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zitting van woensdag 8 mei 2019

Aanwezig:

Benedicte Dalle, voorzitter

Charlotte Castelein, Henk Ghyselen, Ivan Vancayseele, Dominique Wolter Hofmans, Adelheid 
Hancke, Greta Verhaeghe, leden

Siska Stockelynck, secretaris

Verontschuldigd: Patricia Vandenbroucke, lid

Afwezig: Frédéric Devos, lid

Gemeenteraadsleden, aanwezig : De heer Sander Loones, De heer Alain De Coster

Schepen, aanwezig : De Heer Guido Decorte

Deskundigen, aanwezig : De heer Jan Vandromme (diensthoofd milieu en duurzame ontwikkeling), de heer 
Geert Sanders (directeur WVI, de heer Johan Verbauwhede, directeur IWVA, de heer Tijs Vandewoude (coördinator 
Woonhuis Nieko)

De voorzitter opent de vergadering om 18u00.

1. TOELICHTING AFVALBELEID

Toelichting afvalbeleid (door de heer Jan Vandromme)
(zie presentatie in bijlage aan dit verslag)

Korte inhoud van de presentatie 

 inzameling aan huis

 Inzameling via milieupark

 Gezamenlijke resultaten

 Acties, sensibilisering

 Toekomst

Vragen:

- Raadslid Adelheid Hancke vraagt of er reeds een concreet plan beschikbaar is van waar sorteerstraatjes zullen 
komen

o Antwoord Jan Vandromme: de locaties liggen zo goed als vast

o Aanvulling door schepen Decorte: de locaties zijn nog niet afgetoetst in CBS, het betreft dan ook 
gevoelige materie want niemand wil dit in de buurt van zijn/haar woning en bovendien zijn er ook 
technische zaken waarmee moet rekening gehouden worden en die de situatie er niet makkelijker op 
maken zoals de ligging van ondergrondse leidingen. Er zijn dus veel factoren om rekening mee te houden. 
Maar van zodra de locaties gekend zijn, zullen deze meegedeeld worden. Er is ook nog geen timing 
gekend, maar dat zal zeker niet meer voor de zomer zijn, want er komt wel heel wat bij kijken. Er wordt 
echt werk van gemaakt omdat dit de meest gestelde vraag is aan de balie van de dienst toerisme.

- Raadslid Adelheid Hancke vraagt of er nieuwe plannen zijn naar afvalbeleid voor handelaars

o Antwoord Jan Vandromme: de Vlaamse regering legt dit afvalbeleid vast, enkel voor ophaling 
huishoudelijk afval heeft de gemeente de regierol. Volgens Vlaamse wetgeving moeten handelaars beroep 
doen op privépartners voor ophaling bedrijfsafval en dat op eigen kosten. De gemeente kan zich moeilijk 
hiertussen manoeuvreren. Kleine hoeveelheden mogen wel meegegeven worden (volume vergelijkbaar 
aan huishoudelijk afval, zoals bijv. afval van een personeelsrefter bij een bakker). Vandaar dat er ook 
bruine zakken zijn voor de bedrijven/handelaars zodat er zicht is wat met de gemeentelijke ophaling 
wordt meegegeven

- Raadslid Sander Loones vraagt of deze private ophaling dan geregeld is tussen bepaalde uren

o Antwoord Jan Vandromme: neen, winkels hebben de vrije keuze van ophaling en deze kunnen gelijk 
wanneer opgehaald worden, er kunnen dus inderdaad bij wijze van spreken 10 verschillende 
vrachtwagens komen in een straat omdat men contract heeft met verschillende inzamelaars.
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- Raadslid Adelheid Hancke vraagt zich af wat er nu eigenlijk toegestaan is m.b.t. de bruine zakken?

o Antwoord Jan Vandromme: OVAM laat toe dat 3 zakken bedrijfsafval per 2 weken meegegeven wordt met 
de gemeentelijke ophaling, dat zou dus 1,5 zak/week zijn wat uiteraard niet evident is in de praktijk. Wij 
laten 2 bruine zakken per week toe, maar het gemiddelde over het ganse jaar moet wel correct zijn.

