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1. BETAALBAAR WONEN - TOELICHTING

(Aangezien de presentatie een werkdocument is en nog geenszins definitief, wordt deze niet 
toegevoegd aan dit verslag)

- Inleiding

o Doel is opmaak van een toewijzingsreglement enerzijds en een erfpachtovereenkomst anderzijds
o Is nu werkdocument met als doel eens af te toetsen wat jullie erover denken
o Streefdatum voorlegging aan de gemeenteraad: 29 augustus a.s.
o Is uitvoering van actie 262 uit het strategisch meerjarenplan

- Zal nu in eerste instantie toegepast worden voor de verkaveling betaalbaar wonen in de Karel Vanneckestraat, 
en indien positief kan het ook van toepassing worden in de Duinparklaan, in de opgestelde masterplannen 
Koksijde-dorp (zwembad Koksijde en project reconversie militair domein)

- Worden verder toegelicht:

o Voordeel erfpachtregeling
o Voorwaarden om te kunnen deelnemen
o Toewijzingsregels
o Erfpachtovereenkomst zelf
o Uitgewerkt voorbeeld (aankoop volgens klassiek systeem versus aankoop met erfpacht)

Vragen

- Raadslid Dominique Gilet vraag wie het kadastraal inkomen moet betalen?

o Hélène Ingels: de erfpachter dient dit te betalen

- Raadslid Bart Pieters: mooi uitgewerkt, proficiat, canon kan dus voor 100j, dan is de prijs van de grond 
betaald, gaat de grond na 99jaar dan terug naar gemeente?

o Schepen Decorte antwoordt dat de grond dan inderdaad terug eigendom wordt van de gemeente. 
Met dit systeem kunnen mensen wel iets realiseren wat ze anders niet kunnen. In de belangrijkste jaren 
betalen ze een lage vergoeding betalen. Maar dit is inderdaad afstappen van het huisje-tuintje systeem, 
in grote de steden wordt dit meer en meer toegepast en is er zelfs geen aankoopmogelijkheid meer, 
hier is deze tussenoplossing wel nog voorzien. We weten niet of dit zal aanslaan, is een vraagteken, we 
zijn benieuwd.
o Raadslid Bart Pieters: velen kunnen geen sociale woning kopen omdat ze teveel verdienen, maar 
anderzijds kunnen ze ook niets kopen 
      - Schepen Decorte: is inderdaad net die categorie die we pogen te bereiken.

- Raadslid Greet Verhaeghe vraagt of je kan verkopen?

o Tijs Vandewoude antwoordt dat er een bewoningsverplichting is en dat als de voorwaarden niet zijn 
voldaan, de erfpacht eindigt en de gemeente de opstal overneemt
o Helene Ingels vult aan dat er overmachtsmogelijkheden zijn ingeschreven die kunnen toegepast worden 
mits akkoord CBS.
o Schepen Decorte laat weten dat dit een zeer moeilijke discussie is.
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- Raadslid Henk Ghyselen: als een kandidaat een lot krijgt toegewezen, kan hij dit weigeren om ander lot te 
kunnen verwerven?

o Schepen Decorte laat weten dat dit kan maar dat er de voorrangsregels zijn. De best gerangschikte krijgt 
de eerste keuze op de geselecteerde loten.

- Raadslid Dominique Gilet vraagt zich af of privé-investeerders die project willen realiseren, en die 
beantwoorden aan de voorwaarden dit systeem ook kunnen toepassen op andere gronden van de gemeente? Kan 
dit systeem ook opgelegd worden aan anderen?

o Schepen Decorte stelt dat we best eerst bij onszelf starten en ervaring opdoen, de vraag is dan bovendien 
ook hoeveel private investeerders zullen bereid zijn dit te doen aan deze voorwaarden, zij moeten wel geld 
verdienen
o Raadslid Dominique Gilet: we moeten inderdaad voorzichtig zijn want veel mensen werden al bedrogen 
met erfpachtsystemen.

- Schepen Decorte laat nog weten dat deze zomer alles in een reglement zal verwerkt worden om dan 
normaalgezien voor te leggen aan de gemeenteraad. Het is fijn vast te stellen dat er hier al een zekere 
eensgezindheid is.

