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zitting van donderdag Luc Deltombe geeft aan dat dit ook gebeurt in de Strandlaan, maar daar kunnen we niet optreden. De gemeente heeft al eens paaltjes gezet om dit te verhinderen maar particulieren zouden beter grond afsluiten.
zitting van donderdag 27 juni 2019

zitting van donderdag 27 juni 2019

Aanwezig:

Benedicte Dalle, voorzitter

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

Siska Stockelynck, secretaris

Verontschuldigd: /

Afwezig: Frédéric Devos, lid

Gemeenteraadsleden, aanwezig: Dirk Decorte, Elwin Van Herck, Sander Loones, Luc Deltombe

Deskundigen, aanwezig: Rik Minne (Rauwers), Frederick Vens, Griet Maenhout

De voorzitter opent de vergadering om 19u05.

1. VERWELKOMING

- Voorzitter Bieke Dalle verwelkomt de aanwezigen
- De voorzitter deelt eveneens mee dat het agendapunt m.b.t. de samenstelling van de Gecoro niet zal behandeld 
worden, ook niet op volgende gemeenteraad.

(raadslid Sander Loones komt binnen)

2. PARKEERBELEID: VOORSTEL WIJZIGING RETRIBUTIEREGLEMENT OP BETALEND PARKEREN

- Toelichting door Frederick Vens (zie presentatie in bijlage):
- Aanleiding herziening reglement = parkeerdruk, overlast in de direct aanpalende zones van betalend parkeren
- Voorstel acties wordt overlopen
o Overzicht tarieven huidige situatie
- shop&go, rood, groen, paars en blauwe zone

(Adelheid Hancke komt binnen) – 19.10u

o voorstel tarieven nieuw parkeerbeleid
- shop&go, rood, groen wordt paars, paars, blauw1 en blauw 2

(Henk Ghyselen komt binnen om 19.15u)

o overzicht parkeerkaarten
o visualisering zones
o overzicht maatregelen 2020
o communicatieplan

Vragen

- raadslid Charlotte Castelein vraagt om ook de handelaars te betrekken bij de communicatie want er zijn ook 
veel bezoekers van buiten de gemeente en zij hebben niets aan communicatie via Tij-Dingen enz.

 antwoord Frederick Vens: is inderdaad correct

- raadslid Patricia Vandenbroucke is van oordeel dat de eenvoud weg is en dat het moeilijk wordt. Ook voor de 
shop&go: op de ene plaats max. 30min , op een andere plaats is er nu sprake van max. 60min. Bij een 
economische activiteit is er rotatie nodig, en soms is de maximale duurtijd te kort, soms moeten klanten langer in 
een zaak zijn. Dat zorgt voor stress bij de klanten. Wat betreft de blauwe zones: nu gaan werknemers in de gratis 
zone parkeren want de parkeerkaarten voor werknemers zijn duur. De handelaar zoekt in eerste instantie zelf wel 
een oplossing, maar eigenlijk is dit een verdoken belasting. Ik mis dus eenvoud en rotatie. Trouwens ook bedankt 
voor antwoord op de vragen.

 Antwoord Luc Deltombe: die 60min. is een test op verzoek van de handelaars van Koksijde-bad. Er is 
ook langparkeren mogelijk in de zijstraten. Er was ook voorstel voor handelaarskaarten maar dat vonden 
de handelaars in Koksijde-bad niet nodig.

Een werknemerskaart kost 125 euro/jaar/kaart. En wie ter plaatse woont kan 4 namen op kaart nemen. 
Ter vergelijking: in Nieuwpoort betaal je 250 euro/kaart/jaar

Nu zijn er amper 39 kaarten verkocht. Nu kan iedereen die een winkel heeft een kaart kopen (4 per adres)

 Raadslid Vandenbroucke antwoordt dat het zo moeilijk wordt om personeel te vinden. En ook de soms 
30min., soms 60min. voor Shop&go is onduidelijk.
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 Luc Deltombe merkt op dat dit dus een proef is op vraag van de handelaars die anders permanent 
betalend parkeren vroegen. Maar dan staat er niemand in de straat, zoals vandaag zelfs eind juni. Ook de 
zijstraten zijn leeg, mensen betalen niet graag. Dus betalen in de winter is zeker niet de oplossing. Niets 
belet ons om ook de andere shop&go plaatsen naar max. 60min. op te trekken indien dit succesvol is.