- Raadslid Hancke vraagt of de bruine zak niet beter kan afgeschaft worden?

o Antwoord Jan: de verschillende kleur (bruin) is puur om te registreren hoeveel zakken er verkocht zijn en 
buitengezet worden, zodat wij aan OVAM kunnen aantonen dat wij aan de regels voldoen. Dit maakt het 
voor de dienst eenvoudiger om op te volgen. De bruine zakken zijn iets duurder dan de groene, maar 
enkel omdat ze iets groter zijn. Handelaars die grijze zakken gebruiken zijn in overtreding.

- Raadslid Charlotte Castelein verwijst naar de afvalstraten in Nieuwpoort, waarvan ze de werking niet echt kent, 
deze werken niet steeds.

o Antwoord Jan: de sorteerstraten in Nieuwpoort zijn inderdaad niet zaligmakend maar men kan er wel 
steeds terecht (ook bij vertrek toeristen). In Koksijde zijn een aantal jaren geleden de inzameldagen (voor 
zowel PMD als voor papier en karton) verplaatst naar maandag zodat men bij vertrek op zondag afval kan 
aanbieden. Voor restafval kan men zowiezo naar de ondergrondse moloks en zijn er in toeristische zone 
tijdens verlof meerdere ophalingen/week

- Raadslid Alain De Coster vraagt of hij zijn vragen mag stellen, het zijn er een 7-tal?

o Antwoord schepen Decorte: een GR-commissie is een orgaan waar informatie wordt uitgewisseld, iets 
waar geen tijd en ruimte voor is tijdens de gemeenteraad zelf. Elke partij heeft een afvaardiging die 
technische vragen kan komen stellen, geen beleidsmatige want deze horen thuis in de gemeenteraad. En 
het is een vrij zware agenda die ook moet afgewerkt kunnen worden.

o Raadslid de Coster: laat weten zijn vragen te zullen doorsturen, want het zijn er redelijk veel. Zijn partij 
was vragende partij om met Jan te kunnen praten

o Schepen Decorte: alles moet werkbaar blijven, ook voor onze diensten.

o Voorzitter Dalle deelt ook mee dat raadslid De Coster zelfs geen deel uitmaakt van deze GR commissie en 
de vragen beter door commissieraadslid laat stellen. Bovendien zijn er ook externen uitgenodigd en we 
kunnen die mensen niet laten wachten.

o Schepen Decorte laat weten dat dit agendapunt zelfs eigenlijk niet thuishoort op een GR-commissie 
aangezien dit geen punt is dat aan de GR zal worden voorgelegd.

o Raadslid de Coster laat weten dat voor hem alles nieuw is, en dat hij de regels niet kent.

 

2. TOELICHTING "STRATEGISCH PLAN 2019 - 2025"  WVI

Toelichting ‘Samen Sterker’, door de heer Geert Sanders, algemeen directeur WVI

(zie presentatie als bijlage aan dit verslag)

Korte inhoud van de presentatie

- Werkingsgebied: 54 gemeenten van de provincie West-Vlaanderen, aangesloten (meeste) in 1964
- Visie en missie
- Raad van bestuur, meest afgeslankte intercommunale
- 90 à 95 medewerkers, kennisorganisatie, veelal universitair geschoolden

- dienstverlening

 Ruimtelijke planning 

o Momenteel geen procedures lopende in Koksijde

o Geen verplichting om samen te werken

 Stedenbouwkundige ontwerpen, visies 

o Bv. 2008: visie militair domein, eerste schetsen

 Ondersteuning gemeenten voor omgevingsambtenaren

 Kennisdeling (Winvorm)

 GIS

 Mobiliteit 

o Vervoerregio Oostende: zullen prioriteiten vastleggen op vlak van OV

o Grensoverschrijdende projecten (bv. Transmobil)

 Milieu 

o Omgevingsvergunning
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o Handhaving

 Natuurstudies 

o Beheerplan duinen Koksijde iov ANB

o Boekje over rozen in de duinen

o Europees project LIFE

o Passende beoordelingen

 Klimaat en energie 

o Samenwerking burgemeestersconvenant

o Bv. energiescans woningen

 Project en procesregie 

o Open oproep Winvorm 

 Bv Uitbreiding Navigo

 Intergemeentelijk samenwerken 

o Bv informatieveiligheidsconsulent, IT personeel,..

