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Koksijde wil een dynamische kustgemeente zijn die zich, 

binnen het wettelijke kader, proactief inzet voor het algemeen 

welzijn en de socio-culturele ontplooiing van haar inwoners, 

tweede residenten en bezoekers en voor een duurzame 

ontwikkeling van haar grondgebied. Ze verzoent hierbij 

optimaal de belangen van haar inwoners met haar rol als 

toeristische gemeente. Ze stimuleert de sociale cohesie, de 

economische groei en de veiligheid.  

De gemeente Koksijde voert hiervoor een kwaliteitsvol, 

doelmatig en communicatief beleid. Ze bevordert hierbij de 

burgerparticipatie en streeft een efficiënte organisatie, een 

financieel evenwichtig, transparant en burgernabij bestuur na. 
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Strategische nota meerjarenplanning
Planningsrapport: Meerjarenplan 2014 - 2019 (BP2014_2019-1)
Periode: vanaf 2014
Ontwerp in opmaak op datum: 3/12/2013

Gemeente Koksijde (NIS 38014)

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

Secr.: Stekelorum Joeri

Fin. beheerder: Vandeputte Jean-Philippe

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling BD-1: De gemeente Koksijde voert een duurzaam financieel beleid
Koksijde is een dynamische kustgemeente die altijd heeft ingezet op een actief investerings- en
dienstverleningsbeleid naar inwoners, tweede residenten en toeristen toe.
De keuzes gemaakt inzake investeringen hebben ervoor gezorgd dat het openbaar domein (wegen,
fietspaden, riolen en pleinen) als een voorbeeld voor veel openbare besturen kan gelden. De zeer
sterke rioleringsgraad inzake riolen is daar een voorbeeld van.  Telkens heeft het beleid ernaar
gestreefd maximaal investeringssubsidies te verwerven. In dit verband verwijzen we naar het
uitgebreide fietsroutenetwerk langs belangrijkste invalswegen van de gemeente.
Daarnaast werden gericht investeringen gedaan om het dienstverleningsaanbod naar inwoners, tweede
residenten en toeristen uit te breiden en de woon-, leef- en werkomgeving te verbeteren door een
gepast aanbod en de toegenomen vrije tijdsbesteding maximaal in Koksijde te laten plaatsvinden. De
duurzame investeringen in culturele, sportieve, kind-, jeugd- en schoolgerichte infrastructuur zijn daar
blijvende voorbeelden van.
Naast de vele verworven subsidies van hogere overheden, werd voor de realisatie van deze
infrastructurele noden gebruik gemaakt van externe financiering door middel van leningen. Deze
laatste werden via marktbevraging aan de op dat moment meest voordelige tarieven opgehaald. Het
beleid van Koksijde heeft steeds de risico’s geschuwd bij het aangaan van externe financiering en
gekozen voor risicoloze rentevoeten voor de middellange tot lange termijn.
Binnen het duurzaam financieel beleid inzake beheer van schulden wil het bestuur inzetten op
schuldbeheersing en risico-aversie.
Wat de exploitatieuitgaven betreft, wil het beleid de uitdagingen inzake personeelsbeheer aanpakken.
Deze betreffen voornamelijk de lasten van de pensioenlasten van het statutair personeel en de
kostprijs van het personeel dat instaat voor de uitgebreide dienstverlening. In de periode 2014-2019
gaan in vergelijking met de meeste andere gemeenten weinig personeelsleden met pensioen.
Het bestuur mikt erop dat door efficiëntie op de werkvloer zonder gedwongen ontslagen de
personeelskosten kunnen beheerst worden. Indien nodig, zullen gepaste maatregelen genomen
worden.
De werkingskosten worden gebudgetteerd op transactieniveau wat leidt tot efficiëntiewinst en reële
besparingen, zonder de dienstverlening te beperken.
Een realistische doch beperkt groeipad over de beleidsperiode werd opgenomen in het meerjarenplan.
De fiscaliteit van onze gemeente is altijd al gestoeld geweest op het onroerend vermogen. Inkomen uit
arbeid wordt immers al te veel belast in België. Het beleid wil daarom geen aanvullende
personenbelasting invoeren. De uitgebreide investeringen in het openbaar domein en het aanbod van
openbare dienstverlening leveren een directe meerwaarde op voor de (huur)waarde van het privaat
patrimonium. Daarom kiest het beleid resoluut voor lokale belastingen op het onroerend goed in plaats
van een belasting op inkomen uit arbeid.
Ook in deze en de volgende planningscycli wil het beleid maximaal investeringen uitvoeren waaraan
andere overheden subsidies bijdragen, tegelijkertijd het duurzaam financieel evenwicht bewaken en de
openbare dienstverlening betaalbaar houden. Opportuniteiten zullen ook beoordeeld worden op hun
kostenefficiëntie.

03/12/2013 14:54 1 / 85
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Strategische nota meerjarenplanning Gemeente Koksijde vanaf 2014

Via een door de secretaris in overleg met het managementteam op punt te stellen intern
beheerssysteem, moet een continue bewaking van de uitgave- en ontvangstprocessen leiden tot een
duurzaam financieel beheer. De financiële dienst zal een sleutelrol vervullen om dit proces te
begeleiden en bewaken. Hierbij kiezen we voor automatisering en doorgedreven digitalisering om de
planning op te volgen en uitgaven en ontvangsten maximaal op elkaar af te stemmen binnen het
goedgekeurde beleidskader. De gestructureerde rapportering moet er steeds voor zorgen dat de
financiële toestand voor alle actoren duidelijk is. De gemeente zal haar beleid om maximale
subsidiëring gekoppeld aan een betaalbaar en duurzaam financieel beheer verder zetten binnen het
kader opgelegd door de decreten BBC.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 5.194.833,00 58.221,00 -5.136.612,00 0,00 0,00 0,00 12.620.411,00 21.091.905,00 8.471.494,00

2015 5.187.137,00 53.155,00 -5.133.982,00 0,00 0,00 0,00 12.524.631,00 12.914.211,00 389.580,00

2016 5.181.817,00 51.207,00 -5.130.610,00 0,00 0,00 0,00 12.804.725,00 10.962.645,00 -1.842.080,00

2017 5.054.035,00 46.542,00 -5.007.493,00 0,00 0,00 0,00 12.998.975,00 8.430.652,00 -4.568.323,00

2018 4.738.497,00 40.468,00 -4.698.029,00 0,00 0,00 0,00 12.595.727,00 4.334.887,00 -8.260.840,00

2019 4.369.705,00 35.208,00 -4.334.497,00 0,00 0,00 0,00 12.149.614,00 2.400.702,00 -9.748.912,00

Actieplan AP-1208: Een performant intern beheerssysteem draagt bij tot een efficiënt en effectief
beleid

Door middel van een doorgedreven analyse van de interne uitgaven- en ontvangstenprocessen
willen we een performant intern beheerssysteem bekomen. In het kader van de toepassing van de
beleids- en beheerscyclus zullen nieuwe financiële procedures en processen uitgeschreven worden.
Deze nieuwe procedures en processen houden niet enkel een verandering in voor de financiële
dienst, maar zullen een impact hebben op de volledige organisatie. Met dit doorgedreven
beheerssysteem willen we efficiëntiewinsten realiseren.

Actieplan AP-1210: Actief beheren van de schuld en thesaurie
De schuldenlast per inwoner is in de gemeente Koksijde op heden aan de hoge kant. Door een
actief schuld- en thesauriebeheer is het de bedoeling deze hoge schuldenlast af te bouwen. Dit
kadert in het duurzaam financieel beheer dat we willen bereiken.