 Patricia Vandenbroucke: is voorstander van gans het jaar betalen in de rode zone en gratis in de 
zijstraten, ik heb dit voorstel onlangs nog gehoord. Nu is het te ingewikkeld en onduidelijk. 

 Luc Deltombe merkt op dat er bij Rauwers weinig klachten binnenkomen. En bij betalend parkeren in de 
winter zal iedereen in de zijstraten staan en de winkelstraat zelf zal leeg zijn.

- Raadslid Elwin Van Herck: ik heb ook enkele puntjes:  

 voorstel om duurtijd  shop&go van max. 30min naar max. 60min. te verlengen is ok, zelfs nog beter dan 
mijn voorstel van max. 45min. Maar een uniformiteit in de toekomst zou inderdaad nog beter zijn. Ik ben 
ook blij dat er meer shop&go-plaatsen komen, ik hoop ook dat er in de andere winkelstraten aandacht aan 
besteed wordt.

 Aanpak van foutparkeerders in de tolvrije straten is m.i. ook van belang.

 Er moet ook aandacht besteed worden aan de zones waar Rauwers geen bevoegdheid heeft (via de 
GAS-ambtenaren). 

o Luc Deltombe antwoordt dat er nu 1 zone is, met name de Houtsaegerlaan (controle 
bewonersparkeren)

 Graag ook meer aandacht voor randparkings, zoals op Kerkplein Koksijde 

o Luc Deltombe antwoordt dat er momenteel onderzocht wordt om een ondergrondse parking te 
voorzien, zodat er bovengronds een mooi plein kan gerealiseerd worden.

 Is evenmin voorstander om parkeerbeleid te doen in eigen beheer, zijnde door de gemeente zelf. Dit 
legt extra druk op de eigen diensten, de externe firma doet  dit prima, de administratieve last zou te groot 
zijn 

o Luc Deltombe laat weten dat dit bekeken is, maar dat we dan amper 50.000 euro/jaar meer 
zouden verdienen, en dit niet opweegt tegen de extra lasten. En ook het beleid wordt 
gevrijwaard, er wordt niet tussengekomen. Mensen moeten al naar de rechtbank, of via AGB 
passeren. AGB is slechts 5 keer tussengekomen omdat de retributie echt  onterecht werd 
toegekend.

 Communicatie bij binnenrijden van de gemeente is belangrijk (cfr Nieuwpoort, bijv. grens 
Nieuwpoort-Oostduinkerke) 

o Luc Deltombe antwoordt dat de Kinderlaan inderdaad op de grens ligt van de 2 gemeenten. Als 
men aan onze kant staat en betaald heeft in Nieuwpoort, dan krijgt men een briefje om dit te 
melden onder de voorruit en in de toekomst wel correct ticket te nemen. Als men het de 
volgende keer nog verkeerd doet, krijgt men wel een retributie. (nummerplaten worden 
onthouden). Ondanks gesprekken met Nieuwpoort om dit op dezelfde manier te doen, krijgt men 
daar direct een boete (retributie).

 Ook aandacht voor signalisatie van de parkings, zoals bijv. dat er tijdelijk gratis kan geparkeerd 
worden aan het gemeentehuis

 Over de lijn waar de grens van de blauwe zone is getrokken: heb ik geen mening over aangezien we 
niet weten wat effect zal zijn. Dus moet er zeker geëvalueerd worden na verloop van tijd. 

o Luc Deltombe antwoordt dat men ver is gegaan omdat het ver genoeg zou zijn om te voet te 
gaan, het moet ontmoedigend werken.

 Wat betreft de thuisverplegers en paramedici: vraag om meer parkeerplaatsen te voorzien voor deze 
mensen, er zijn echter geen cijfers over de beschikbaarheid. 

o Luc Deltombe: mensen mogen overal staan, ook in rode zone, parkeerplaatsen voor dokters 
zijn er in Koksijde ook wel maar zijn niet wettelijk, dus beboeten is niet mogelijk

o Luc Deltombe: er zal ook een project uitgerold worden waarbij paramedici en dokters de oprit 
zullen kunnen gebruiken van privatieven

 Mensen sensibiliseren om naar handelsstraten te komen via de shop&go is ok; maar in de zijstraten 
zouden er meer laad- en loszones moeten zijn 

o Raadslid Patricia Vandenbroucke antwoordt dat shop&go ideaal is i.p.v. laad en loszone

o Luc Deltombe antwoordt dat inderdaad alle shop& go parkeerplaatsen eigenlijk laad- en 
loszones zijn. Voorstel om op voetpaden te laden en te lossen is absoluut niet ok..

o Raadslid Van Herck: voorstel voor aparte laad- en loszones is vooral als het druk is want dan 
zijn de shop&go’s  bezet. Zou kunnen opgelost zijn met 2 centrale laad- en loszones.