 Subsidiewijzer 

o Bv. Sintropher

- Vastgoedontwikkeling

 Betaalbare bouwgrond, niet in Koksijde, niet meer betaalbaar aan te kopen, in verleden wel veel 

o 80-tal bezig (Blankenberge, Knokke-Heist)

 Ondernemen 

o Bedrijventerreinen

o Alles is vlug uitverkocht

- Gebiedsontwikkeling

 Bv. suikerfabriek

 Kazerne Sijsele

- Ondersteuning – regionale samenwerking

 Ondersteuning burgemeestersoverleg

 Grensoverschrijdend

- Ambities voor de toekomst

 Klimaatbestendige leefomgeving

 Duurzame hernieuwbare energie

 Circulaire economie

 Slimme gemeenten en digitalisering

 Intergemeentelijk samenwerken

- Opmaak "Jaarboek" is wellicht gekend

- Intercommunale bestaat voor periode van 18 jaar, het voorstel is om de intercommunale opnieuw voor 18 jaar te 
laten doorlopen, gelet op de vele projecten die lopende zijn

Vragen:

 - Raadslid Dominique Wolter Hofmans vraagt of er niet veel projecten zijn in Koksijde?

o Antwoord directeur Sanders: op vlak van wonen zijn er geen projecten, vroeger waren er wel; op vlak van 
bedrijvigheid ook niet want er zijn geen bedrijventerreinen in Koksijde tot nu toe. Op vlak van subsidies 
werken we wel samen momenteel, zoals in dossier Transmobil voor de deelfietsen

- Raadslid Adelheid Hancke vraagt zich af of aan de gemeente uitgeleend personeel door de gemeentes moeten 
betaald worden?

o Antwoord directeur Sanders: ja

- Raadslid Adelheid Hancke vraagt zich af wie er initiatief neemt m.b.t. bedrijventerreinen? Zal de WVI laten weten 
dit te willen inrichten, of zal gemeente naar WVI moeten stappen?

o Antwoord directeur Sanders: De gemeente beslist met wie ze willen samen te werken, de WVI is 
ondersteunend
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- Raadslid Adelheid Hancke vraagt of CBS geïnteresseerd in een bedrijventerrein?

o Antwoord schepen Decorte: een lokaal bedrijventerrein zit vervat in masterplan militair domein waarvoor 
een PRUP (= provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan) in opmaak is. Er is nog geen beslissing met wie we 
gaan samenwerken, project moet daarvoor eerst concreter zijn.

- Raadslid Dominique Wolter Hofmans vraagt of militair domein zal aangekocht worden?

o Antwoord schepen Decorte: eens de Gecoro samengesteld is, zal er een aparte commissie komen rond dit 
thema, samen met de Gecoro, om stand van zaken mee te delen.

- Raadslid Sander Loones vraagt wat is aandeel Koksijde in de vennootschap? En er worden geen dividenden 
uitgedeeld?

o Antwoord directeur Sanders: het aandeel van Koksijde bedraagt enkele percenten. (nvdr, zie hierna). Er 
worden inderdaad geen dividenden uitgedeeld en dat is ook niet de bedoeling naar de toekomst toe. We 
werken wel aan overdracht van kennis, we werken rond klimaat, ook projecten rond wonen en 
bedrijventerreinen moeten een nul-operatie zijn.Zo vragen we geen vergoeding voor kennisoverdracht (bv 
ondersteunen gemeentelijke omgevingsambtenaren, bijv. project in Roeselare rond de 
energielandschappen)

- Raadslid Sander Loones: stelt dat de intercommunale normaal zeer stabiel is qua reserves, is dit steeds zo?

o Antwoord directeur Sanders: We kunnen alle leningen kunnen aflossen. Er is telkens een periode van 7 
jaar tussen aankoop en verkoop grond (bulletlening 7 jaar)

- Raadslid Sander Loones: vraagt of er sprake is van een herclustering of als er nieuwe vennoten bijkomen?

o Antwoord directeur Sanders: neen, en er zou ook niemand vertrekken

Opmerking:

Na de vergadering heeft directeur Sanders nog volgende informatie overgemaakt per mail:

De gemeente Koksijde is in 1966 lid geworden van WIH, WIER, WITAB. Oostduinkerke in 1966 van WITAB en in 
1970 van WIH. Later werden nog aandelen bijgekocht. In totaal heeft de gemeente 67 848 euro geïnvesteerd in 
WVI (de fusie in 1999 van WIH, WIER, WITAB).
Door incorporatie van reserves in het kapitaal is de nominale waarde gestegen tot 189950 EUR. De gemeente bezit 
vandaag 7598 aandelen van 25 EUR (in totaal dus 189950 EUR). Dit vertegenwoordigt 1.41 % van het totaal 
aantal aandelen van WVI.
In de periode 1986 tot 2007 werden ook dividenden uitgekeerd. Koksijde heeft een totaal bedrag van 46687,5 aan 
dividenden ontvangen. Er zijn geen jaarlijkse bijdragen in de werkingskosten van WVI.

