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zitting van woensdag 7 oktober 2020

Aanwezig:

Benedicte Dalle, voorzitter

Charlotte Castelein, Henk Ghyselen, Ivan Vancayseele, Patricia Vandenbroucke, Greta 
Verhaeghe, Alain De Coster, leden

Siska Stockelynck, secretaris

Verontschuldigd: Frédéric Devos, Adelheid Hancke, leden

Afwezig: /

Gemeenteraadsleden, aanwezig: Julie Paelinck, Elwin Van Herck en Dominique Wolter Hofmans

Schepen, aanwezig: 

Deskundigen, aanwezig: Audrie Reynaert, Stephan Wydooghe, Griet Maenhout, Bart Hubrecht en arch Stefaan 
Depla

De voorzitter opent de vergadering om 19u00.

1. BOUW CLUBHUIS ATLETIEK KOKSIJDE - TOELICHTING

Toelichting door ing. Stephan Wydooghe

Geen vragen

2. VERBOUWEN KAPEL ROZENKRANS OOSTDUINKERKE - TOELICHTING

Toelichting door architect Stefaan Depla

a. Vraag raadslid Greet Verhaeghe

• Wordt er iets gedaan aan de akoestiek? Om deze te verbeteren?
• Antwoord arch. Depla: dit kan zeker, en was initieel zelfs voorzien, er is veel nagalm. Er is een 
studiebureau aangesteld om dit tot een aanvaardbaar niveau te brengen maar de impact is vrij groot; de 
muren bekleden is niet evident door de vele glasramen dus kwamen we al vlug bij vrij hangende elementen 
aan de plafonds. Dit heeft een grote visuele impact (mooie houtstructuur van de kap wordt niet meer 
ervaren) alsook een financieel kostenplaatje van 70.000 euro excl. BTW. Er is toen geopteerd deze 
maatregelen niet te nemen

b. Vraag raadslid Alain De Coster

• Kan de zaal gehuurd worden zoals de Witte Burg?
• Antwoord Siska: kan ik geen antwoord op geven, wij zijn momenteel bezig met inrichting en verbouwing, 
zal wellicht in toekomst nog duidelijk worden

c. Vraag raadslid Elwin Van Herk

• Begrijp ik het goed dat door het verwijderen van de glaspartijen het natuurlijk binnenvallend 
licht verminderd wordt?
• Antwoord arch. Depla: Door de aanbouw is het nodig om die 5 ramen dicht te maken, wel met respect 
voor de vormgeving en structuur, maar is een beperkt aantal ramen ten aanzien van volledig aantal. De 
mooiste en best zichtbare kant is de kant van Oostduinkerke-bad en die blijft behouden, aan de kant Koksijde 
staat nu schoolgebouw vrij dicht al kan dit in de toekomst uiteraard wijzigen. Maar de bedoeling is ook om 
het polyvalent te bekijken en dan is het beter meer te werken met kunstlicht
• Zal de boom verwijderd worden aan de voorzijde? Zal deze hinderlijk zijn voor het aanzicht aan 
het gebouw?
• Antwoord arch. Depla : nieuw project met voorland om te herinrichten, zit nu niet in dossier, maar de 
bomen verhinderen nu wel een deel van het zicht op de kapel
• Wanneer start het dossier? Uitvoeringstermijn?
• Antwoord arch. Depla: Voorjaar 2021

3. PROJECT NIEUWPOORTSTEENWEG N396: AANLEG VAN RIOLERING IN DE NIEUWPOORTSTEENWEG EN 

KARTHUIZERSTRAAT - REALISATIE VAN FIETSPADEN TUSSEN DE WELDADIGHEIDSSTRAAT EN KINDERLAAN - 

TOELICHTING

Toelichting door Siska Stockelynck

a. Vraag raadslid Alain De Coster
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• Het stuk tussen de twee bochten, al veel ongevallen gebeurd. Er staat nu een haag waar al veel 
wagens ingereden hebben. Wordt hier nog extra rekening mee gehouden?
• Antwoord Siska: snelheid wordt/ is in dit deel beperkt tot 50 km/u tot en met de bushalte en de baan 
wordt smaller (visuele snelheidsbeperking)
• Parkeren voor de zoete inval zal niet meer mogelijk zijn?
• Antwoord Siska: Wel, maar minder, en niet echt voor de deur. We hebben maximaal aantal ingetekend
• Is er ook een moment zoals de ronde van Koksijde om de bewoners van de buurt ook te 
informeren?
• Antwoord Siska: is nog niet besproken of vastgelegd maar met dergelijke werken wordt dit meestal wel 
gedaan