 De beboeting  van 30 naar 50 euro voor overtreding op een shop&go parkeerplaats is te hoog. 

o Luc Deltombe: hebben we intussen ook ingezien en voorstel is nu toch om 30 euro te behouden
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o Raadslid Van Herck: was ook ons standpunt, want om 2 min te laat te zijn is dit een dure grap.

o Voorzitter Bieke Dalle: idd beter 30 euro i.p.v. 50 euro is beter, anders vrij pijnlijk

 In de winter niet betalend is ook ons standpunt

- Voorzitter Bieke Dalle wat betreft de blauwe zone: 4u is inderdaad tekort, 5u is beter, als men langer wil staan 
moet men naar betaalzone

- Raadslid Patricia Vandenbroucke: alles zal verwarrend zijn want blauwe schijf is normaal voor 2u, rode zone 
eventueel later startuur (11u)? Er zijn ook geen echte cijfers waar er echt parkeerdruk is.

 Antwoord Rik Minne: onlangs wel wat cijfers gegenereerd waardoor de  parkeerdruk in de verschillende 
zones kan beoordeeld worden:

Al is dit alles eigenlijk moeilijk in cijfers uit te drukken, want parkeerdruk is ook sterk afhankelijk van 
vakantieperiodes, het weer, zelfs tijdens de vakantie is het soms kalm (bv eerste weken van juli vaak lege 
straten)-

Hoogste parkeerdruk  bevindt zich in rode zone, de minste in de groene zone (wat logisch is aangezien er 
het minst aantal parkeerplaatsen zijn), de druk in de paarse zone valt dan weer mee want is een 
uitgebreide zone.

We bekijken dit immers op basis van aantal genomen tickets:  er zijn +/ 1 miljoen tickets genomen: rood 
42% paars 50%; groen 7%

- Raadslid Sander Loones vraagt welke paarse zone het drukst gebruikt wordt?

 Antwoord Rik Minne: we kunnen dit ook eens bekijken (al is dit niet zo evident) maar nu vooral 
gekeken naar de ganse zone en de gemiddelde parkeerduur: in de rode zone is dit gemiddeld 45min, in de 
groene zone iets meer dan een uur, in de paarse zone is dit iets moeilijker te achterhalen, maar kan per 
zone bekeken worden

 Frederik Vens vult aan dat er ook veel gratis tickets worden genomen, gemiddeld 3/automaat/dag. In 
Koksijde zijn er 320 automaten. In de paarse zone blijven er ook vaak tickets zitten in automaat omdat 
men soms meerdere keren drukt. Ook de parkeerwachters nemen elke dag gratis ticket als controle op de 
werking van het automaat.

 Luc Deltombe vult aan: zo hebben we ook gemerkt dat de automaten in Groenendijk amper gebruikt 
worden waardoor besloten werd er een blauwe zone te maken. Er zullen wellicht ook geen nieuwe 
automaten moeten bijkomen.

 Raadslid Sander Loones geeft aan dat cijfers per zone toch interessant kunnen zijn

 Luc Deltombe laat weten dat automaat aan IJslandplein topper is

- Raadslid Sander Loones vult ook aan met enkele puntjes

 We missen het verhaal van de fiets, er zou iets extra moeten gedaan worden voor de fietsers

 Wij zijn van oordeel dat de blauwe zone iets te ver doorgedreven is, wat bijv. met familiefeestjes in 
bijv.  de Witte Burg?

 Wij pleiten voor betalen in de rode zone het jaar rond: de standpunten zijn hier duidelijk, maar zie de 
cijfers van Rauwers, de druk is hoger als er geen betalend parkeren is, en dan staan ook de handelaars 
zelf in de straat waardoor klanten er niet kunnen parkeren.