2. MAATREGELEN CORONA SEIZOEN 2020

(Zie presentatie in bijlage)

- Basis zijn de 8 coronageboden die op diverse plaatsen in het straatbeeld zullen te zien zijn

1. Gebruik je gezond verstand
2. Volg de algemene richtlijnen rond corona
3. Respecteer de bubbels
4. Hou zoveel mogelijk 1,5m afstand (social distancing)
5. Respecteer de hygiënerichtlijnen (handen wassen, ontsmetten,……)
6. Volg de richtlijnen in de handelszaken (circulatie respecteren, mondmasker dragen….)
7. Blijf thuis bij symptomen
8. Wandel rechts en wees hoffelijk

- Aan de hand van tellingen wordt de drukte in kaart gebracht. Hiervoor wordt samengewerkt met Westtoer en dit 
gebeurt op 2 manieren

o Via Proximustellingen: het ganse grondgebied van de gemeente is opgedeeld in een 11-tal zones, via de GSM-
antennes telt Proximus aantal GSM’s en hierop gebeurt dan extrapolatie

 Nulmeting gebeurde in mei: 25.000 personen

 Eerste tellingen gekend: bv afgelopen weekend werden er +/- 52.000 personen geteld, met een piek iets 
over de 53.000 op zaterdagavond, er kwam dan een terugval tot 36.000 vanaf zondagavond, dit bleef dan 
vrij stabiel dagen erna.

 Wordt ontsloten via de website www.dekust.be (https://www.dekust.be/nl/strand-dijk-en-drukte)

o Via City mesh: Via WIFI-netwerk en plaatsen van slimme camera’s gebeurt een passantentelling. Worden 
geteld: zeedijken, stukken strand, winkelstraten

 Bv. Strand is opgedeeld in strandzones: er gebeurt een passantentelling in een deel van elke zone en via 
extrapolatie kent men dan een inschatting van de drukte in de ganse zone. Zo kunnen bezoekers 
inschatten welke stukken strand drukker bezocht zijn en welke niet. Op basis van deze info kan men 
strandbezoek inplannen.

 De beschikbare cijfers worden vermengd en krijgen kleurencode en deze code wordt 
gecommuniceerd

 Groen, oranje (2/3de vol), rood (= vol)

 Dashboard zal op website gemeente (Visit Koksijde) ontsloten worden

 Alles wordt momenteel geïnstalleerd, streefdoel is om zaterdag, en ten laatste maandag de 
eerste cijfers binnen te krijgen

 Berekening capaciteit strand: we kennen oppervlakte zacht zand/ hard zand en gaan uit van 1 persoon 
/10m.²

 +/- 35.000 personen op zacht zand, +/- 120.000 op hard zand

 Op basis van getijdetafel wordt oppervlakte hard zand berekend, wordt springtij in kaart 
gebracht en zo kunnen we in kaart brengen welke dagen er een mogelijk probleem kan zijn 
(afhankelijk van het weer) - zie grafiek

 De zeedijken: hier heb je diverse gebruikers, van wandelaars tot fietsers en gocarts, alsook 
vergunninghouders die met een badge toegang krijgen tot de zeedijk. Volgende maatregelen worden deze 
zomer doorgevoerd
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 Druktemeting zeedijk: oppervlakte waarmee rekening wordt gehouden is 1 pers/7m²: zo 
kan max. aantal toegelaten personen die tegelijkertijd kunnen wandelen vastgelegd 
worden. Deze worden dan als drempels gebruikt worden voor de druktemetingen en de 
kleurencode City mesh

 Vergunninghouders: verhuizen, aannemer: gebruik badge wordt beperkt tot de periode 
7-10u (ipv 19u)

 Gocarts zijn mogelijk in welbepaalde zones, maar niet in het centrum
Bovendien zal hier gewerkt worden met een kleurenkalender om zo in te spelen op de 
drukte

 Groene periode (= nu, kalm)

 Vanaf zaterdag a.s. wordt overgeschakeld naar de gele zone: dan enkel 
onder bepaalde voorwaarden zoals: enkel kinderen tot 12j kunnen op de 
zeedijk rijden met gocart, in een afgebakende zone, onder begeleiding van 
een volwassene

 In de oranje kan dit enkel nog binnen bepaalde tijdssloten

 In de rode periode zijn er geen gocarts toegestaan

 Bij te hoge drukte moet men rechts wandelen (resp. wandeldijk in de richting De Panne, 
rijweg/voetpad in de richting Nieuwpoort)

 Redderszones: ter hoogte van elke redderspost staat een infobord die samen met de 
hoofdredder/beach master Korneel Boeve is samengesteld. Daarop is ook de QR-code 
voorzien naar de druktemeting zodat men dit steeds met de smartphone kan opvolgen.

