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De voorzitter opent de vergadering om 19u08.
VERWELKOMING

1. VERWELKOMING DOOR COMMISSIEVOORZITTER C. CASTELEIN

Commissievoorzitter C. Castelein verwelkomt de aanwezige commissie- en raadsleden.
Ze licht de opzet van de vergadering nader toe.
Zo acht ze het nuttig om aan het begin van een nieuwe legislatuur de diverse vrijetijdsdiensten een toelichting te 
laten doen over hun werking, opdrachten e.a.
Als eersten komen het Abdijmuseum Ten Duinen en het NAVIGO-museum aan bod die elk hun beleidsplan voor de 
periode 2019-2023 zullen toelichten.
Daarna volgt de dienst Cultuur en Erfgoed.
Mochten er vragen zijn, dan kunnen deze tijdens of na de presentatie gesteld worden.

Commissievoorzitter C. Castelein geeft het woord aan D. Vanclooster, directeur van het Abdijmuseum Ten Duinen.

2. TOELICHTING OMTRENT DE 'BELEIDSNOTA ABDIJMUSEUM TEN DUINEN 2019-2023' DOOR DIRK VANCLOOSTER, 
DIRECTEUR

D. Vanclooster brengt zijn toelichting a.d.h.v. een powerpointpresentatie.

Commissieraadslid S. Bogaerts wenst te weten of de directeur tevreden is over het aantal bezoekers op jaarbasis.
D. Vanclooster antwoordt dat het museum sinds haar opening een gemiddelde van 36.500 bezoekers per jaar mag 
verwelkomen. Een piekjaar was o.a. 2006 waar toen in het kader van de triënnale Beaufort maar liefst 76.000 
bezoekers de weg naar het museum vonden.
Dit bezoek was niet eenmalig, maar velen kwamen nadien nog eens terug naar het museum.

In 2018 kende het museum een iets minder goed cijfer : 22.800 bezoekers,
maar D. Vanclooster stelt dat het museum daar niet alleen mag op afgerekend worden,
temeer het museum ook veel ander waardevol werk, o.a. achter de schermen, doet.
Zo dient het museum een serieuze inhaalbeweging op o.a. het vlak van archeologie
(cfr. meer dan 50 jaar) te leveren. Immers, sinds enkele jaren wordt de collectie van
Ten Duinen door de collectieregistrator (bijgestaan door vrijwilligers) systematisch
geregistreerd (vb. tegelcollectie : maar liefst 16.000 stukken werden intussen geregistreerd), maar dit vergt enorm 
veel werk omdat indertijd het archeologisch onderzoek weinig professioneel aangepakt is geweest.
Uit deze collectieregistratie blijkt daarenboven steeds meer en meer het enorme belang/waarde van de 
archeologische collectie van Ten Duinen : zo kent Ten Duinen de grootste vlakglascollectie in de Benelux. 
Momenteel zijn de medewerkers de leercollectie aan het inventariseren, een titanenwerk, maar ook hier kwamen 
intussen heel mooie stukken, vb. schoeisel, naar boven.
Het onderzoek in Ten Duinen wordt dan ook in de wetenschappelijke wereld hoog aangeschreven.

Commissieraadslid S. Bogaerts geeft aan zelf ook meer reclame te zullen maken en meer subsidies voor het 
museum en haar werking te proberen verkrijgen.
Ze beaamt dat het inderdaad geen gemakkelijke evenwichtsoefening voor het museum moet zijn tussen, enerzijds, 
haar onderzoeksfunctie, en anderzijds, haar publieksfunctie.
D. Vanclooster geeft aan in de toekomst graag af te willen stappen van het religieuze thema in het museum, maar 
deze meer te gaan opentrekken en meer de nadruk te leggen op de mens an sich, precies omwille van het feit dat 
het thema van het museum niet laagdrempelig is. Vandaar ook steeds de inspanningen die het museum probeert 
te leveren om a.d.h.v. laagdrempelige projecten (vb. Playmobil) het museum voor een zo’n breed mogelijk publiek 
aantrekkelijk te maken.

Commissieraadslid A. Hancke vraagt of het museum samenwerkt met archeologiestudenten ?
D. Vanclooster antwoordt bevestigend. Zo lopen er samenwerkingen met o.a. UGent, KUL, VUB Kulak, … maar ook 
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vb. met het Rijksarchief en het Groot-Seminarie in Brugge.
Ook studenten van buitenlandse instellingen vertonen interesse zoals de Sorbonne (Frankrijk) of Düsseldorf 
(Duitsland).

Raadslid H. Ghyselen vraagt of er geen mogelijkheid bestaat om een volgende commissievergadering in het 
museum te organiseren zodat er een bezoek aan de depots kan gebracht worden.

Commissievoorzitter C. Castelein bedankt D. Vanclooster voor de interessante toelichting en looft zijn 
enthousiasme, en geeft vervolgens het woord aan I. Steevens, directeur van het NAVIGO-Nationaal 
Visserijmuseum Oostduinkerke.