 Wat betreft het voorstel om stukken van de Koninkijke Baan binnen de blauwe zone te leggen: zou 
dit niet beter paarse zone zijn? Mensen kunnen er langer blijven staan dan 5u en het stoort niet, beter 
daar dan in de villawijken. Het was inderdaad ook een maatregel t.v.v. van de Normandie, maar dat is 
dan een tegenargument.

 Wat betreft de werknemerskaarten: in Nieuwpoort kosten deze inderdaad  250 euro, het aantal 
verkochte kaarten in Nieuwpoort is niet gekend, hier in Koksijde zijn dat er 39 stuks verkocht. Nu probeert 
iedereen dit te omzeilen via kennissen door een kaart van 25 euro te kopen. Is het dan niet beter om 
de  werknemerskaarten ook gewoon aan 25 euro te verkopen , we verdienen er nu toch niet veel aan. Nu 
is er geen een blauwe zone dus wel  een extra belasting. Is dus toch beter om niet te moeten foefelen en 
25 euro te vragen i.p.v. 125 euro 

o Luc Deltombe geeft dat dit kan besproken worden

o Raadslid Charlotte Castelein geeft aan dat dit wel voor een bijkomende administratieve last 
zorgt, hoe kan men bewijzen een werknemer van X te zijn?

o Frederick Vens geeft aan dat men de procedure moet volgen om een kaart aan te vragen, 
anders kan een werkgever een handeltje beginnen drijven in parkeerkaarten

o Raadslid Sander Loones geeft aan dat instellen blauwe zone dus verdere gevolgen heeft dan 
we op eerste zicht denken

o Luc Deltombe geeft aan dat we dit niet zomaar doen, maar voor de mensen die er wonen, zij 
willen ook voor de deur kunnen parkeren, doel is om minder parkeerdruk te krijgen in de wijken. 
Die 25 euro is niet veel, is bijna enkel de administratieve kost:
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o Raadslid Sander Loones geeft aan dat parkeerdruk in de wijken niet als overlast mag aanzien 
worden, we leven nu éénmaal in een toeristische gemeente

o Raadslid Charlotte Castelein geeft aan dat we dit voorstel een kans moeten geven en 
evalueren, want ik zie niet direct een alternatief. Dit is alvast een goed idee.

o Raadslid Adelheid Hancke geeft aan dat de straat wel openbaar domein is en geen privaat 
domein. Enkele jaren terug was hierrond in Wulpen ook wapengekletter. Moest iedereen garage 
en oprit gebruiken dan is er geen probleem. Ik heb zelf 8 parkeerplaatsen; Als ik soms tel 
hoeveel er niet in de garage staan, dan zijn dat er veel. Openbaar domein kan door iedereen 
gebruikt worden.

o Luc Deltombe geeft ook aan dat er direct moet opgetreden worden tegen inbreuken in de 
blauwe zone, maar ook tegen de onrechtmatige inname van het openbaar domein, zoals bijv. in 
de Horizontlaan.

 (raadsleden Frederic Devos en Bart Pieters komen om 20u binnen) 

- Raadslid Dominique Wolters – Hofmans: er wordt ook soms geparkeerd op  braakliggende gronden, zoals 
bijv. op onbebouwde gronden in de Kapelstraat

 Luc Deltombe geeft aan dat dit ook gebeurt in de Strandlaan, maar daar kunnen we niet optreden. De 
gemeente heeft al eens paaltjes gezet om dit te verhinderen maar particulieren zouden beter grond 
afsluiten.

 Siska Stockelynck vult aan dat voor de aanleg/gebruik van private grond als parking een 
omgevingsvergunning vereist is

 Voorzitter Bieke Dalle is van oordeel dat men dan beter een PV kan opmaken, dit zal sensibiliserend 
werken.

3. TOELICHTING SAMENSTELLING GECORO.

Dit punt wordt uitgesteld.

4. GOEDKEUREN VERSLAG VORIGE VERGADERING

De volgende commissie grondgebiedzaken staat momenteel gepland op 9 oktober 2019 om 18u;
wellicht volgt later in het najaar nog een vergadering.

De voorzitter sluit de vergadering om 20u05.

De secretaris,
Siska Stockelynck

De voorzitter,
Benedicte Dalle