 Fietsen op zeedijk is toegestaan, via Koksijde-coaches worden fietsers er attent 
opgemaakt dat zij laagste prioriteit hebben, traag moeten rijden (indien elektrisch 
desnoods zonder trapondersteuning) en dient de fiets geparkeerd te worden in de 
fietsparkings die in de zijstraten worden ingericht.

 Passantentelling winkelstraten

 Passenten worden geteld in de Zeelaan, Strandlaan en Leopold II-laan (winkelzones in 
de badplaatsen).

 Ook hier wordt er met kleurcodes gewerkt: groen, oranje en rood

 Er is een kleurenkalender met levels die impact hebben op de inrichting, opschalen is 
mogelijk. De drempelwaardes vastgelegd

 Als het te druk wordt (bv tussen 15 juli – 15 aug), wat mogelijks kan verwacht worden in 
de Zeelaan, dan kan deze verkeersvrij gemaakt worden binnen de 2u

 Uitbaters van horecazaken krijgen toestemming om terras te plaatsen op de 
parkeerzone

 Strandlaan: als deel tussen Christiaenslaan en Koninklijke Baan te druk wordt dan kan 
éénrichtingsverkeer ingericht worden

 Er is ten behoeve van de Sociale Media ook een plan gemaakt van omgeving Zeelaan met 
aanduiding van de shop&go parkeerplaatsen, de fietsparkings, en de wandelrichtingen.

Vragen

- Raadslid Patricia Vandenbroucke stelt vast dat alles goed is uitgewerkt maar stelt zich de vraag hoe de 
toeristen dit alles zullen weten?

 

 Stephan Wydooghe antwoordt dat alles zal gevisualiseerd worden via de website (Visit Koksijde). Op 
straat zelf rekenen we in eerste instantie op gezond verstand en zullen mensen uitgaan van eigen gevoel, 
maar sowieso staan op alle campagneborden rond corona de QR code met link naar de bewuste 
pagina op de website.
Daarnaast zullen er op de zeedijken in totaal een 10-tal panelen voorzien worden, alsook aan elke 
zwemzone. In de winkelstraten worden de infocubes voorzien. Verder zal ook gecommuniceerd worden 
via de Sociale Media

- Voorzitter Bieke Dalle: kunnen er op de grote toegangswegen elektronische borden geplaatst worden?

 Stephan Wydooghe: Westtoer zal hierrond een campagne voeren met cijfers en tellingen van Proximus. 
Dit zal dus via de provincie gecommuniceerd worden, morgen is er hieromtrent een persconferentie.

- Raadslid Patricia Vandenbroucke: worden ook de Clear Channel borden gebruikt?

 Stephan Wydooghe: Ja, zij worden voorzien van de affiches met de 8 geboden

- Raadslid Patricia Vandenbroucke: is er uniformiteit bij gemeenten?
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 Stephan Wydooghe: maatregelen evolueren snel en er is al veel aangepast, wat eerst niet mag, kan nu 
wel. We weten uiteraard wat er gebeurt in De Panne en Nieuwpoort, maar daar is ook al veel reactie op
Belangrijk zullen de Koksijde coaches zijn, die elk smartphone bij zullen hebben en hulp kunnen bieden; 
er zijn 10 coaches. Maar is er is ook een taak weggelegd hierin voor de handelaars ( vb ijscremeverkoop, 
want daar loopt soms nogal wat verkeerd) iedereen moet rol opnemen,

 Raadslid Patricia Vandenbroucke stelt inderdaad vast dat de handelaars die de regels niet volgen opvallen

- Raadslid Bart Pieters heeft afgelopen weekend geen coaches gezien en toch was het druk?

 Stephan Wydooghe: ik ken de planning van de coaches niet, dus ik weet niet of er wel of geen coaches 
waren, maar deze zijn er wel zeker vanaf volgend weekend

 Raadslid Patricia Vandenbroucke viel het inderdaad op dat er coaches waren

 Siska Stockelynck vult aan dat we ook geleerd hebben uit de afgelopen weken en de rol van de coaches 
wat zijn bijgestuurd: we willen dat ze vooral een positief verhaal brengen, sensibiliseren i.p.v. 
terechtwijzen, zo zullen ze ook aanspreekbaar zijn voor andere zaken (bv toeristische info). Uit de 
afgelopen weken is geleerd dat terechtwijzend optreden niet werkt (ook al gebeurt dit op een beleefde 
manier) en te vaak negatieve reacties uitlokt.

