dan 
beschouwd worden als watersporter, kan worden gegarandeerd indien er niet voldoende redders staan?
Korneel Boeve wijst op het algemeen politiereglement waarin het volgende staat onder Hoofdstuk 4. STRAND, 
artikel 1. “§2. Tuigen voor strandvermaak, waaronder bodyboard, waveboard, surfrideboard, skimboard en 
waveskiën, zijn eveneens toegelaten in de bewaakte zones, onder voorbehoud dat ze geen gevaar betekenen voor 
de baders en zwemmers. Het zijn de redder- postoversten en in geval van betwisting de hoofdredders die de tuigen 
voor strandvermaak al dan niet toelaten.”
Een kind met bodyboard kan dit doen in de zwemzone. Professionele bodyboarders (nog niet op onze Belgische 
stranden tegengekomen) moeten naar de surfzone en kennen de watersport met al haar gevaren. De hoofdredders 
zullen dus bepalen wat er toegelaten is in de zones. Raadslid Loones wijst erop dat twee redders onvoldoende zijn 
om de richtlijnen duidelijk over te brengen.
Raadslid Van Herck stelt dat de scheepvaartpolitie niet akkoord zal gaan met de voorgestelde aanpak. Dit zal leiden 
tot een onveilige situatie. Korneel Boeve geeft aan dat er een duidelijk onderscheid is tussen een zwemzone en een 
insteekzone. De redders worden op een totaal andere manier ingezet. Raadslid Loones vraagt nogmaals hoeveel 
redders er worden ingezet. Korneel Boeve antwoordt dat het over 2 redders in een boot gaat. Raadsleden Loones 
en Van Herck wijzen op de grote verantwoordelijkheid van de 2 redders en van het lokaal bestuur. Raadslid 
Hillewaere stelt vast dat het zeer moeilijk is om een watersporter te definiëren.

Raadslid Loones vraagt of de nood ook bij de watersporters bestaat. Korneel Boeve antwoordt dat de laatste jaren 
er meer en meer ‘down-winders’ worden georganiseerd vanuit clubs. Dit gebeurt vaak na de bewakingsuren, al dan 
niet met een vergunning van de FOD Mobiliteit. Door één grote surfzone te creëren kunnen zij dit in principe in 
deze zone beoefenen en hoeven er geen aanvragen meer te gebeuren. Bovendien worden er jaarlijks wedstrijden 
georganiseerd door de drie clubs. Op dit moment moeten de clubs dergelijke evenementen organiseren op een 
zeer beperkte oppervlakte wat voor (veiligheids)problemen kan zorgen.

Raadslid Hillewaere stelt dat de insteekzone Sycod verplaatst zal worden. Die zal niet langer recht, maar schuin 
voor de club komen te liggen. Is dit veilig? Korneel Boeve antwoordt dat deze bufferzone ongeveer 70 meter wordt 
opgeschoven richting Nieuwpoort. Deze start ter hoogte van de F. Timmermanslaan en eindigt ongeveer ter hoogte 
van de witte opslagcontainer van SYCOD. Wat dus overeenkomt met de huidige concessiegrond van SYCOD. De 
insteekzone van SYCOD blijft dus behouden voor het clubhuis van SYCOD. Raadslid Loones vraagt of het risico om 
als watersporter in de badzone te eindigen niet groter is geworden doordat de watersporters dichter tegen de 
bufferzone aan zitten. Korneel Boeve antwoordt dat er naargelang de windrichting al dan niet een probleem zal 
zijn, maar schat in dat de watersporters kundig genoeg zijn om niet in de badzone terecht te komen.

Raadslid Hillewaere vraagt hoe het risico op conflicterende watersporters zal worden aangepakt. Wanneer er 1 
integrale watersportzone zou komen tussen Sycod en Windekind is zo’n opdeling en enige scheiding tussen 
conflicterende watersporters niet langer efficiënt te organiseren. Kan dit de veiligheid van de watersporters in het 
gedrang brengen? Korneel Boeve antwoordt dat naast de clubs ook nog enkele andere organisaties gebruik maken 
van de insteekzones. Het is de bedoeling deze organisaties een andere zone (verder van de club) toe te wijzen 
zodat de overbevolking t.h.v. de clubs afneemt. Ook andere activiteiten van de clubs kunnen een ander stuk 
insteekzone innemen, zoals bijvoorbeeld voor de golfsurfkampjes, teambuilding activiteiten… Op dit moment zijn 
de clubs zelf verantwoordelijk en door de toewijzing van die zones aan de organisatoren, vermijden we dit.