b. Vraag raadslid Elwin Van Herk

• Denkoefening gemaakt om de fietspaden samen te brengen in een afzonderlijke fietsberm? Bv 
aan de fietsroute Zouavenpad.
• Antwoord Siska: AWV geen voorstander van dubbelrichtingsfietspad, maar hier is helaas geen plaats om 
extra uit te breiden (cf. bv. Nieuwpoort met dubbele richting aan weerszijden); Indien het fietspad aan kant 
duinendecreet wordt gelegd (Zouavenpad), komt de rijweg heel dicht tegen de woningen (tegen de 
voortuinen).
• Worden de fietspaden afgeschermd?
• Antwoord Siska: Ja, met groenvoorziening, vastgelegd in overleg met de groendienst en AWV (deel AWV 
zeker geen hagen)
• Aangewezen om iets groen te voorzien die niet snel groeit.
• Komt dat de bushalte aan de watertoren waar nu die inham is, gaat dit weg? Ivf 
verkiezingsborden.
• Antwoord Siska: is inderdaad op die plaats
• Wat is de timing? Hoe wordt het verkeer omgeleid worden?
• Antwoord Siska: we willen starten in 2021, maar De Lijn wil spoor vernieuwen in de Albert I-laan 
(dringend). Zal dus wellicht pas kunnen na het seizoen, misschien kunnen de zijstraten wel al vooraf
• Wordt er rekening gehouden met het seizoen?
• Antwoord Siska: dat wordt meestal gedaan, zeker voor dergelijke toegangswegen
• Is er al een idee voor de omleidingsroute? Blijven de handelaars bereikbaar tijdens de werken?
• Antwoord Siska: veel alternatieven zijn er niet, grote omleiding via N34, plaatselijk verkeer via de 
Polderstraat; Handelszaken in dorp blijven steeds bereikbaar aangezien daar niet wordt gewerkt, en voor de 
andere zal maximale worden gedaan, al is er uiteraard steeds een moment dat toegankelijkheid moeilijker is

c. Vraag raadslid Bieke Dalle

• Blijft de toegang van de Golf?
• Antwoord Siska: we houden maximaal rekening maar golf kan op slechtste moment via de kant Wulpen 
bereikbaar zijn

d. Vraag raadslid Henk Ghyselen

• Is er mogelijkheid dat de IWVA al zijn werken tegelijkertijd uit te voeren met de wegenwerken?
• Antwoord Siska: dit dossier staat al verder en er zitten subsidies op, dus we wilden niet wachten. Maar is 
wel zelfde studiebureau, dus plannen zullen goed op elkaar afgestemd zijn, bovendien ook ander type 
aannemer nodig. Wegenwerken zullen wel even duren, dus wellicht zal dit wel op zelfde moment klaar zijn
• Het is een belangrijke hoofdweg van de gemeente, misschien kan de voorzitter van de IWVA dit 
nog eens bekijken om de werken samen te laten verlopen?

4. WEGENIS- EN RIOLERINGSWERKEN IN DE KERKSTRAAT - TOELICHTING

Toelichting door Siska Stockelynck

a. Vraag raadslid Alain De Coster

• Heel goed dat rondpunt aangepakt wordt. Op heden wordt vaak het rond punt niet genomen en 
oversteek van de fietsers. Het is een hele verbetering.
Gebeurt aanleg in fases? Is de planning 180 kalenderdagen? Worden de parkeerplaatsen behouden. Is 
hier met alles rekening gehouden als gevolg van de herontwikkeling van Koksijde dorp?
• Antwoord Siska:
- Aanleg zal inderdaad in fases gebeuren zodat de achterliggende wijk (Doornhofstraat-Vanneckestraat steeds via 
één van de kanten bereikbaar is
- Aantal kalenderdagen zijn weldegelijk nodig omwille van de noodzaak tot aanleg riolering, is niet enkel 
bovenbouw
- De parkeerplaatsen aan de kant van de Doornhofstraat worden opgeheven, ten voordele van fietspad
- Ontwikkeling van dorp kan zeker gebeuren, maar nu worden keuzes gemaakt ifv huidige 
toestand/omstandigheden
• Er is nieuwe verlichting in de Galopperstraat -  het is een goeie verbetering
• Antwoord Siska: Fluvius is inderdaad volop bezig met project van de verledding van de openbare verlichting
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b. Vraag raadslid Elwin Van Herk

