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Aanwezig:

Benedicte Dalle, voorzitter

Charlotte Castelein, Ivan Vancayseele, Patricia Vandenbroucke, Adelheid Hancke, Greta 
Verhaeghe, Alain De Coster, leden

Siska Stockelynck, secretaris

Verontschuldigd: Henk Ghyselen, Frédéric Devos, leden

Afwezig: /

Gemeenteraadsleden, aanwezig: raadsleden Julie Paelinck en Dominique Wolter-Hofmans

Schepen, aanwezig: schepen Dorine Geersens

Deskundigen, aanwezig: Luc Deltombe (afgevaardigde AGB), Mieke Ghesquière (diensthoofd Toerisme), Marieke 
Nolf (ambtenaar lokale economie), Frederick Vens (secretaris AGB)

De voorzitter opent de vergadering om 19u05.

1. TOELICHTING AANPASSINGEN AAN HET PARKEERBELEID.

- Toelichting door Frederick Vens – zie ook presentatie in bijlage
- Reden aanpassingen
o Parkeerdruk: optimaal verdelen over de verschillende doelgroepen
o Zonering en tarieven reeds 3j ongewijzigd
o Continuïteit in beleid
- Er wordt een overzicht gegeven van het aantal parkeerplaatsen per deelkern en regime
- Er wordt een overzicht gegeven van de gemeentelijke parkeerkaarten
- Er wordt overlast in zones die palen aan de zones van betalend parkeren
- % aandeel straatparkeren/totale opbrengst parkeren openbare weg stijgt steeds
- Retributies /totale opbrengst parkeren openbare weg dalen
- Voorstel acties

(Charlotte komt binnen om 19.11)
o Voorstel parkeerbeleid – huidige toestand
o Overzicht nieuwe toestand zones
o Overzicht nieuwe maatregelen vanaf 2020
o Voorstel nieuw parkeerbeleid

- Vragen:

- Raadslid Alain De Coster: dit is een voorstel en is er wellicht gekomen na verschillende ideeën, wat waren de 
andere ideeën/voorstellen? Bv. Zeelaan volledig shop&go?
o Luc Deltombe antwoordt dat er inderdaad andere voorstellen waren, zoals bijvoorbeeld alle parkeerplaatsen in de 
Zeelaan in Koksijde-bad voorzien voor shop&go voor 1u. Maar er was tegenstand bij handelaars, waardoor voorstel 
voor shop&go is gebleven op een half uur maar met enkele plaatsen erbij. 50% van de handelaars willen ook 
permanent betalend parkeren in de Zeelaan tussen rondpunt fontein en Koninklijke baan
o Raadslid Alain De Coster vraagt of alle handelaars zijn bevraagd en hier wordt positief op geantwoord door Luc 
Deltombe

- Raadslid Alain De Coster vraagt of dit voorstel nu definitief of als er nog iets kan wijzigen. Luc Deltombe 
antwoordt dat dit voorstel definitief is, op misschien enkele punten en komma’s na.

- Raadslid Dominique Wolters - Hofmans vraagt of de zone in Sint-Idesbald, tussen De Panne en de Nazylaan 
nu blauwe zone wordt, vroeger was er toch sprake van blauwe kaart voor 5u?
o Luc Deltombe antwoordt dat het eerste voorstel inderdaad een blauwe zone was (parkeerkaart) voor ganse 
villawijk, tot aan Van Looylaan (Sint-Idesbald)- Middenlaan/Hoge Blekker (Koksijde) en Witte Burg 
(Oostduinkerke,) maar de tegenkanting hiervoor was te groot. De reden waarom dit werd voorgesteld was om de 
druk op de grens met betalende zone op te vangen; inwoners hadden een kaart kunnen kopen om te parkeren.