Raadslid Hillewaere vraagt waarom de strandcabines aan Duinpark worden geschrapt. Schepen Van Hove wijst op 
de toelichting door de burgemeester hieromtrent. Wanneer er strandcabines staan op het strand wekt dit de indruk 
dat men hier mag zwemmen. Voor de veiligheid en duidelijkheid van de strandgangers werd er gekozen om de 
cabines van Duinpark op te schuiven t.h.v. het appartementsgebouw Twenty-One (zie presentatie). Raadslid 
Loones vraagt of er navraag gedaan is bij andere kustgemeenten die strandcabines toelaten in onbewaakte zones. 
Schepen Van Hove stelt dat er geen navraag is gebeurd.

Raadslid Hillewaere vraagt of de insteekplaatsen voor de garnaalvissers te paard worden gewijzigd. Korneel Boeve 
antwoordt dat op het plan van MDK de insteekplaatsen voor garnaalvissers staan aangeduid. Deze insteekplaatsen 
staan ook beschreven in het algemeen politiereglement. Deze zones blijven behouden. Op vraag van enkele 
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garnaalvissers zal er een initiatief worden genomen door de beachmaster om een overleg te organiseren tussen de 
clubs en de garnaalvissers. Op zich is er nu geen echt probleem tussen de watersporters en de garnaalvissers, het 
gaat hier vooral over informeren en elkaar beter leren kennen wat de samenwerking enkel maar kan bevorderen. 
Raadslid Loones wijst erop dat door het nieuwe voorstel het risico op kruisen met de watersporters groter zal 
worden. Het behouden van de insteekplaatsen betekent niet dat er geen veiligheidsrisico is voor de garnaalvissers. 
Korneel Boeve wijst op het beperkte veiligheidsrisico. Het betreft vooral het ‘plof-geluid’ dat kiters maken indien ze 
vallen en deze komen zelden in de buurt van de garnaalvissers. Raadslid Loones wijst erop dat er meer kiters 
zullen zijn. Korneel Boeve antwoordt dat er in die zone weinig garnaalvissers actief zijn. Er is nog geen overleg 
geweest met de garnaalkruiers.

Raadslid Van Herck heeft drie technische vragen:

1. Werden er verschillende plannen opgesteld, is er bijvoorbeeld ook een plan voorhanden met een 
alternerende zone, welke rekening houdt met de weersomstandigheden?

Korneel Boeve antwoordt dat uit de navraag bleek dat dergelijke variabele zone niet mogelijk is, gelet op de vaste 
zonering.

2. Werd een stapsgewijze invoering van het voorstel voorzien?

Korneel Boeve antwoordt dat reeds 2 jaar gewerkt wordt aan de meer efficiënte en professionele werking van de 
reddingsdienst, door o.m. meer hoofdredders te voorzien en in te zetten op bijzondere vorming. Zo organiseert de 
reddingsdienst zelf een technische opleiding m.b.t. de watersporten, omdat WOBRA dit niet organiseert.
Raadslid Van Herck waarschuwt dat het voorstel misschien té ambitieus is en pleit voor een stapsgewijze invoering 
ervan.

3. Welke middelen worden er extra voorzien voor een moderne reddingsdienst?

Schepen Van Hove antwoordt dat er 5000 euro extra wordt voorzien voor de reddingsdienst. Raadslid Van Herck 
vraagt of er door IKWV extra middelen worden voorzien. Schepen Van Hove antwoordt dat dit niet het geval is.
Raadslid De Coster wil zicht krijgen op de meerkost van het nieuwe voorstel. Hij stelt ook de vraag of de 
insteekzone ok is voor de kajakkers. Schepen Van Hove antwoordt dat er in principe geen sprake zal zijn van een 
meerkost. Korneel Boeve antwoordt dat Sint-André zeker ok was als insteekzone. Raadslid De Coster zou willen 
weten waar de nieuwe watersport Longe côte zal plaatsvinden? Korneel Boeve antwoordt dat het een zonevreemde 
activiteit betreft die eerst de toelating van de FOD Mobiliteit zal dienen te krijgen.