Realisatietermijn: 2014 - 2019
Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 5.078.359,00 53.221,00 -5.025.138,00 0,00 0,00 0,00 12.620.411,00 21.091.905,00 8.471.494,00

2015 5.069.003,00 48.155,00 -5.020.848,00 0,00 0,00 0,00 12.524.631,00 12.914.211,00 389.580,00

2016 5.061.996,00 46.207,00 -5.015.789,00 0,00 0,00 0,00 12.804.725,00 10.962.645,00 -1.842.080,00

2017 4.932.499,00 41.542,00 -4.890.957,00 0,00 0,00 0,00 12.998.975,00 8.430.652,00 -4.568.323,00

2018 4.615.218,00 35.468,00 -4.579.750,00 0,00 0,00 0,00 12.595.727,00 4.334.887,00 -8.260.840,00

2019 4.244.654,00 30.208,00 -4.214.446,00 0,00 0,00 0,00 12.149.614,00 2.400.702,00 -9.748.912,00

Actie ACT-188: Schulden
De bedoeling van deze actie is een goed zicht te krijgen op de periodieke leningslasten van de
gemeente Koksijde. Onder de periodieke leningslasten verstaan we zowel de kapitaalaflossingen
als de intrestbetalingen. Een dalende trend in de periodieke leningslasten is een goede indicator
voor het afbouwen van de schuldenlast.
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Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 5.069.859,00 53.221,00 -5.016.638,00 0,00 0,00 0,00 12.620.411,00 21.091.905,00 8.471.494,00

2015 5.060.418,00 48.155,00 -5.012.263,00 0,00 0,00 0,00 12.524.631,00 12.914.211,00 389.580,00

2016 5.053.325,00 46.207,00 -5.007.118,00 0,00 0,00 0,00 12.804.725,00 10.962.645,00 -1.842.080,00

2017 4.923.741,00 41.542,00 -4.882.199,00 0,00 0,00 0,00 12.998.975,00 8.430.652,00 -4.568.323,00

2018 4.606.372,00 35.468,00 -4.570.904,00 0,00 0,00 0,00 12.595.727,00 4.334.887,00 -8.260.840,00

2019 4.235.720,00 30.208,00 -4.205.512,00 0,00 0,00 0,00 12.149.614,00 2.400.702,00 -9.748.912,00

Actie ACT-197: Beschikken over de nodige informatietools voor het actief beheren van de schuld
Het programma Finance Active is een hulpmiddel om de schuld actief op te volgen. Er worden
binnen dit programma verschillende tools ter beschikking gesteld om het actief opvolgen van de
schuld mogelijk te maken.
Via Finance Active kunnen simulaties gemaakt worden van verschillende financieringstechnieken
zodat met kennis van zaken enerzijds risico's kunnen ingeschat worden en anderzijds keuzes
kunnen gemaakt worden.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 8.500,00 0,00 -8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 8.585,00 0,00 -8.585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 8.671,00 0,00 -8.671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 8.758,00 0,00 -8.758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 8.846,00 0,00 -8.846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 8.934,00 0,00 -8.934,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan AP-1211: De financiële dienst zorgt voor een efficiënte dienstverlening
Een duurzaam financieel beheer is in de komende legislatuur een belangrijke leidraad voor de
vooropgestelde beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Het spreekt voor zich dat er hiervoor
voor de financiële dienst, als ondersteunende dienst, een belangrijke rol is weggelegd.
De taken die zich situeren binnen de financiële dienst zijn zeer uiteenlopend. Enerzijds staat de
dienst in voor een goed beheer van de exploitatiecyclus teneinde een tijdige en correcte betaling
van facturen te garanderen. De financiële dienst is binnen datzelfde kader het toeziend oog op het
budget, dat zeer regelmatig moet opvolgd worden. Indien nodig moet er ingegrepen worden zodat
binnenkomende facturen steeds kunnen betaald worden. Inzake ontvangsten hebben we enerzijds
de niet-fiscale vorderingen waar een goede opvolging noodzakelijk is. Anderzijds hebben de we
fiscale vorderingen die een niet onbelangrijk deel vormen van de totale ontvangsten. Het is dan ook
van belang dat de kohieren tijdig worden opgemaakt en dat eventuele bezwaren met kennis van
zaken behandeld worden. De medewerkers staan in om zowel de inwoners als de leveranciers
eerstelijns advies te geven op hun verschillende vragen. Een goed beheer van de algemene
boekhouding mag niet ontbreken. De verschillende softwarepakketten die we ter beschikking
hebben moeten ondersteuning bieden in de uitvoering van deze verschillende taken. Verdere
automatisering kan toekomstige efficiëntiewinsten genereren.

Realisatietermijn: 2014 - 2019
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Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 116.474,00 5.000,00 -111.474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 118.134,00 5.000,00 -113.134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 119.821,00 5.000,00 -114.821,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 121.536,00 5.000,00 -116.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 123.279,00 5.000,00 -118.279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 125.051,00 5.000,00 -120.051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-186: De financiële dienst bestendigt de bestaande dienstverlening
De financiële dienst zorgt zowel intern als extern voor een optimale dienstverlening.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 113.974,00 5.000,00 -108.974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 115.609,00 5.000,00 -110.609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 117.271,00 5.000,00 -112.271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 118.960,00 5.000,00 -113.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 120.677,00 5.000,00 -115.677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 122.423,00 5.000,00 -117.423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-198: Blijven investeren in de nodige opleiding
De gemeentelijke financiën is een voortdurend veranderende materie. Om steeds up-to-date te
blijven met de nieuwe ontwikkelingen dient er voldoende relevante opleiding en vorming te
worden voorzien voor het personeel van de financiële dienst.
Deze opleiding moet inspelen op de inhoudelijke materie van de gemeentelijke financiën en op
de eventueel nieuwe softwarepakketten die geïmplementeerd worden.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 2.500,00 0,00 -2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 2.525,00 0,00 -2.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 2.550,00 0,00 -2.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 2.576,00 0,00 -2.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 2.602,00 0,00 -2.602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 2.628,00 0,00 -2.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Overig Beleid

Beleidsdoelstelling BD-2: Blijvend inzetten op het culturele, recreatieve en sportieve aanbod voor de
diverse doelgroepen