- Raadslid Patricia Vandenbroucke vindt het huidig voorstel veel beter (voorstel met ‘blauwe zone’ met 
parkeerkaart er uit. Maar het is wel jammer dat er gekozen wordt voor permanent betalen in de Zeelaan en niet in 
de Strandlaan (Sint-Idesbald) en de Leopold II-laan (Oostduinkerke). Voorstel moet simpel en vooral duidelijk zijn. 
Waarom niet zoals in de Panne?
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- Raadslid Patricia Vandenbroucke stelt dat er dan wel sprake is van parkeerdruk, maar dat dit niet gestaafd 
wordt met cijfers. Sommige straten staan toch wel vaak leeg (bv. Koninginnelaan). Sommige bewoners vragen 
gewoon betalend parkeren omdat men geen geparkeerde auto voor de deur zou hebben.
o Luc Deltombe antwoordt dat het betalend parkeren in de Koninginnelaan er is gekomen op vraag van alle 
inwoners van de straat, maar ook de lijnbus kon niet meer kruisen door de geparkeerde wagens, ook zij waren dus 
vragende partij. Mensen hebben inderdaad niet graag dat men voor de deur geparkeerd staat, maar als dit altijd 
het geval is, dan is dit niet leuk. Bovendien is er ook vastgesteld dat het betalend parkeren in de Koninginnelaan 
voor geen druk zorgt in de aanpalende zones waar niet moet betaald worden.
o Raadslid Patricia Vandenbroucke is van oordeel dat je in de toeristische zone moet je kunnen verdragen dat er 
een auto voor de deur staat.

- Raadslid Patricia Vandenbroucke vraagt ook dat er duidelijkere info op de betaalautomaten komt, zoals bijv. 
voor SMS- parkeren. Kan men betalen met kaarten?
o Luc Deltombe laat weten dat alle mogelijkheden zijn voorzien op de nieuwe betaalautomaten.
o Raadslid Alain De Coster vraagt of ook Payconiq zal mogelijk zijn, waarom Luc Deltombe antwoordt dat alle 
mogelijke systemen zullen mogelijk zijn.

- Raadslid Patricia Vandenbroucke vraagt wanneer alles in voege treedt?o Luc Deltombe antwoordt dat het 
reglement zal voorgelegd worden aan de GR januari of februari 2020 om in voege te gaan vanaf april. De 
betaalautomaten zullen tegen dat wellicht niet allemaal in orde zijn, maar deze worden zo vlug als mogelijk 
geplaatst.

- Raadslid Patricia Vandenbroucke vraagt of er ook communicatie voorzien wordt buiten de gemeentegrenzen? 
Bijv. buurgemeenten (cfr. communicatie nieuw parkeerbeleid in De Panne)
o Luc Deltombe antwoordt dat de nieuwe regeling zeker ook in Tijdingen voor 2de verblijvers zal verschijnen, maar 
of ook de buurgemeenten zullen voorzien worden, moeten we vragen.

- Schepen Dorine Geersens geeft aan dat het ook de wens was om een zo uniform mogelijke regeling te hebben, 
maar als de handelaars van een straat expliciet om een uitzondering vragen omdat er een specifiek probleem is, 
omdat de straat altijd vol staat, dan is daaraan tegemoet gekomen. Deze wijziging is dus niet op vraag/voorstel 
van het beleid, wel van de handelaars en Unizo zelf. Wat Oostduinkerke-bad en Sint-Idesbald betreft kregen we 
deze vraag niet om ook betalend parkeren in te voeren tijdens de winter. Volgens raadslid Patricia Vandenbroucke 
is dit ook een wens in Sint-Idesbald. Schepen Geersens antwoordt dat er dan een duidelijk standpunt moet komen 
vanuit de handelaars van Sint-Idesbald. In Oostduinkerke is men daar geen vragende partij voor. In Oostduinkerke 
is er altijd plaats, de handelaars staan er ook niet zelf geparkeerd zoals in Koksijde. Er moet een overeenkomst 
zijn, wij kijken naar wat de handelaars uit de straat wensen. Raadslid Patricia Vandenbroucke besluit dat het toch 
jammer is dat er geen uniformiteit is.

- Raadslid Patricia Vandenbroucke merkt ook op dat het einduur soms 19u is, en soms 18u.
o Luc Deltombe antwoordt dat de blauwe schijf volgens wettelijke regeling moet gelegd worden van 9- 18 u 
(uitgezonderd zon- en feestdagen). De regeling op het Kerkplein is ons beleid, met name tot 19 en ook op zon- en 
feestdagen.
o Raadslid Patricia Vandenbroucke vraagt waarom dit dan niet gelijkgeschakeld wordt. Luc Deltombe antwoord dat 
je daar dan al zou mogen parkeren vanaf 15.30 tot ‘s anderendaags; en als je afwijkt van de wettelijke regeling 
moet je dit op iedere paal afzonderlijk aanduiden.