3. TOELICHTING OMTRENT DE 'BELEIDSNOTA NAVIGO-NATIONAAL VISSERIJMUSEUM OOSTDUINKERKE 2019-
2023' DOOR INEKE STEEVENS, DIRECTEUR

I.Steevens brengt haar toelichting a.d.h.v. een powerpointpresentatie.

Commissieraadslid A. Hancke vraagt of het visserijmuseum ook samenwerkt met universiteiten ?
I.Steevens antwoordt dat dit het geval is, weliswaar in mindere mate dan in het Ten Duinenmuseum. 
Doctoraatsstudenten zijn er bijvoorbeeld niet.
Redenen : het onderzoek binnen de visserij wordt vanuit 2 standpunten bekeken, nl. geschiedkundig en 
wetenschappelijk. Het NAVIGO-museum doet beiden, maar laat zich voor wat het wetenschappelijk onderzoek 
betreft, bijstaan door het VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee) dat een knooppunt is voor marien- en kustgebonden 
onderzoek. Het VLIZ kijkt dan weer naar het NAVIGO-museum voor wat de publiekwerking van hun 
wetenschappelijke werking betreft.
Wat het geschiedkundige betreft, blijft dit alles wat hangen in de sfeer van het heemkundige. Wel zijn er mooie 
samenwerkingen met FARO en de VUB, maar dan vooral rond het borgen van immaterieel erfgoed – zie onze 
Garnaalvissers te paard.

I.Steevens sluit af met te vermelden dat het depot binnen het NAVIGO-museum op dit moment moeilijk 
toegankelijk is, maar dat een nieuwbouw in de steigers staat.
Eenmaal deze klaar is, kan daar zeker ook een commissievergadering plaatsgrijpen zodat de leden ook hier kennis 
kunnen maken met de depotwerking binnen het museum.

4. TOELICHTING OMTRENT DE WERKING VAN DE DIENST CULTUUR EN ERFGOED (O.A. KUNSTENCENTRUM, AANBOD, 
ONROEREND ERFGOEDGEMEENTE) DOOR NIKO GOFFIN, DIENSTHOOFD

N. Goffin brengt zijn toelichting a.d.h.v. een powerpointpresentatie.
De link met de website werkt niet, maar alle gegevens en activiteiten zijn terug te vinden op : 
https://www.koksijde.be/dienst/cultuur-erfgoed.

Op vraag licht commissiesecretaris A. Beun het project K-ambassadeurs toe.

Raadslid P. Vandenbroucke vraagt wat een sterrenwoning is ?
Commissiesecretaris A. Beun geeft een toelichting m.b.t. het 4-sterrenbeleid omtrent het onroerend erfgoed 
binnen de gemeente Koksijde. Enkele initiatieven die hierin kaderen, zijn o.a. de opmaak van een inventaris door 
Sarah Willems, de opmaak van een reglement voor restauratiepremies, de diverse sensibiliseringsacties (boek 
Sarah Willems, opmaak diverse brochures erfgoedwandelingen, in het leven roepen van de architectuurprijs, etc.), 
enzovoort.
Raadslid H. Ghyselen is van oordeel dat de restauratiepremie op dit moment niet in verhouding is met de grootte 
van een waardevol onroerend goed. Zo loopt de restauratie van een boerderij veel hoger op dan vb. een 
vissershuisje, maar bedraagt de maximaal te verkrijgen premie per goed evenveel.

VRAAGSTELLING

5. VRAAGSTELLING

Er zijn geen verdere vragen.
SLOT

6. SLOT

Schepen Anseeuw stelt commissiesecretaris A. Beun voor, evenals vernoemt alle diensten die onder de afdeling 
Vrije Tijd vallen.
Ze bedankt de experts voor hun toelichting en alle aanwezige raads- en commissieleden.
De planning voor de volgende gemeenteraadscommissies wordt nog meegedeeld.

Commissievoorzitter C. Castelein stelt voor om per jaar 2 vaste data (één in het voorjaar en één in het najaar) 
voor een commissievergadering vast te leggen, en deze uit te breiden bij de bespreking van belangrijke dossiers in 
de gemeenteraad.
Aangezien nu de werking van 3 van de 9 vrijetijdsdiensten aan de vrijetijdscommissie werden voorgesteld, wordt 
er voorgesteld om de introductie van de volgende diensten (cc Casino, Jeugd, Bibliotheek, Sport en Zwembaden) 
over twee commissievergaderingen op te splitsen.
Er wordt nog bekeken of een vergadering in de 1ste week van juli een optie is.
De commissieleden zijn het erover eens om de dienst Toerisme in deze introducties niet mee te nemen aangezien 
er al een apart VVV-overleg is.

Raadslid H. Ghyselen vraagt naar de stand van zaken van de oprichting van een luchtvaartmuseum op de militaire 
basis.
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Schepen Anseeuw antwoordt dat dit recent in de pers ter sprake is gekomen, maar dat de plannen hiertoe op dit 
moment nog zeer minimaal zijn.
Mocht dit dossier in de toekomst groter worden, dan zal hier ten gepaste tijd in de Vrijetijdscommissie over 
teruggekoppeld worden.

De voorzitter sluit de vergadering om 20u35.

De secretaris,
Ann-Sofie Beun

De voorzitter,
Charlotte Castelein