De voorbije jaren werd er geïnvesteerd om verenigingen en/of particulieren op vrijetijdsvlak
mogelijkheden te bieden en werd er vooral ingezet op culturele- en vrijetijdsinfrastructuur. Alle
culturele actoren bevinden zich in goed uitgeruste, moderne en uitnodigende gebouwen en werken
met de nieuwste technologieën. De investeringen hebben er mede voor gezorgd dat de gemeente zich
onderscheidt in de regio door haar kwalitatief en divers cultureel- en vrijetijdsaanbod. Daarnaast is er
ook een ruim passief cultureel aanbod, met voldoende cultuurspreiding, met voor elk wat wils: theater,
dans, muziek, film, cabaret, tentoonstellingen, een uitgebreide boeken-, cd- en dvd-collectie, een rijk
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kunsthistorisch patrimonium, enz. We willen het reeds bestaande aanbod van de verschillende actoren
uit de afdeling Vrije tijd en cultuur evalueren, bijsturen en de onderlinge samenwerking tussen de
verschillende aanbieders bevorderen. De gemeente wenst door samenwerking op het vlak van vrije tijd
het ruime vrijetijdsaanbod dat op vandaag kwalitatief hoogstaand is, te behouden. De veelheid en
diversiteit van het huidige aanbod mag geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de dienstverlening. De
verdere ontwikkeling van cultuur, sport en recreatie zal dan ook in nauw overleg moeten gebeuren met
de commerciële actoren zodat ook op dat vlak een geïntegreerde actie verzekerd blijft.
De toegenomen vrije tijd van inwoners, tweede residenten en bezoekers zal het hele jaar door in onze
gemeente ingevuld worden a.d.h.v. diverse all-weather activiteiten. Sportieve en culturele verenigingen
zullen blijvend kunnen rekenen op voldoende ondersteuning om hun werk kwalitatief uit te breiden
en/of verder te zetten en zullen ondersteund en gestimuleerd worden om hun werking zoveel als
mogelijk op elkaar en op de verschillende doelgroepen af te stemmen. Acties zullen gericht worden om
op sportief, recreatief en op cultureel vlak doelgroepgericht te werken en hierbij in te spelen op de
vragen en op de behoeften van inwoners, tweede residenten en bezoekers, met oog voor verschillende
leeftijdscategorieën en voor bijzondere kansengroepen. Het recreatief aanbod in de sportcentra moet
daarbij laagdrempelig en toegankelijk zijn. Het is belangrijk dat in tijden van crisis de cultuursector niet
verdrongen wordt. Koksijde die een voorbeeldfunctie vervult op het vlak van recreatiemogelijkheden
en cultuuraanbod moet dit trachten te vermijden, wil het zijn voorbeeldpositie behouden.
Een essentieel onderdeel van het toeristisch en cultureel aanbod zijn de musea in onze gemeente. De
voorbije jaren ontplooiden de musea zich tot volwaardige spelers binnen het Koksijdse culturele
landschap. Tal van initiatieven zorgen ervoor dat de musea zich op een dynamische manier profileren.
De laatste jaren heeft de gemeente Koksijde tal van initiatieven ondernomen om de waarde en het
belang van musea binnen Koksijde op de kaart te zetten. Uit de externe omgevingsanalyse blijkt dat het
aandeel van kinderen en jongeren in Koksijde jaarlijks afneemt. De invloed van kinderen en jongeren op
het lokaal beleid is klein. Daarom is het noodzakelijk dat de jeugd en het jeugdwerk zo veel mogelijk
ondersteuning krijgen vanuit het bestuur. Kinderen en jongeren moeten kunnen participeren aan het
beleid. Kinderen en jongeren moeten informatie krijgen die aangepast is aan hun wensen en noden.
Jongeren en jonge gezinnen moeten de kans krijgen om in Koksijde te blijven wonen. Het aanbod (van
opvang tot uitgaan) voor kinderen en jongeren moet nog sterker worden uitgebouwd met aandacht
voor kansengroepen. Kinderen en jongeren moeten elkaar kunnen ontmoeten en samen tijd
doorbrengen. De jeugddienst zal samenwerken met andere diensten en sectoren, waarbij
samenwerkingsverbanden moeten uitmonden in een jeugdbeleid.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 3.429.924,68 1.247.711,17 -2.182.213,51 6.131.000,00 1.227.750,00 -4.903.250,00 0,00 0,00 0,00

2015 3.425.990,45 1.235.944,00 -2.190.046,45 1.450.000,00 0,00 -1.450.000,00 0,00 0,00 0,00

2016 3.480.554,93 1.243.016,00 -2.237.538,93 830.000,00 0,00 -830.000,00 0,00 0,00 0,00

2017 3.536.698,60 1.250.188,00 -2.286.510,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 3.479.525,71 1.257.457,00 -2.222.068,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 3.539.103,41 1.249.826,00 -2.289.277,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan AP-1212: Participatief creëren, promoten en doelgericht communiceren van een
vrijetijdsaanbod

Participatief creëren, promoten en doelgericht communiceren van een ruim en laagdrempelig
vrijetijdsaanbod.
Met dit actieplan willen we inspelen op vragen en behoeften van diverse en bijzondere kansen- en
doelgroepen en hen stimuleren tot participatie.
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Realisatietermijn: 2014 - 2019
Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 1.590.808,68 679.344,17 -911.464,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 1.620.907,00 685.090,00 -935.817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 1.651.923,05 690.652,00 -961.271,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 1.683.918,33 696.290,00 -987.628,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 1.716.952,03 702.002,00 -1.014.950,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 1.751.066,31 707.793,00 -1.043.273,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-25: Organiseren van een kwalitatieve speelpleinwerking
Tijdens de paas-en zomervakantie organiseert de gemeente een speelpleinwerking voor
lagereschoolkinderen en biedt een sociaal tarief aan voor gezinnen die het financieel moelijker
hebben.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 124.734,00 27.594,17 -97.139,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 127.175,00 27.675,00 -99.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 129.666,00 27.757,00 -101.909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 132.209,00 27.840,00 -104.369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 134.804,00 27.923,00 -106.881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 137.454,00 28.007,00 -109.447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-26: Organiseren van een tienerwerking
Tijdens de zomervakantie organiseert de gemeente een tienerwerking voor jongeren tussen 11
en 15 jaar.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 15.992,00 1.000,00 -14.992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 16.205,00 1.000,00 -15.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 16.422,00 1.000,00 -15.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 16.642,00 1.000,00 -15.642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 16.865,00 1.000,00 -15.865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 17.090,00 1.000,00 -16.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-27: Ondersteunen van de jeugdraad door het verstrekken van een toelage
De gemeenteraad heeft een afsprakennota afgesloten met de jeugdraad waarin staat hoe de
gemeente de jeugdraad zal ondersteunen: zowel financieel als logistiek.
[link : http://inwoner.koksijde.be/product/4456/afsprakennota-jeugdraad]

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 5.889,00 0,00 -5.889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 5.960,00 0,00 -5.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2016 6.033,00 0,00 -6.033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 6.108,00 0,00 -6.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 6.185,00 0,00 -6.185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 6.264,00 0,00 -6.264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-28: Organiseren van activiteiten rond gemeenschapsvorming, cultuureducatie en
bereiken van kansengroepen

Met deze actie wil de gemeente jaarlijks één of meer activiteiten gericht op
gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen organiseren.
Bij de uitwerking van de gemeenschapsvormende initiatieven zal er op zoek gegaan worden naar
een evenwichtige mix van cultuurconsumptie en actieve participatie waarbij ontmoeting
gestimuleerd wordt. Hierbij zal een zeer divers aanbod worden gezocht met  aandacht voor
verschillende leeftijds- en bevolkingsgroepen (zowel gezinnen, tweede verblijvers, inwoners,
toeristen, kansarmen, ‘cultuurminded ‘mensen, maar ook mensen die normaal gesproken niet
deelnemen aan cultuur,…). Het accent zal liggen op een optimale toegankelijkheid voor iedereen.
Het gaat hier over activiteiten waarbij tevens ‘toevallige passanten’ actief verleid worden tot een
betrokken deelname, dit door zoveel mogelijk drempels weg te werken en tussen de mensen te
gaan staan.
Daarnaast wil de gemeente met  het aanbieden van cultuur-educatieve projecten de mensen van
jongs af aan stimuleren tot cultuurparticipatie met de bedoeling hen de nodige culturele
competenties ‘aan te leren’ om levenslang de nodige bagage te hebben om van culturele
activiteiten te willen en kunnen genieten. Dit zal ze o.a. doen door het aanbieden van een
cultuurkamp voor kinderen gedurende de zomervakantie, het aanbieden van educatieve
pakketten in Huisje Nys-Vermoote, een brochure en bijhorende nieuwsbrieven met het culturele
aanbod voor scholen en vakantiekolonies, het aanbieden van educatieve pakketten bij diverse
culturele evenementen, erfgoedwandelingen,… Ook hier zal er bijzondere aandacht besteed
worden aan het bereiken van kansengroepen.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 95.721,00 35.000,00 -60.721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 97.654,00 35.350,00 -62.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 99.662,00 35.703,00 -63.959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 101.749,00 36.060,00 -65.689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 103.921,00 36.420,00 -67.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 106.182,00 36.784,00 -69.398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-29: Inzetten van een cultuurbeleidscoördinator die een integraal en duurzaam
cultuurbeleid ontwikkelt