- Raadslid Dominique Wolters - Hofmans deelt mee dat er mensen problemen hebben met parkeren in 
vernieuwd deel van de Lalouxlaan: bij de heraanleg zijn daar zwarte vakken voorzien voor het parkeren, maar de 
oprit is aangelegd in hetzelfde materiaal als het voetpad. De bewoners krijgen een boete als ze voor hun inrit 
staan, weliswaar in lijn van de parkeervakken. Op die manier kunnen ook familieleden niet voor de oprit parkeren.
o Luc Deltombe antwoordt dat als het voetpad doorloopt voor de garage-inrit er dan niet mag geparkeerd worden 
voor de inrit. Je mag er enkel over rijden om toegang te nemen tot de garage. En hier is het weldegelijk een 
voetpad. Het zou anders zijn mocht de grijze zone doorlopen.
o Raadslid Dominique Wolters - Hofmans stelt dat er zo wel veel parkeerplaatsen verloren gaan. Luc Deltombe 
antwoordt dat dit een keuze is die werd gemaakt bij de aanleg van de straat. Raadslid Dominique Wolters - 
Hofmans vraagt of dit zal veranderen waarop Luc Deltombe antwoordt dat dit niet het geval is. Bewoners kunnen 
steeds een kaart kopen om reglementair te parkeren in de straat.
o Siska Stockelynck vult aan dat ook familieleden er niet zouden kunnen parkeren mocht de parkeerstrook 
doorlopen, er moet een nummerplaat aan de poort hangen.

- Raadslid Alain De Coster vraagt of dit nieuw voorstel meer zal opbrengen?
o Luc Deltombe antwoordt dat daar geen zicht op is, wellicht zullen er iets meer inkomsten zijn omdat er enkele 
straten met betalend parkeren zijn bijgekomen, maar dat is niet het uitgangspunt of de bedoeling. Aan 
Groenendijk zijn er ook parkeermeters bijgeplaatst die 0,0 euro opbrengen maar die de parkeerdruk uit Nieuwpoort 
moeten opvangen.

- Raadslid Patricia Vandenbroucke vraagt of het de bedoeling is om voor parkeerdruk nog in kaart te kunnen 
brengen door het verzamelen van cijfermateriaal?
o Luc Deltombe antwoordt dat de cijfers per zone per deel gemeente wel gekend zijn. Volgens raadslid Patricia 
Vandenbroucke zijn cijfers toch wel belangrijk om gericht te kunnen werken. Meten is weten.
o Siska Stockelynck vult aan dat cijfergegevens op basis van de gegevens per automaat ook vertekend beeld zullen 
geven, zoals door Rauwers zelf werd aangehaald op een laatste overleg. Want parkeerkaarten zullen dan niet in de 
cijfergegevens opgenomen zijn.
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o Maar raadslid Patricia Vandenbroucke stelt dat cijfers wel belangrijk zijn want meten is weten. Raadslid Charlotte 
Castelein stelt dat auto’s tellen waar niet moet betaald worden enorm veel inzet vraagt en quasi onbegonnen werk 
is.

- Raadslid Dominique Wolters - Hofmans herhaalt de vraag uit de vorige commissie rond parkeren op een 
braakliggend stuk grond.
o Voorzitter Bieke Dalle stelt dat deze vraag inderdaad reeds is gesteld en er wordt verwezen naar het vorig 
verslag.
o Luc Deltombe vult aan dat er ook afspraken zijn dat als een auto voor meer dan de helft op de openbare weg 
staat, er dan een boete wordt gegeven.