Raadslid Loones vraagt tenslotte nog om een compromis te overwegen en de zwemzone Duinpark deze zomer te 
behouden. Hierna kan een evaluatie gebeuren en blijkt de zone effectief te klein, dan kan de discussie opnieuw 
worden gevoerd. Nu is de vooropgestelde zone té groot en té onveilig. Raadslid Loones vraagt tenslotte om ook 
een plan voor verloren gelopen kinderen voor te leggen.

2. HERVASTSTELLING RETRIBUTIE OP HET BETALEND PARKEREN

Toelichting door Frederick Vens (secretaris AGB)

De wijziging treedt in werking vanaf 1 april 2020. Frederick Vens licht de wijzigingen toe.

Artikel 1:

• de voormalige groene zone wordt afgeschaft en wordt paarse zone;
• de Zeelaan te Koksijde tussen de Koninklijke Baan en de Lejeunelaan/Albert Bliecklaan wordt het hele jaar 
betalend en vormt een nieuwe zone, nl. de oranje zone.

Raadslid De Coster wijst naar de notulen en de vereenvoudiging van de zonering die wordt nagestreefd. Waarom 
dan plots een oranje zone inlassen? Voorzitter Deltombe stelt dat de oranje zone altijd betalend is. Het betreft een 
proefproject. Raadslid Hancke stelt de vraag waarom dergelijke zone dan ook niet in Oostduinkerke en Sint-
Idesbald is voorzien. Raadslid Van Herck zou het zinvol vinden dat deze evaluatie zou worden toegelicht.

Raadslid Hofmans stelt de vraag of er plaatsen voor andersvalide personen worden voorzien in de paarse zone. 
Voorzitter Deltombe antwoordt dat de andersvalide personen niet dienen te betalen in de paarse zone.

Raadslid Vandenbroucke vraagt of er cijfers omtrent parkeerdruk voorhanden zijn. Voorzitter Deltombe stelt dat dit 
niet het geval is. Raadslid Vandenbroucke vraagt of het plan gewijzigd is ten opzichte van voorgaandelijke 
besprekingen. Voorzitter Deltombe stelt dat er slechts kleine aanpassingen zijn gebeurd. Raadslid Loones vindt het 
opmerkelijk dat er geen data voorhanden zijn.

Raadslid De Coster vraagt of de extra inkomsten de kosten dekken. Voorzitter Deltombe antwoordt dat dit het 
geval is en dat 80% van de winst naar de gemeente gaat.

Raadslid De Coster vraagt of het voorzien van vijf parkeerkaarten per gezin niet leidt tot klachten. Voorzitter 
Deltombe stelt dat dit niet het geval is en spreekt over een succes.

Raadslid Vandenbroucke vraagt of het fietsparkeren is voorzien. Voorzitter Deltombe antwoordt dat ze ermee bezig 
zijn en dat dit tot de bevoegheid van het college van burgemeester en schepenen behoort. Op dit moment zijn ze 
aan het onderzoeken waar deze fietsparkeerplaatsen het best georganiseerd worden. Er zullen sowieso 
fietsparkeerplaatsen worden voorzien in de winkelstraten. Raadslid Vandenbroucke stelt voor dit ook te voorzien 
voor kortparkeren met de fiets.
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Raadslid Hofmans vraagt naar de regeling voor de Kapelstraat. Voorzitter Deltombe antwoordt dat indien er op 
privaat domein wordt geparkeerd, er niet wordt opgetreden. Raadslid Hofmans stelt dat dit geen problemen zou 
stellen mochten de private gronden degelijk worden afgesloten. Björn Cools antwoordt dat dit niet meer voorzien 
wordt door het algemeen politiereglement.

Raadslid Loones vraagt of het parkeerverbod in de Noordzeedreef is voorzien. Frederick Vens antwoordt dat dit niet 
geregeld wordt door het retributiereglement maar door een politiereglement. Raadslid Loones bevestigt dit en wijst 
op punt 20 van de gemeenteraad. Hij vraagt of dit kan worden bekeken.

Raadslid Vandenbroucke vraagt of de plannen kunnen worden bezorgd. Hierop wordt geantwoord dat deze ter 
beschikking zullen worden gesteld.

De voorzitter bedankt de medewerkers voor de toelichting en sluit de vergadering om 21u15.

De secretaris,
Björn Cools

De voorzitter,
Luc Deltombe