Met deze actie wil de gemeente blijvend inzetten op de aansturing van, de afstemming van en de
coördinatie tussen de diverse vrijetijdsdiensten, met bijzondere aandacht voor de culturele
partners zoals het cultureel centrum, de bibliotheek, de Cultuurdienst, de cel Erfgoed, de twee
gemeentelijke musea (Abdijmuseum Ten Duinen en Navigo), en de Archiefdienst en dit met de
bedoeling om één integraal, geïntegreerd en duurzaam cultuur- en vrijetijdsbeleid binnen de
gemeente te ontwikkelen. Zo zal het afdelingshoofd/cultuurbeleidscoördinator er ook in het
bijzonder op toezien dat er vanuit de cultuur- en vrijetijdsinstellingen in de komende jaren
ingezet wordt op duurzaamheid. M.a.w. ecologisch en verantwoord omgaan met energie en
materialen door de toepassing van ecologische en duurzame principes in de verdere uitbouw van
de cultuurhuizen, fair trade-principes toepassen en de ondersteuning van de lokale handel,
evenals aandacht hebben voor het publiek dat we (niet) bereiken.
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Dit afdelingshoofd/cultuurbeleidscoördinator is tevens het aanspreekpunt voor het lokale
culturele veld (stakeholders) en onderhoudt hiermee de nodige contacten. Zij staat in voor de
uitvoering, opvolging en evaluatie van het lokale cultuurbeleid.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 58.629,00 33.000,00 -25.629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 60.724,00 33.330,00 -27.394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 62.925,00 33.663,00 -29.262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 65.242,00 34.000,00 -31.242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 67.683,00 34.340,00 -33.343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 70.256,00 34.683,00 -35.573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-30: Ondersteunen van de werking van de cultuurraad
De Cultuurraad ontvangt jaarlijks een subsidie van het Koksijdse gemeentebestuur met de
bedoeling om een lokale werking te ontplooien.
De Cultuurdienst staat in voor de administratieve ondersteuning van de Cultuurraad.
Via de Cultuurraad probeert de gemeente Koksijde de lokale stakeholders bij het lokale
cultuurbeleid te betrekken.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 11.423,00 2.750,00 -8.673,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 11.701,00 2.778,00 -8.923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 11.992,00 2.806,00 -9.186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 12.299,00 2.834,00 -9.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 12.623,00 2.862,00 -9.761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 12.964,00 2.891,00 -10.073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-31: Ondersteunen van het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband 5-art
Het intergemeentelijk samenwerkingsverband omvat de gemeenten Koksijde, De Panne,
Nieuwpoort, Veurne en Alveringem.
Met deze actie wil Koksijde de structurele afstemming van het cultuuraanbod en de
communicatie binnen deze regio blijven ondersteunen.
Zij doet dit aan de hand van een toelage waarmee de projectvereniging 5-art concreet :
- het culturele aanbod binnen de drie culturele domeinen (erfgoed, sociaal-cultureel, kunsten) in
de regio op elkaar afstemt;
- culturele ontwikkelingen stimuleert die de mogelijkheden van een afzonderlijke gemeente
overstijgen en hiertoe culturele projecten op schaal van de regio gaat ontwikkelen;
- het bestaande aanbod bekend en toegankelijk maakt bij een ruim publiek door een aangepaste
cultuurcommunicatie.
Hiermee probeert 5-art een cultureel imago op te bouwen gebaseerd op het profiel en de
kenmerken van de regio en werkt ze zo aan de uitstraling van de streek.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 96.452,50 56.250,00 -40.202,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2015 98.105,00 57.375,00 -40.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 99.790,00 58.523,00 -41.267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 101.509,00 59.693,00 -41.816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 103.261,00 60.887,00 -42.374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 105.049,00 62.105,00 -42.944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-32: Organiseren van ééndaagse sportpromotionele activiteiten
Organiseren van ééndaagse sportpromotionele activiteiten in het kader van ‘sport voor allen’ en
de ‘anders georganiseerde sport’.
Deze actie zal vormgegeven worden al dan niet in samenwerking met de sportraad en/of de
sportverenigingen.
Het betreft jaarlijkse ééndaagse succesvolle evenementen gericht op een bovenlokaal publiek
zoals o.a. de mountainbiketoertocht, de Beach Run, het Open petanquetornooi, enz...
Met bovenlokaal publiek wordt bedoeld: schoolgaande jeugd, actieve adolescenten en 50-
plussers uit de provincie.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 43.000,00 17.587,00 -25.413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 43.430,00 17.838,00 -25.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 43.864,00 17.876,00 -25.988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 44.303,00 17.915,00 -26.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 44.746,00 17.954,00 -26.792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 45.193,00 17.994,00 -27.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-33: Organiseren van meerdaagse sportpromotionele activiteiten specifiek voor de jeugd
Organiseren van meerdaagse sportpromotionele activiteiten specifiek voor de jeugd en met
inbegrip van extra stimulansen voor kansarmen.
Deze actie zal vormgegeven worden al dan niet in samenwerking met de sportraad en/of de
sportverenigingen.
Wat het extra stimuleren van kansarmen betreft, betreft dit initiatieven bovenop de acties
voorzien in het kader van het 'Uitvoeren van de afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2014-2019'
(zie ACT-199).
Het gaat concreet ondermeer over het aanbieden van sportkampen tijdens de vakantieperiodes,
naschoolse sporttornooien voor de verschillende graden uit het basisonderwijs, de
scholenveldlopen voor leerlingen uit het basisonderwijs en middelbaar en de coördinatie van de
week van de sportclub in navolging van de jaarlijkse Bloso-actie,...

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 45.000,00 23.587,00 -21.413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 45.450,00 23.838,00 -21.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 45.905,00 23.876,00 -22.029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 46.364,00 23.915,00 -22.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 46.828,00 23.954,00 -22.874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 47.296,00 23.994,00 -23.302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-34: Organiseren van sportpromotionele activiteiten van lange duur voor alle
leeftijdscategorieën
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Organiseren van sportpromotionele activiteiten van lange duur voor alle leeftijdscategorieën met
extra stimulansen voor kansarmen.
Deze actie zal vormgegeven worden al dan niet in samenwerking met de sportraad en/of de
sportverenigingen.
Wat het extra stimuleren van kansarmen betreft, betreft dit initiatieven bovenop de acties
voorzien in het kader van het 'Uitvoeren van de afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2014-2019'
(zie ACT-199).
Het gaat concreet ondermeer over het aanbieden van activiteiten in het kader van de Bloso
sportelactie (o.a. sport overdag, BBB initiaties, tai chi, yoga lessenreeks,enz...) alsook de
jeugdsportacademie.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 10.000,00 6.387,00 -3.613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 10.100,00 6.638,00 -3.462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 10.201,00 6.676,00 -3.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 10.303,00 6.715,00 -3.588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 10.406,00 6.754,00 -3.652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 10.510,00 6.794,00 -3.716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-35: Organiseren van ééndaagse sportactiviteiten bestemd voor personen met een
beperking