 

2. TOELICHTING EN BESPREKING BELEIDSVOORSTELLEN LOKALE ECONOMIE

- Toelichting door Marieke Nolf en Mieke Ghesquière– zie ook presentatie in bijlage

o Overzicht cijfergegevens lokale economie

 Bron cijfergegevens, Locatus

o Toerisme: bouwstenen voor lokale economie

 Link tussen lokale economie en toerisme

 Cijfergegevens van Westtoer

o Beleidsdoelstellingen

 Beleidsdoelstelling 3, actieplannen AP 20 – 21 – 22 – 23 – 24

•AP Versterken toeristisch imago: ondersteunende maatregelen voor lokale economie via VVV/dienst 
toerisme
(Sander Loones komt binnen om 19.58u)
• AP versterken van detailhandel
• AP voeren van een actief leegstandsbeleid
• AP stimuleren van innovatieve bedrijfsconcepten
• AP stimuleren van de circulaire, deel- en korteketeneconomie

 Overzicht budget lokale economie, ten aanzien van vroeger vervijfvoudigd

 Beleidsdoelstelling 5 – zorgen voor een cultureel en vrijetijdsaanbod in de gemeente

• Opmaak van een gecoördineerd evenementenbeleidsplan
• Meer kwaliteit dan kwantiteit
• Koksijde culinair op de kaart zetten

- Vragen

- Raadslid Dominique Wolters - Hofmans is blij te horen dat de opmaak van een strategisch-commercieel plan 
voorzien wordt, niettegenstaande dit voorstel op de laatste GR werd verworpen.

- Raadslid Patricia Vandenbroucke is blij dat er iets gedaan wordt. Hierbij wordt wel de kanttekening gemaakt 
dat toerisme belangrijk is, maar dat ook de eigen inwoners niet vergeten mogen worden
o Schepen Dorine Geersens antwoordt dat als we evenementen organiseren, we dit ook doen voor de eigen 
inwoners. Inwoners zijn onze belangrijkste klanten
o Raadslid Patricia Vandenbroucke vraagt aandacht voor de eigen inwoners, bijv. door aandacht voor fietsparkeren, 
edm.
o Luc Deltombe antwoordt dar Indigo, waarmee Rauwers samenwerkt voor parkeerbeleid, zeer gespecialiseerd is 
hierin, half januari is hieromtrent een overleg gepland.

- Raadslid Sander Loones geeft aan dat de discussie zal volgen in GR, maar heeft wel een technische vraag: de 
cijfers baren hem zorgen, in 2020 is het saldo positief maar dat gaat doorheen de legislatuur over naar een 
negatief saldo, en dit wordt op eerste zicht ook niet opgevuld in meerjarenplanning. VVV zal de motor zijn voor de 
lokale economie, of zie ik iets verkeerd?
o Mieke Ghesquière antwoordt dat het VVV nu ook volgens het systeem van de gemeente moet werken, maar dat 
nu wel enkel de begroting voor 2020 goedgekeurd moet worden. De toelage vanuit de gemeente blijft dezelfde. 
Voor het VVV is er dus niet echt een meerjarenplanning, nu geldt dus enkel 2020. Bovendien heeft het VVV een 
reserve opgebouwd de voorgaande jaren, waarvan er stukjes kunnen worden opgenomen. Maar ook bv. Koket is 
nu gebudgetteerd, maar dit kan in de toekomst iets anders zijn
o Raadslid Sander Loones stelt dat we dan ofwel minder moeten organiseren om positief te draaien, of dat er 
eventueel geld moet bijkomen.
o Mieke Ghesquière antwoordt dat het beleidsplan van belang is. Zo was het Lego-event vorige zomer 
winstgevend. De visie is ook om meer samen te werken met andere diensten, die hun karretje kunnen aanhaken 
aan de communicatie van toerisme, maar hun evenement wel organiseren met eigen budget. Een voorbeeld 
hiervan is Halloween.
o Raadslid Sander Loones vraagt of we dan reserves moeten aansnijden indien we evenveel organiseren, waarop 
Mieke positief antwoordt.
o Schepen Dorine Geersens haalt ook volgend voorbeeld aan: toen zij begon als schepen was Halloween enkel een 
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stoet. Nu is er o.a. ook het doolhof bijgekomen. Er is meert activiteit en meer investering, maar ook wel meer 
opbrengst. Het event is dus eigenlijk goedkoper geworden ondanks dat er meer georganiseerd werd. Vandaar dat 
er ook wat reserve is opgebouwd.
o Raadslid Sander Loones beaamt dat het goed is dat er winst wordt gemaakt, maar op 5jaar tijd van 180.000 euro 
in plus naar 190.000 euro in min gaan is toch wel heel veel. En als de reserves op zijn, dan zijn ze ook op.