 

3. TOELICHTING TOEKOMSTPLAN IWVA

Toelichting toekomstplannen IWVA, door de heer Johan Verbauwhede (directeur-generaal IWVA)
(zie presentatie in bijlage aan dit verslag)

 

Korte inhoud van de presentatie

- Toekomstplannen IWVA
- Toekomstscenario’s drinkwatervoorziening
- Kwalitatieve impact scenario’s – SWOT huidige IWVA
- Conclusie motiveringsnota

 Uitbreiding + impact (bv. Diksmuide)

 Afslanking kan mits minimale schaalgrootte

- Kapitaalsvermindering

 Via ruling, wel geen dividend meer uitbetaald

- Evaluatie 2013 – 2018

 Realisaties

- Ondernemingsplan 2019 – 2024 – vergunningen
- Ondernemingsplan 2019 – 2024 – visie/missie/waarden

 Kwaliteit, klantgerichtheid, ondernemingszin, duurzaamheid

 Kernopdracht

- Ondernemingsplan 2019 – 2024 – ambities
- Ondernemingsplan 2019 – 2024:

 1. Proces en technologie ontwikkeling

 2. Maatschappelijk verantwoord ondernemen
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 3. Klantgericht met competente en gemotiveerde mensen

 4. Benchmarking en opvolging van performantie indicatoren

 5. Aandacht voor innovatie en modernisering

 6. Uitbouwen en versterken van samenwerkingsverbanden

 7. Communicatie met stakeholders

Vragen

- Raadslid Henk Ghyselen vraagt of het overtollige regenwater van de landbouwers niet kan infiltreren in de duinen 
i.p.v. af te voeren naar Frankrijk?

o Antwoord directeur Verbauwhede: Als winning mogelijk is, dan is dit altijd een opportuniteit. Maar het is 
niet evident om in natuurgebieden een nieuwe winning op te starten. Ook voor (ondergrondse) opslag op 
militaire basis is er potentieel, wat misschien wel haalbaar is, het is mogelijk om water opnieuw 
verpompen naar Doornpanne.Cabourgh is momenteel geen optie

- Raadslid Henk Ghyselen meent dat dit een win-win situatie kan zijn aangezien men dan niet meer afhankelijk is 
van Frankrijk

o Antwoord directeur Verbauwhede: IWVA is hier principieel niet tegen, we moeten opportuniteiten 
meenemen maar het moet mogelijk/realiseerbaar zijn en dat is niet altijd evident

- Raadslid Charlotte Castelein: er is een kapitaalsverlaging tot 14 miljoen euro, hoeveel rest er dan nog?

o Antwoord directeur Verbauwhede: Er rest nog enkele miljoen (2 miljoen), vroeger werden alle reserves 
omgezet naar dividenden, maar we werden teruggefloten. In plaats van uitkeren is er een 
kapitaalsverhoging geweest, daarna was er toch een opening via de ruling

- Raadslid Sander Loones stelt dat er discussie was over de werking van de IWVA en meer bepaald over het 
zeggenschap Koksijde. Hij vraagt hoe het voorzitterschap van Koksijde verankerd zit?

o Antwoord directeur Verbauwhede: Er is een formeel akkoord tussen de burgemeesters (op basis van een 
verslag)

- Raadslid Adelheid Hancke vraagt wat bezoekersaantal is van het bezoekerscentrum?

o Antwoord directeur Verbauwhede: Er zijn een 22 à 23.000 bezoekers, tijdens de zomermaanden en de 
weekends. Er moet verfraaid worden, ook de tentoonstelling binnen is op te frissen, we weten dat we er 
moeten aan werken.