 Stephan Wydooghe: morgen is er opleiding voorzien voor de coaches, één van de ideëen is om de toer 
te laten doen van de handelaars, moeten samen een team vormen

3. TOEVOEGING 19 WONINGEN TE SINT-IDESBALD AAN DE LIJST MET GEBOUWEN MET VIER STERREN IN DE 

GEMEENTELIJKE INVENTARIS BOUWKUNDIG ERFGOED - TOELICHTING

(Zie presentatie in bijlage)

- Aanleiding erfgoedbeleid: opstart erfgoedbeleid komt uit cultuurbeleidsplan 2003-2007

- Doelstelling: behoud waardevolle gebouwen, stimuleren kwalitatieve nieuwbouw, gecoördineerde samenwerking 
met dienst stedenbouw, ontsluiting en sensibilisering

- Streefdoel is om op GR augustus 19 woningen voor te dragen voor 4sterren, met goedkeuring van de 
betreffende eigenaars. We hopen de overige 7 woningen, waarvan we de eigenaars nog niet hebben kunnen 
bereiken, te agenderen op de GR van augustus.

- Proces:

 gestart in 2004 door Sarah Willems, inventariseerde alle gebouwen tussen 2004 en 2007. Dit is intussen 
reeds 15 jaar geleden. Intussen zijn er sommige verbouwd, andere gesloopt. Er is dus nood aan een 
actualisatie en herinventarisatie van de gebouwen die de hoogste scores kregen

 Terreinonderzoek, met Ipad en geoloket: Sint Idesbald is zo goed als afgerond

 De voorstellen werden voorgelegd aan de gemeentelijke adviesraad, vervolgens werden de eigenaars 
gecontacteerd en werd een infoavond georganiseerd. Er volgden ook nog telefonische contacten met 
eigenaars en plaatsbezoeken. Nu moeten er nog een 7 eigenaars, die tot nu toe nergens op reageerden 
gecontacteerd te worden. Aangezien de meeste panden als tweede verblijf worden gebruikt, hopen we dit 
deze zomer af te ronden.

 Streefdoel: aangepaste lijst met 4sterren woningen voorleggen aan GR augustus

- Gehanteerde beoordelingscriteria voor de inventarisatie zijn nog steeds dezelfde 6 criteria die Sarah Willems 
destijds heeft gebruikt:

 Historische waarde

 Stijlcriterium

 Authenticiteitscriterium

 Dialoogwaarde met de omgeving

 Behoudscriterium

 Volledigheid architectonisch oeuvre

- Waardecodes:

 Noodzaak: link met stedenbouwkundig beleid

 Sterrensysteem

 Erfgoedtoets

- Geoloket: zie website, onderaan via ‘Over Koksijde’ 
http://koksijde.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=30d1ade27c7b4083b5b27d2e19bb21dd

- Nieuwe 4 sterren woningen worden alle gedetailleerd overlopen

Vragen
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- Raadslid Dominique Gilet vraag of er nog gedacht wordt om bescherming van dorpsbeeld voor Zeepannelaan 
aan te vragen?

o Sarah Verstaen antwoordt dat de nieuwe minister Diependaele de criteria voor erkenning dermate streng 
heeft gemaakt, dat er voor dit dossier weinig kans op slagen is

- Raadslid Dominique Gilet vraagt zich af of er op de hoek Myriamweg/Zeepannelaan, in de nabijheid van 3 
sterrenwoningen niet beter gegaan wordt voor het behoud, daar zouden toch geen appartementsgebouwen mogen 
komen, dus wordt er in de overweging een toetsing met deze nabijgelegen gebouwen meegenomen?

o Sarah Verstaen antwoordt dat ze hierop geen antwoord kan geven omdat dit haar bevoegdheid niet is.
o Siska Stockelynck stelt dat elke vergunning wordt afgewogen ten aanzien van zijn omgeving
o Voorzitter Bieke Dalle sluit de discussie want er worden enerzijds geen individuele dossiers besproken en 
noch Sarah, noch Kaat zijn de bevoegde personen om hierover een oordeel te vellen

De voorzitter sluit de vergadering om 19u40.

De secretaris,
Siska Stockelynck

De voorzitter,
Benedicte Dalle