- Schepen Dorine Geersens is verwonderd dat er geen vragen meer zijn
o Raadslid Alain De Coster geeft aan dat dit de eerste GR commissie is over dit onderwerp en dat er niet 
voorafgaand bijlagen zijn meegestuurd, zo kunnen we ons niet voorbereiden. In de laatste GR was er gesteld een 
GR commissie te organiseren voor de discussie maar we kunnen ons niet voorbereiden
o Raadslid Sander Loones geeft aan vooraf ook de vraag gesteld te hebben of er iets moest voorbereid worden. De 
voorzitter Bieke Dalle heeft daar negatief op geantwoord. Raadslid Loones is van oordeel dat een politiek gevraagd 
wordt aan de gemeenteraad, hier in de GR commissie dienen technische vragen gesteld worden. We willen gerust 
discussiëren
o Raadslid Charlotte Castelein antwoordt dat de oppositie toch wel zelf weet wat hun vragen zijn naar beleid rond 
lokale economie, en wat nu is voorgesteld het voorstel is vanuit de meerderheid.
o Raadslid Sander Loones geeft aan dat er nog niet gecheckt is wat nu wel en niet is opgenomen in dit voorstel.

- Raadslid Patricia Vandenbroucke vraagt of er al gestart is met het afbakenen van de kerngebieden?
o Marieke Nolf antwoord er reeds mee bezig te zijn, samen met de dienst stedenbouw. Nu zijn we aan het 
afbakenen op kaart, we deden reeds 3 kernen, maar we plannen ook nog een rondgang.
o Raadslid Patricia Vandenbroucke stelt dat een kernafbakening belangrijk is als basis
o Marieke Nolf geeft aan dat de kernafbakening vooral een praktisch instrument moet zijn om tot compactere 
centra te komen, wat de beleving ten goede komt. En dit niet enkel voor handel en horeca, ook 
consumptiegoederen.

- Raadslid Patricia Vandenbroucke vraagt of er nu ook een huis van de lokale economie kan komen, nu de 
ambtenaar er is.
o Schepen Dorine Geersens deelt mee dat het onthaal van de dienst toerisme zal verhuizen naar de Zeelaan en dat 
er ook een afdeling zal zijn voor lokale economie. Ze zal tussen de ondernemers ‘wonen’.
o Raadslid Sander Loones geeft aan dat horizontaal denken goed is, dat het oke is dat er goed met de handelaars 
wordt samengewerkt, maar er is ook een goeie samenwerking nodig met de andere diensten. Zal er nog een 
overlegforum zijn?
o Schepen Dorine Geersens geeft aan dat als onthaal toerisme verhuisd, de ambtenaar lokale economie meer zal 
verhuizen samen met de jobstudenten (zomer).

- Raadslid Alain De Coster vraag om deze stukken bij volgende GR te krijgen.
o Voorzitter Bieke Dalle antwoordt dat de presentaties bij het verslag zullen komen, we kunnen ons anders niet 
voorbereiden
o Raadslid Sander Loones geeft aan dat we meerjarenplan hebben gekregen en we gaan ervan uit dat we ook 
hierover nog uitleg krijgen
o Schepen Dorine Geersens geeft aan dat alle vragen voor lokale economie op deze GR commissie worden gesteld.
o Raadslid Patricia Vandenbroucke geeft aan dat veel van de vragen van in het verleden zijn gesteld, nu zijn 
beantwoord.
o Raadslid Sander Loones vraagt wat er maandag a.s. 9/12, als er nog een GR commissie doorgaat, zal gebeuren?
o Raadslid Charlotte Castelein licht toe dat de financieel beheerder een toelichting zal geven over het strategisch 
meerjarenplan
o Raadslid Sander Loones vraagt wat er van hen wordt verwacht?
o Raadslid Charlotte Castelein antwoordt dat ze hierover vragen kunnen stellen, het MJP is bezorgd.
o Raadslid Sander Loones geeft aan dat een GR commissie er is om technische vragen te stellen aan een 
ambtenaar, beleidsvragen zijn bedoeld voor het politieke niveau en horen thuis in de gemeenteraad.

- Voorzitter Bieke Dalle besluit dat ze ook wel meer vragen had verwacht.

De voorzitter sluit de vergadering om 20u45.

De secretaris,
Siska Stockelynck

De voorzitter,
Benedicte Dalle