- Voorzitter Bieke Dalle stelt de vraag of het de bedoeling is dit aantal te verdubbelen?

o Antwoord directeur Verbauwhede: Neen, er zijn reeds 2 centra op korte afstand (ook duinenhuis) en dan 
is er ook nog het provinciaal bezoekerscentrum ‘De Nachtegaal’ in De Panne. Maar alle suggesties zijn 
welkom

- Raadslid Sander Loones deelt mee dat de verlenging van de intercommunale reeds goedgekeurd werd door de 
gemeenteraad (zitting eind januari 2019).

 

4. TOELICHTING WERKING WOONHUIS NIEKO EN AANPAK LEEGSTAND

Toelichting werking woonhuis Nieko, door de heer Tijs Vandewoude
(zie presentatie in bijlage aan dit verslag)

Korte inhoud van de presentatie

- Woonhuis Nieko = intergemeentelijke samenwerking rond wonen tussen Nieuwpoort en Koksijde
- Teamsamenstelling
- Budget – subsidie
- Taken woonhuis Nieko

 

Vragen

- Raadslid Greet Verhaeghe vraagt of het klopt dat ook De Panne zal toetreden?

o Antwoord Tijs Vandewoude:er zijn momenteel inderdaad gesprekken lopende

o Aanvulling schepen Decorte: Deze gesprekken verlopen constructief maar zoals meestal het geval is gaat 
het vooral over de financiën. Koksijde en Nieuwpoort hebben in het verleden reeds serieus geïnvesteerd, 
dus daar moet iets tegenover staan. Maar als we kunnen versterken door meer intergemeentelijk samen 
te werken dan moeten we dit doen. Maar we moeten de koek verdelen, en ook wel minder het 
gemeentelijk petje opzetten. Het ene moment zal er meer gedaan worden voor gemeente X, ander 
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moment voor gemeente Y. Alles moet globaal bekeken worden, en door samen te werken kunnen we 
efficiënter werken.

- Raadslid Greet Verhaeghe vraagt of er dan een herziening komt van de punten i.k.v. subsidie?

o Antwoord Tijs Vandewoude: Sowieso is de basissubsidie voor 3 gemeenten hoger, zal wellicht rond de 
80.000 euro zijn

- Raadslid Sander Loones vraagt of de kerntaak wonen is, en niet bijv. leegstand van handelszaken? Klopt het dat 
men nu na 3 jaar in leegstandsregister komt?

o Antwoord Tijs Vandewoude: Pas als men 1 jaar op leegstandsregister komt te staan volgt een heffing. 
Aangezien register wordt opgemaakt op basis van de toestand 1 januari zullen sommige woningen bijna 2 
jaar leegstaan alvorens opgenomen te worden en anderen net iets meer dan 1 jaar. Voor handelszaken 
geldt zelfde systeem maar daar geldt geen heffing.

o Schepen Decorte vult aan dat dit eigenlijk een taak is voor de dienst/cel lokale economie, maar dat het 
register nu voorlopig wordt opgemaakt door woonhuis Nieko in afwachting.

- Raadslid Dominique Wolter Hofmans vraagt of de leegstandstaks enkel voor woningen geldt? En moeten er geen 
andere maatregelen genomen worden tegen leegstand?

o Antwoord Tijs Vandewoude: Ja, enkel voor woningen. Maar slechts weinig woningen staan 4 jaar leeg, 
indien toch dan zijn dit de grote uitzonderingen. De heffing stuurt mensen aan tot activeren.

o Schepen Decorte CBS nam recent 2 belangrijke beslissingen rond verwaarlozing over concrete panden. 
Algemeen: de heffing bedraagt 1ste jaar 2500 euro, 2de jaar het dubbele, en elk jaar komt er 2500 euro 
bij tot max. 10.000 euro vanaf 4de jaar

- Raadslid Alain De Coster vraagt of aantal personeelsleden afhankelijk is van de panden? De kwaliteit vaak niet te 
hoogwaardig

o Antwoord schepen Decorte: We kunnen naar 5,5 VTE als we naar 3 gemeenten gaan. Na een 
inloopperiode kunnen we daar ook sterker op inzetten

- Raadslid Sander Loones vraagt of een particulier zijn/haar woning kan verhuren aan OCMW?

o Antwoord Tijs Vandewoude: Neen, wel via RSVK (Regionaal Sociaal Verhuurkantoor)

- Raadslid Adelheid Hancke: de werkgroep maatschappelijke veiligheid waarvan sprake in de presentatie, op welk 
niveau situeert zich dat?

o Antwoord Tijs Vandewoude Is gesitueerd op lokaal niveau, vanuit de PZ Westkust. Diverse diensten zijn 
daar vertegenwoordigd

o Aanvulling door Siska Stockelynck: een voorbeeld van wat de werkgroep bijvoorbeeld doet: naar 
aanleiding van klachten rond hangjongeren aan G. Gezelleplein werden de groenvoorzieningen aangepast 
en werd de hoge wand weggehaald om meer sociale controle te hebben. Probleem is door ondermeer 
infrastructurele maatregelen aangepakt.