Organiseren van ééndaagse sportactiviteiten bestemd voor personen met fysieke, verstandelijke
of emotionele problemen.
De organisatie van activiteiten zal in samenwerking met gespecialiseerde centra en/of
verenigingen van andersvalide personen worden uitgewerkt.
Stimuleren van participatie van andersvaliden bij o.a. de scholenveldloop, schoolsportdagen,
minivoetbaltornooi, mountainbiketoertocht.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 6.500,00 5.380,00 -1.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 6.565,00 5.050,00 -1.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 6.631,00 5.101,00 -1.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 6.697,00 5.152,00 -1.545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 6.764,00 5.204,00 -1.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 6.832,00 5.256,00 -1.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-36: Het cultuurcentrum programmeert een eigen kwalitatief en divers cultuuraanbod
Het cultuurcentrum programmeert een eigen kwalitatief en divers cultuuraanbod met een lokale
en regionale uitstraling.
Met deze actie wenst het cultuurcentrum zich te onderscheiden in de brede regio door het
uitbouwen van een eigen gevarieerd, kwalitatief en divers cultuuraanbod (podium, film en
schoolprogramma) met een lokale en regionale uitstraling dat inspeelt op vragen en behoeften
van diverse bevolkingsgroepen.
Deze actie houdt in dat er op basis van prospectie een programma samengesteld wordt op vlak
van podium-, film- en schoolprogrammatie. Hierbij willen we specifieke aandacht besteden aan
spreiding van minder evidente genres: jazz, hedendaagse dans, klassieke muziek, niet-
commerciële film in samenwerking met De Andere Film ,…
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Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 350.254,00 268.500,00 -81.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 356.687,00 270.190,00 -86.497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 363.323,15 271.902,00 -91.421,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 370.174,62 273.637,00 -96.537,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 377.256,59 275.394,00 -101.862,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 384.579,22 277.174,00 -107.405,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-37: Het cultuurcentrum promoot haar aanbod bij elke inwoner van de 5 Art-regio
Met deze actie wenst het cultuurcentrum haar aanbod bekend te maken in de brede regio, nl. bij
de 5 Art-gemeenten: Koksijde, De Panne, Veurne, Nieuwpoort, Alveringem. Met deze actie hoopt
het cc de participatie van de lokale inwoner te verhogen. Deze actie behelst o.a. volgende
deelacties: bus-aan-bus bedeling van het seizoensaanbod in elke gemeente van de 5 Art-regio,
versturen van het tweemaandelijks aanbod onder alle klanten van de afgelopen twee jaar,
maandelijkse bijdrage in regionale vrijetijdsmagazines, enz.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 99.597,00 0,00 -99.597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 101.067,00 0,00 -101.067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 102.563,90 0,00 -102.563,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 104.088,71 0,00 -104.088,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 105.645,44 0,00 -105.645,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 107.234,09 0,00 -107.234,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-38: Het cultuurcentrum verbreedt haar aanbod door samenwerkingsverbanden met
collega - cultuurhuizen

Met deze actie wenst het cultuurcentrum haar eigen aanbod aan te vullen met exclusieve, grote
producties.
Programmatorische samenwerking met SS Kortrijk, SS Brugge, Concertgebouw Brugge, C.C.
Duinkerke, … door afname van tickets voor voorstellingen aldaar en vice versa.
Voorzien van transport voor verplaatsing naar collega-cultuurhuizen.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 28.355,00 0,00 -28.355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 29.217,00 0,00 -29.217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 30.121,00 0,00 -30.121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 31.069,00 0,00 -31.069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 32.064,00 0,00 -32.064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 33.108,00 0,00 -33.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-39: Het cultuurcentrum stimuleert kansarmen en jongeren tot participatie aan cultuur
Met deze actie wil het cultuurcentrum in het kader van diversiteit en toegankelijkheid specifieke
doelgroepen financiële voordelen geven en hen op deze manier stimuleren tot cultuurdeelname.
Het cultuurcentrum wil dit doen door o.a. volgende deelacties: niet-verkochte tickets worden aan
verminderd tarief ter beschikking gesteld bv. last-minute tarief voor -26-jarigen, verminderd
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tarief voor kansarmen via samenwerking met het Sociaal Huis.
Wat het extra stimuleren van kansarmen betreft, betreft dit initiatieven bovenop de acties
voorzien in het kader van het 'Uitvoeren van de afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2014-2019'
(zie ACT-199).

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 10.854,00 0,00 -10.854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 11.014,00 0,00 -11.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 11.176,00 0,00 -11.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 11.341,00 0,00 -11.341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 11.509,00 0,00 -11.509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 11.680,00 0,00 -11.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-40: De bibliotheek zorgt voor een aangepaste dienstverlening voor moeilijk bereikbare
doelgroepen

Onder moeilijk bereikbare personen en kansengroepen wordt ondermeer verstaan : minder
mobielen, kansarmen, leerlingen van onderwijsinstellingen (vb. leerlingen van de Hotelschool Ter
Duinen, leerlingen basisscholen, ...), de bewoners van verzorgingsinstellingen (vb. serviceflats
Maartenoom, Dunecluze, ...), verenigingen, ...
Met deze actie wil de bibliotheek, enerzijds, kansengroepen rechtstreeks kennis laten maken met
het bibliotheekaanbod, en anderzijds, haar dienstverlening promoten en communiceren, en dit
met de bedoeling om haar doelgroepenwerking uit te bouwen.
Concreet wil ze dit doen aan de hand van de organisatie van een boekendienst aan huis en het
opzetten van een aangepaste bibliotheekdienstverlening.
Wat het extra stimuleren van kansarmen betreft, betreft dit initiatieven bovenop de acties
voorzien in het kader van het 'Uitvoeren van de afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2014-2019'
(zie ACT-199).

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 14.723,00 4.620,00 -10.103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 15.019,00 4.666,00 -10.353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 15.325,00 4.713,00 -10.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 15.642,00 4.760,00 -10.882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 15.971,00 4.808,00 -11.163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 16.311,00 4.856,00 -11.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-41: De bibliotheek organiseert leesbevorderende en leesplezier stimulerende activiteiten
Met deze actie wil de bibliotheek, alleen of in samenwerking, drempelverlagende activiteiten
organiseren die kunnen leiden tot het bereiken van een breder publiek en de verhoging van het
bibliotheekgebruik.
Zij doet dit aan de hand van de organisatie van leesbevorderende en leesplezier stimulerende
activiteiten en promotievoering.
Concreet houdt dit ondermeer in: deelname aan de Jeugdboekenweek, voorleesweek,
Bibliotheekweek, boekbaby-project, ...; de organisatie van auteurslezingen, voorlees- en
vertelsessies, workshops, tentoonstellingen, ...; het samenstellen van thematafels; de organisatie
van bibliotheekintroducties- en instructies; het maken van aanwinstenlijsten; het bieden van
ondersteuning aan leesclubs en leeskringen; het voeren van acties om afhakers te stimuleren; ...
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Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 31.375,00 9.240,00 -22.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 31.863,00 9.332,00 -22.531,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 32.357,00 9.425,00 -22.932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 32.862,00 9.519,00 -23.343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 33.378,00 9.614,00 -23.764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 33.901,00 9.710,00 -24.191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-42: De bibliotheek zorgt voor een collectiemanagement
De bibliotheek zorgt voor een collectiemanagement i.f.v. haar doelgroepen en maatschappelijke
ontwikkelingen.
Met deze actie wil de bibliotheek haar aankoopbeleid inzake collectie afstemmen op, enerzijds,
doelgroepen i.f.v. o.m. de informatie, lees-, muziek- en filmbehoeften van de gebruikers, en
anderzijds, maatschappelijke ontwikkelingen.
Concreet zal zij dit doen aan de hand van het aankopen van een fysieke en digitale collectie die
ter beschikking van de gebruiker gesteld wordt evenals de collectie op te nemen in het West-
Vlaams provinciaal bibliotheeksysteem en het achtergrond bestand VLACC; door de collectie te
verzorgen, te presenteren en up to date te houden in functie van verschillende doelgroepen zoals
volwassenen, jeugd, mensen met een leesbeperking en moeilijk bereikbare doelgroepen.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 259.802,18 63.610,00 -196.192,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 263.975,00 64.286,00 -199.689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 268.249,00 64.971,00 -203.278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 272.631,00 65.664,00 -206.967,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 277.125,00 66.365,00 -210.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 281.737,00 67.074,00 -214.663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-43: De bibliotheek zorgt voor een optimale publieke dienstverlening voor het doelpubliek