• In 2012 werd de vraag gesteld aan de GR, dat er enorm veel wateroverlast is aan de verkeersdrempel 
ter hoogte van het café, wordt dit nu aangepakt in het nieuwe dossier?
• Antwoord Bart Hubrecht: wordt inderdaad meegenomen, nu zitten veel woningen met vuil water aangesloten 
op ingebuisde gracht (die in slechte staat is); alles wordt afgekoppeld van vuilwater en regenwater wordt afgeleid 
naar de verderop gelegen gracht (wordt getoond op plan)
• Is er een aandacht zone voor de scouts zoals bij scholen? Specifiek op de straat zelf zodat de wagens 
aandacht geven dat er een scouts is.
• Antwoord Siska: er is een beperkte ruimte t.h.v. inkom waar geen parkeerplaatsen zijn, zou groter kunnen 
gemaakt worden, zouden we kunnen meenemen in uitvoering
• Is het groen analoog aan het huidige?
• Antwoord Siska: Nee, nu beide zijde, in nieuwe toestand enkel aan de zuidkant, tussen de parkeerplaatsen. 
Alles is wel bekeken met de groendienst
• Hoe is het met de verlichting van de straat?
• Antwoord Bart: bedoeling is de visie/type van de Zeelaan meenemen, streven naar uniformiteit in het dorp
• Moeilijkheid in het project is waarschijnlijk de fietssuggestiestrook? Daar gaan er ook geen 
verkiezingsborden meer komen
• Antwoord Siska: is inderdaad belangrijk dat de automobilist duidelijk wordt gemaakt dat de fietser op de rijweg 
komt, vandaar dat de fietssuggestiestrook iets verder is doorgetrokken en er in de omgeving geen parkeerplaats is 
voorzien

c. Vraag raadslid Bieke Dalle

• Is er rekening gehouden met het feit dat de bomen binnen 40 jaar de baan niet omhoogduwen? 
Wanneer wordt dit uitgevoerd?
• Antwoord Siska: groen is bepaald in overleg met de groendienst, uitvoering willen we zo vlug mogelijk starten, 
zal dus voorjaar 2021 zijn
• Sommige fietssuggestiestroken in bruin, sommige in rood. Kan het hier gekozen worden voor de 
suggestiestrook in het rood?
• Antwoord Siska: enkel volwaardige fietspaden zijn rood en ook vanuit Vlaamse Overheid wordt dit zo voorzien, 
het is beter en duidelijker voor de fietser om hier consequent in te zijn. Hier is geopteerd voor oker, zoals we al op 
veel plaatsen hebben (bv. Pylyserlaan)
• Is het niet verwarrend met het voetpad?
• Antwoord Siska: we hebben nog nooit die opmerking gekregen, bovendien zijn de voetpaden in kleinschalig 
materiaal en de suggestiestroken asfalt

d. Vraag raadslid Henk Ghyselen

• Fluvius is bezig om ledverlichting uit te sturen met een gans pallet van kleuren. Is het geen idee om 
dit uit te testen in Koksijde dorp?
• Antwoord Bieke Dalle: wit licht is toch nog altijd beste..
• Er is zelfs mogelijkheid dat de straatverlichting maar aangaat wanneer er iemand passeert. Kunnen 
we dit ook doen?
• Antwoord Siska: we hebben dit al, met name aan fietspad in de Toekomstlaan (t.h.v. Wulpen). Is hier in dorp 
waar wel wat beweging is, maar niet steeds aan en uit gaan

5. HERINRICHTING DUINBERGENSTRAAT - TOELICHTING

Toelichting door Siska Stockelynck

a. Vraag raadslid Elwin Van Herk

• De verlichting, wordt deze gerecupereerd?
• Antwoord Siska: waar mogelijk wel, maar OV zit door verleddingsproject bij Fluvius, maar we zitten 
regelmatig samen met Fluvius en zij zijn op de hoogte van de wegenwerken die gepland zijn
• Wat is de timing hier van de werken?
• Antwoord Siska: zou moeten lukken om dit volgend voorjaar uit te voeren

Nota: Henk Ghyselen verlaat de zitting 20:15

6. EXTRA PUNT - DOSSIER DADING DEUREN GEMEENTEHUIS

a. Vraag raadslid Patricia Vandenbroucke

• Is dat echt van alle deuren?
• Antwoord Siska: inderdaad, alle deuren tussen de landschapskantoren en het atrium

b. Vraag raadslid Elwin Van Herk

• Het is een zuur verhaal. De gemeente treft geen schuld en toch moeten we betalen. Zou dit vrij snel 
uitgevoerd kunnen worden?
• Antwoord Siska: de gemeente is vrijwillig tussengekomen en heeft zich bereid verklaard om deel van de 
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gerechtelijke expertise op zich te nemen (iets meer dan 1000 euro) om dossier vooruit te helpen: Strabag is bereid 
alle kosten op zich te nemen voor de in gebreke gebleven onderaannemers
• Is het op vandaag nog een probleem voor de veiligheid?
• Antwoord Siska: de betreffende deuren zijn branddeuren, deze zijn best in orde

c. Vraag raadslid Bieke Dalle

• Wordt dit herstel ook gefaseerd uitgevoerd?
• Antwoord Siska: zal wellicht wel, moet nog besproken worden met Strabag eens alles is goedgekeurd, want 
door de vele partijen heeft dit lang geduurd

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20u30.

De secretaris,
Siska Stockelynck

De voorzitter,
Benedicte Dalle