- Raadslid Alain De Coster: zal er iets gedaan worden rond ‘anders wonen’ zoals kangoeroewoningen?

o Antwoord schepen Decorte: we nemen dit mee in kader van Masterplan Koksijde-dorp (zie volgende 
presentatie)

 

5. TOELICHTING VERKAVELING BETAALBAAR WONEN IN KOKSIJDE-DORP

Toelichting verkaveling betaalbaar wonen in Koksijde-dorp, door mevr. Siska Stockelynck, afdelingshoofd 
technische diensten
(zie presentatie in bijlage aan dit verslag)

Korte inhoud van de presentatie

- verkaveling Koksijde-dorp (Vanneckestraat): plan + stand van zaken
- militair domein: ontwikkeling rond wonen in Koksijde-dorp
- Pilootproject T.OP kust in Koksijde-dorp (omgeving oud gemeentehuis en sportpark)

 

Vragen

- Raadslid Sander Loones laat weten dat er in Gent en Antwerpen een reglement zou bestaan rond toewijzing voor 
betaalbaar wonen dat ook juridisch stand houdt.
- Raadslid Sander Loones vraagt of de kostprijs voor sanering in mindering zal gebracht worden voor aankoop 
militair domein?

o Antwoord schepen Decorte: zoals gezegd zullen we een aparte vergadering organiseren rond militair 
domein



GEMEENTERAADSCOMMISSIE 

GRONDGEBIEDZAKEN

NOTULEN

- Raadslid Sander Loones vraagt of de gemeenteraad, naast tracé voor betaalbaar wonen, ook nog een naam zal 
mogen geven aan de nieuwe straat

o Antwoord Siska Stockelynck: Dat is inderdaad ook de bevoegdheid van de gemeenteraad

- Raadslid Alain De Coster merkt op dat er op de gronden in Koksijde-dorp vroeger een garage stond, en of dit 
gesaneerd wordt

o Antwoord Siska Stockelynck:  Deze gronden zijn reeds gesaneerd

- Raadslid Adelheid Hancke vraagt zich af of de boscompensatie financieel moet gecompenseerd worden en 
waarom niet in natura?

o Antwoord schepen Decorte: dat zou in de toekomst kunnen via het geboortebos, waarvoor Ides Leys iets 
aan het uitwerken is

o Aanvulling door Siska Stockelynck: voor dit project kunnen we daar helaas niet op wachten.

 

6. VARIAPUNTEN - MEDEDELINGEN

- Raadslid Sander Loones vraag zich af hoe moet omgegaan worden met informatie die nog niet publiekelijk 
gemaakt wordt, maar die wel interessant en nuttig is voor deze GR commissie en hier dus ter sprake komt?

o Antwoord schepen Decorte meent dat we vertrouwen moeten geven aan elkaar en loyaal moeten zijn. Dat 
het niet de bedoeling is dat wat hier wordt gezegd en getoond morgen publiekelijk wordt gemaakt. We 
moeten stoppen met op elkaar te schieten, de laatste 2 uur waren aangenaam en verrijkend en we 
moeten op deze manier proberen verder te werken.

 

- Voorzitter Bieke Dalle bedankt iedereen voor de constructieve vergadering (zeker op het einde). Zo zou het in de 
toekomst moeten kunnen functioneren. Extra vraagstelling moet kunnen maar we moeten respect hebben voor de 
mensen die hier presentaties komen geven en dus de vooropgestelde timing respecteren. Wellicht komt er nog een 
GRC grondgebiedzaken eind juni rond het parkeerbeleid.
Er ligt ook al een voorlopige datum vast voor een vergadering in het najaar, zijnde 9 oktober 2019.

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21u15.

De secretaris,
Siska Stockelynck

De voorzitter,
Benedicte Dalle