De bibliotheek zorgt voor een optimale publieke dienstverlening voor het doelpubliek op
klantvriendelijke uren.
Met deze actie wil de bibliotheek haar dienstverlening bestendigen.
Ze wil dit doen door een bibliotheekbeleid uit te werken dat kwalitatief van een hoog niveau is.
Concreet houdt dit ondermeer in: het fysisch openstellen van de bibliotheek op diverse, flexibele
momenten (dag/avond), het faciliteren van de digitale bereikbaarheid van de bibliotheek (o.a.
telefonische reservaties en verlengingen, verlengingen via internet, ...), het ter beschikking
stellen van bibliotheekpersoneel dat kan beschikken over kantoormateriaal, klein
bureelmateriaal, telefoon, frankeringskosten, enz.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 246.382,00 118.773,00 -127.609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 251.814,00 119.678,00 -132.136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 257.430,00 120.594,00 -136.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2017 263.239,00 121.520,00 -141.719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 269.253,00 122.457,00 -146.796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 275.483,00 123.405,00 -152.078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-44: De bibliotheek zet in op efficiënte werkprocessen, competente medewerkers en
dienstverlening

De bibliotheek zet in op efficiënte werkprocessen, competente medewerkers en een
klantvriendelijke dienstverlening.
Met deze actie wil de bibliotheek haar bibliotheekpersoneel blijvend opleiden en informeren met
de bedoeling hen te stimuleren tot een beter inzicht in de vraagontwikkeling van de gebruiker,
evenals hun kennis over de collectie te verhogen en dit met het oog op het aanbieden van een
efficiëntere dienstverlening ten aanzien van de gebruiker.
Concreet houdt dit ondermeer in : deelname aan het Delphi-traject, deelname aan
infomomenten en overlegmomenten (LOCUS, Bibnet, SBB, afdelingsoverleg,
diensthoofdenoverleg), werkgroepen, vorming en bijscholing.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 27.626,00 0,00 -27.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 28.597,00 0,00 -28.597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 29.616,00 0,00 -29.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 30.688,00 0,00 -30.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 31.818,00 0,00 -31.818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 33.009,00 0,00 -33.009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-199: Uitvoeren van de afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2014-2019
Met deze actie wil de gemeente in samenwerking met diverse partners (cfr. lokaal netwerk) de
'Afsprakennota Vrijetijdsparticipatie 2014-2019 gemeente Koksijde' die de toeleiding naar
vrijetijdsactiviteiten voor mensen in armoede dient te vergemakkelijken en stimuleren,
implementeren.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 8.500,00 6.066,00 -2.434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 8.585,00 6.066,00 -2.519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 8.671,00 6.066,00 -2.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 8.758,00 6.066,00 -2.692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 8.846,00 6.066,00 -2.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 8.934,00 6.066,00 -2.868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan AP-1213: Stimuleren van kwaliteitsvolle en professionele werking van verenigingen en
particulier sectorwerk

Stimuleren van samenwerking tussen & ondersteunen van de kwaliteitsvolle en professionele
werking van verenigingen en particulier sectorwerk.
Met dit actieplan willen we de socio-culturele, jeugd- en sportverenigingen en het particulier jeugd-
, sport- en cultuurwerk ondersteunen en de onderlinge samenwerking stimuleren.
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Realisatietermijn: 2014 - 2019
Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 476.891,00 120.077,00 -356.814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 484.448,00 121.138,00 -363.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 492.259,00 122.214,00 -370.045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 500.337,00 123.309,00 -377.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 508.698,00 124.419,00 -384.279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 517.361,00 125.545,00 -391.816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-45: Verlenen van financiële steun aan de jeugdverenigingen voor de kosten van het
kampvervoer

De jeugdverenigingen vragen vervoer aan bij een externe firma. Die firma factureert aan de
gemeente.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 2.700,00 2.698,00 -2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 2.727,00 2.725,00 -2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 2.754,00 2.752,00 -2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 2.782,00 2.780,00 -2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 2.810,00 2.808,00 -2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 2.838,00 2.836,00 -2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-46: De gemeente geeft basissubsidies aan de jeugdverenigingen
De gemeente geeft jaarlijks een basissubsidie aan de erkende jeugdverenigingen zoals
opgenomen in het budget; voor Tandemwest is dit volgens de lopende overeenkomst bepaald op
0,08 euro per inwoner. Tandem West is een vereniging die vrijetijdsactiviteiten organiseert voor
kinderen, jongeren en volwassenen met en zonder beperking.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 4.149,00 2.698,00 -1.451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 4.149,00 2.725,00 -1.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 4.149,00 2.752,00 -1.397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 4.149,00 2.780,00 -1.369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 4.149,00 2.808,00 -1.341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 4.149,00 2.836,00 -1.313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-47: De gemeente geeft subsidies aan jeugdverenigingen en animatoren
De gemeente verdeelt subsidies op basis van het subsidiereglement aan jeugdverenigingen en
animatoren. Een puntensysteem zorgt voor de verdeling.
[link: http://inwoner.koksijde.be/product/4452/subsidiereglement-jeugdverenigingen.]

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
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2014 7.681,00 2.698,00 -4.983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 7.785,00 2.725,00 -5.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 7.891,00 2.752,00 -5.139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 8.000,00 2.780,00 -5.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 8.112,00 2.808,00 -5.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 8.226,00 2.836,00 -5.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-48: De gemeente ondersteunt particuliere, sociaal-culturele verenigingen en instellingen
Met deze actie wil de gemeente particuliere, sociaal-culturele verenigingen en instellingen via
een toelage ondersteunen.
Zij doet dit aan de hand van het subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen dat via
verschillende kanalen (website, brief, gemeentekrant, ...) bekend wordt gemaakt.
[link: http://www.koksijde.be/erkenning-subsidiering-socio-culturele-verenigingen]

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 118.799,00 8.250,00 -110.549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 120.323,00 8.333,00 -111.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 121.915,00 8.416,00 -113.499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 123.577,00 8.500,00 -115.077,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 125.315,00 8.585,00 -116.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 127.135,00 8.671,00 -118.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-49: Geven van financiële ondersteuning voor een kwaliteitsvolle werking van de
sportverenigingen

Geven van financiële ondersteuning voor de uitbouw van een kwaliteitsvolle werking van de
sportverenigingen d.m.v. beleidssubsidiereglement [Link: http://inwoner.koksijde.
be/productgroep/1025/1303/sportbeleidsplan].
Via een financiële ondersteuning de clubs stimuleren om hun werking te optimaliseren.
Tevens wil het subsidiereglement de clubs belonen die voordelen aanbieden aan kansarmen.
Wat het extra stimuleren van kansarmen betreft, betreft dit initiatieven bovenop de acties
voorzien in het kader van het 'Uitvoeren van de afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2014-2019'
(zie ACT-199).

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 212.922,00 18.830,00 -194.092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 215.051,00 19.018,00 -196.033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 217.202,00 19.208,00 -197.994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 219.374,00 19.400,00 -199.974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 221.567,00 19.594,00 -201.973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 223.782,00 19.790,00 -203.992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-50: Stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering door samenwerking en de
kwaliteitsverhoging

Stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering door samenwerking en de
kwaliteitsverhoging a.d.h.v. een impulssubsidiereglement.
Met deze actie willen we aanzetten tot professionalisering van de sportverenigingen, enerzijds,
en dit aan de hand van samenwerking tussen de jeugdafdelingen van de competitieclubs en,
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anderzijds, de kwaliteitsverhoging van de jeugdsportcoördinatoren aanmoedigen door officiële
verloningen en dit via een lokaal impulssubsidiereglement [link: http://inwoner.koksijde.
be/productgroep/1025/1303/sportbeleidsplan]. We willen dus de sportverenigingen aanzetten
om samen te werken en in te zetten op een kwaliteitsvolle jeugdsportopleiding.
In het reglement van de lokale impulssubsidie worden extra punten gegeven aan clubs die een
samenwerking kunnen aantonen op basis van een intern reglement of een convenant.
Tevens worden er extra punten gegeven aan clubs die kunnen bewijzen dat ze hun
jeugdsportcoördinator officieel verlonen.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 19.000,00 18.830,00 -170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 19.190,00 19.018,00 -172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 19.382,00 19.208,00 -174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 19.576,00 19.400,00 -176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 19.772,00 19.594,00 -178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 19.970,00 19.790,00 -180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-51: Het cultuurcentrum ondersteunt amateurkunsten en sociaal-culturele Koksijdse
verenigingen

Met deze actie wil het cultuurcentrum een platform en een podium bieden voor Koksijdse
verenigingen en hen via speciale voorwaarden stimuleren tot creatie van een eigen cultureel
product. Het cultuurcentrum wil hen ondersteunen door o.a. een gunsttarief toe te kennen voor
zaalverhuur, hen te assisteren met gekwalificeerd personeel, hen promotionele ondersteuning te
bieden in diverse communicatiekanalen van het cultuurcentrum.
[link: http://www.casinokoksijde/ zaalverhuur/huishoudelijk reglement]

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 111.640,00 66.073,00 -45.567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 115.223,00 66.594,00 -48.629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 118.966,00 67.126,00 -51.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 122.879,00 67.669,00 -55.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 126.973,00 68.222,00 -58.751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 131.261,00 68.786,00 -62.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan AP-1214: Cultuureducatie dat inzet op levenslang leren, mediageletterdheid, bevordering
culturele competentie

Ontwikkelen van en stimuleren van cultuureducatie dat inzet op levenslang leren,
mediageletterdheid en bevordering van culturele competentie.
Met dit actieplan willen we cultuureducatie stimuleren en ontwikkelen dat minstens inzet op
levenslang leren, op mediageletterdheid en op de bevordering van de culturele competentie voor
diverse doelgroepen en dit in samenwerking met de relevante actoren.

Realisatietermijn: 2014 - 2019
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Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 259.492,00 22.944,00 -236.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 264.464,00 23.078,00 -241.386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 269.610,00 23.214,00 -246.396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 274.937,00 23.351,00 -251.586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 280.457,00 23.490,00 -256.967,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 286.181,00 23.630,00 -262.551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-52: Ondersteunen van muziekeducatieve werking van JOC de PIT
De gemeente ondersteunt de muziekwerking van de PIT door het geven van subsidies,
promotionele ondersteuning en door het boeken van muziekgroepen. Voor de muzieklessen
kunnen gezinnen die het financieel moeilijk hebben sociaal tarief aanvragen.
Wat het extra stimuleren van kansarmen betreft (cfr. Sociaal Tarief), betreft dit initiatieven
bovenop de acties voorzien in het kader van het 'Uitvoeren van de afsprakennota
vrijetijdsparticipatie 2014-2019' (zie ACT-199).

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 45.502,00 3.642,00 -41.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 46.063,00 3.678,00 -42.385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 46.633,00 3.715,00 -42.918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 47.216,00 3.752,00 -43.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 47.809,00 3.790,00 -44.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 48.413,00 3.828,00 -44.585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-53: De gemeente ondersteunt het fuifbeleid
Subsidiëring van professionele stewards volgens het reglement, uitreiken van gratis taxicheques
aan jongeren tussen 16 en 20 jaar, logistieke ondersteuning van fuiforganisatoren, organisatie
van busvervoer op oudejaarsavond, betaling billijke vergoeding van zaal JOC de PIT, uitlenen van
audiovisueel materiaal door de jeugddienst.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 19.568,00 3.642,00 -15.926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 19.752,00 3.678,00 -16.074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 19.940,00 3.715,00 -16.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 20.131,00 3.752,00 -16.379,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 20.325,00 3.790,00 -16.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 20.523,00 3.828,00 -16.695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-54: De Jeugddienst voert doelgerichte communicatie naar kwetsbare kinderen, jongeren
en gezinnen

De Jeugddienst voert een doelgerichte communicatie naar maatschappelijk kwetsbare kinderen,
jongeren en gezinnen.
Het aanbod van de Jeugddienst wordt beter bekend gemaakt bij een aantal specifieke
doelgroepen, de mogelijkheden om sociaal tarief te krijgen, worden beter gepromoot.
Wat initiatieven voor kansarmen betreft, betreft dit initiatieven bovenop de acties voorzien in
het kader van het 'Uitvoeren van de afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2014-2019' (zie ACT-
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199).

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 36.118,00 0,00 -36.118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 36.707,00 0,00 -36.707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 37.307,00 0,00 -37.307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 37.918,00 0,00 -37.918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 38.538,00 0,00 -38.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 39.169,00 0,00 -39.169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-55: Het cultuurcentrum garandeert goedkoop transport in klasverband voor
schoolvoorstellingen

Het cultuurcentrum garandeert goedkoop transport voor elke leerling die in klasverband intekent
op de schoolvoorstellingen.
Met deze actie willen we de toeleiding naar cultuureducatie vergemakkelijken (traject school-
cultureelcentrum).
Dit behelst o.a. de huur van transport voor schoolgaande jeugd in de brede regio die intekenen
voor de schoolvoorstellingen in het cultureel centrum.
Inzetten van personeel voor opvolging van transport teneinde deelname aan het
schoolprogramma te stimuleren.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 50.160,00 5.000,00 -45.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 51.502,00 5.000,00 -46.502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 52.904,00 5.000,00 -47.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 54.373,00 5.000,00 -49.373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 55.914,00 5.000,00 -50.914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 57.530,00 5.000,00 -52.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-56: Het cultuurcentrum werkt met diverse aanbieders een educatief aanbod uit voor de
senior

Het cultuurcentrum werkt in samenwerking met diverse educatieve aanbieders een educatief
aanbod uit voor de actieve en leergierige senior.
Met deze actie willen we aan senioren de kans geven om zich via het cultuurcentrum levenslang
te vormen en bij te scholen door samen te werken met o.a Universiteit Vrije Tijd/Davidsfonds,
Vermeylenfonds, Actueel Denken, Universiteit Gent, Vormingsplus,....
Deze actie omhelst ondermeer volgende deelacties: toelage aan UGent voor het uitwerken van
wetenschappelijke nascholing UGent in Koksijde, promoten van het educatief aanbod, inzetten
van personeel voor opvolging van de inschrijving en onderhandelen met UGent, het gratis ter
beschikking stellen van zalen aan educatieve aanbieders.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 31.009,00 4.500,00 -26.509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 31.765,00 4.500,00 -27.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2016 32.551,00 4.500,00 -28.051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 33.366,00 4.500,00 -28.866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 34.212,00 4.500,00 -29.712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 35.091,00 4.500,00 -30.591,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-57: Het cultuurcentrum ontwikkelt jaarlijks een schoolprogramma en omkadering
Het cultuurcentrum ontwikkelt jaarlijks een schoolprogramma en omkadering in samenwerking
met de schoolgemeenschappen.
Deze actie omhelst ondermeer volgende deelacties:
- Het cultuurcentrum biedt alle scholen die intekenen voor het schoolprogramma de mogelijkheid
om in te tekenen voor een gratis verdiepende en omkaderende workshop bovenop de podium-
of filmvoorstelling i.k.v. het project aWAKe van de gemeentelijke Westhoekacademie
- inzetten van personeel die voorstellingen programmeert en prospecteert
- inzetten van personeel die inschrijvingen opvolgt
- opmaak (door personeel cultuurcentrum) en druk van schoolbrochure

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 42.415,00 0,00 -42.415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 43.182,00 0,00 -43.182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 43.976,00 0,00 -43.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 44.798,00 0,00 -44.798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 45.652,00 0,00 -45.652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 46.539,00 0,00 -46.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-58: De bibliotheek breidt haar aanbod uit met nieuwe informatietechnologieën en
interactieve media

Met deze actie wil de bibliotheek de gebruikers de mogelijkheid geven om kennis te maken met
nieuwe informatietechnologieën en interactieve media.
Concreet zal zij dit ondermeer doen door haar aanbod uit te breiden met o.a. tablets en
aanraakschermen.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 6.400,00 0,00 -6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 6.464,00 0,00 -6.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 6.529,00 0,00 -6.529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 6.594,00 0,00 -6.594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 6.660,00 0,00 -6.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 6.727,00 0,00 -6.727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-59: De bibliotheek organiseert laagdrempelige cursussen voor kansengroepen
Met deze actie wil de bibliotheek zowel laagdrempelige cursussen voor kansengroepen
organiseren als de samenwerking met onderwijsinstellingen optimaliseren.
Concreet houdt dit in: acties ondernemen die de informatiegeletterdheid en de mediawijsheid
bevorderen zoals het organiseren van cursussen in de bibliotheek, ...; structureel overleg met
onderwijsinstellingen; ...
Wat het extra stimuleren van kansarmen betreft, betreft dit initiatieven bovenop de acties
voorzien in het kader van het 'Uitvoeren van de afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2014-2019'
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(zie ACT-199).

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 28.320,00 6.160,00 -22.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 29.029,00 6.222,00 -22.807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 29.770,00 6.284,00 -23.486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 30.541,00 6.347,00 -24.194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 31.347,00 6.410,00 -24.937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 32.189,00 6.474,00 -25.715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan AP-1215: Onderhouden & uitbouwen van infrastructuur en werking cultuur, jeugd en
sport als ontmoetingsplaats

Onderhouden & uitbouwen van de infrastructuur en werking voor cultuur, jeugd en sport als
laagdrempelige en hedendaagse ontmoetingsplaatsen.
Met dit actieplan willen we ruimte creëren voor en laagdrempelige toegang verlenen aan diverse
doelgroepen tot de gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur. De bestaande infrastructuur dient verder
onderhouden te worden en nieuwe  infrastructuur dient volgens de behoeften te worden op- of
ingericht.

Realisatietermijn: 2014 - 2019
Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 69.808,00 9.690,00 -60.118,00 6.035.000,00 1.162.750,00 -4.872.250,00 0,00 0,00 0,00

2015 70.582,00 9.788,00 -60.794,00 1.450.000,00 0,00 -1.450.000,00 0,00 0,00 0,00

2016 71.370,00 9.888,00 -61.482,00 830.000,00 0,00 -830.000,00 0,00 0,00 0,00

2017 72.170,00 9.988,00 -62.182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 72.982,00 10.090,00 -62.892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 73.806,00 10.192,00 -63.614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-60: De erkende jeugdverenigingen beschikken over eigen lokalen
De vier jeugdbewegingen beschikken over eigen, door de gemeente ter beschikking gestelde,
lokalen waarvan de gemeente de onderhoudskosten voor haar rekening neemt.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 10.880,00 8.150,00 -2.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 10.988,00 8.233,00 -2.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 11.097,00 8.317,00 -2.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 11.207,00 8.401,00 -2.806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 11.319,00 8.487,00 -2.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 11.431,00 8.573,00 -2.858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-61: De bibliotheekruimtes worden aangepast aan de hedendaagse behoeften en evoluties
Met deze actie wil de bibliotheek meegaan met haar tijd door haar inrichting af te stemmen op
hedendaagse behoeften en evoluties.
Concreet kan dit ondermeer het volgende inhouden: weghalen van de balie op de boekafdeling,
herplaatsen van de zelfbedieningsbalies, inrichten van een informatiebalie, herschikken van de
rekken, meubilair en collecties met de mogelijkheid om in de toekomst wijzigingen aan te
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brengen, inrichten van een leescafé; voorzien in multimedia, enz.

Actie ACT-62: De bibliotheek biedt een laagdrempelige toegang tot alle doelgroepen
De bibliotheek biedt een laagdrempelige toegang tot alle doelgroepen, ook aan de tweede
verblijvers, die een belangrijk aandeel uitmaken van het bibliotheekpubliek.
Met deze actie wil de bibliotheek de toegang voor gebruikers (incl. tweede verblijvers)
laagdrempelig houden en vergemakkelijken, evenals de service naar haar gebruikers uitbreiden.
Concreet houdt dit in: de realisatie van een inname-muur wat het binnenbrengen van materialen
buiten de openingsuren mogelijk moet maken.

Actie ACT-63: De bibliotheek zorgt voor een goed beheer en een goed onderhouden
bibliotheekgebouw

Met deze actie wil de bibliotheek blijvend acties ondernemen om haar gebouw in een optimale
staat te bewaren en dit met de bedoeling om de aantrekkelijkheid van de bibliotheek voor
derden en in het bijzonder voor haar gebruikers te behouden wat de participatie ten goede moet
komen.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 31.125,00 1.540,00 -29.585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 31.513,00 1.555,00 -29.958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 31.911,00 1.571,00 -30.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 32.317,00 1.587,00 -30.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 32.731,00 1.603,00 -31.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 33.154,00 1.619,00 -31.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-64: De bibliotheek onderhoudt en stelt een multimediaal computerpark ter beschikking
De bibliotheek onderhoudt en stelt een performant multimediaal computerpark met
internetaansluiting ter beschikking van haar gebruikers.
Met deze actie wil de bibliotheek haar gebruikers maximale kansen geven om deel te nemen aan
de digitale samenleving.
Concreet houdt dit ondermeer in : het ter beschikking stellen en onderhouden van een
computerpark dat voorzien is van actuele besturingssystemen, softwaretoepassingen en WIFI-
aansluiting.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 17.803,00 0,00 -17.803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 17.981,00 0,00 -17.981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 18.161,00 0,00 -18.161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 18.343,00 0,00 -18.343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 18.526,00 0,00 -18.526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 18.711,00 0,00 -18.711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-65: Vernieuwen van het openluchtzwembad Oostduinkerke
Een deel van het openluchtzwembad van Oostduinkerke werd enkele jaren geleden beschermd
als monument, met name het strandaccommodatiegebouw. Het is één van de laatste
voorbeelden van de typische na-oorlogse vrijetijdsarchitectuur op het strand langsheen de
Vlaamse kust. Ook het zwembad, dat later werd toegevoegd, is uniek aan de kust. Zowel

03/12/2013 14:54 22 / 85

34



Strategische nota meerjarenplanning Gemeente Koksijde vanaf 2014

gebouwen als badkuip en bijhorende installaties zijn verouderd en teneinde te voldoen aan de
Vlarem-wetgeving en de hedendaagse normen wordt zwembad volledig vernieuwd, en wordt het
gebouw gerestaureerd naar oorspronkelijk ontwerp.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 0,00 0,00 0,00 4.300.000,00 912.750,00 -3.387.250,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-67: Aankoop Nonnehof in functie van de Golf Hof ter Hille
De onteigening van het Nonnehof is voorzien in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Golf
Hof ter Hille’. De gemeente is hierbij aangeduid als onteigenende instantie. Aangezien de site van
het Nonnehof volledig binnen de golf is gesitueerd, is het de bedoeling om er een toeristisch-
recreatieve functie aan te geven.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 0,00 0,00 0,00 630.000,00 0,00 -630.000,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-68: Herinrichten van de Hof ter Hillestraat in functie van de toegankelijkheid golf
De toegang tot het clubhuis van de golf (site voormalige Hof ter Hille) gebeurt via de Hof ter
Hillestraat. Deze straat is op vandaag vrij smal, twee voertuigen kunnen er elkaar niet kruisen. Dit
dossier voorziet de verbreding van de Hof ter Hillestraat en de aanleg van een waterbuffer,
teneinde water van opwaarts geleden delen te kunnen bufferen (los van de golf). Tegelijkertijd
worden reeds maatregelen genomen om de (geplande) riolering van de Nieuwpoortsteenweg te
kunnen aansluiten op de collector van Aquafin, die de Hof ter Hillestraat dwarst.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 0,00 0,00 0,00 340.000,00 0,00 -340.000,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-69: Aankoop gronden voor uitbreiding van het sportpark Oostduinkerke
Bij de opmaak van het GRUP Sportpark Oostduinkerke  werd voorzien in de onteigening van een
aantal gronden voor de uitbreiding van het sportpark. Een eerste gedeelte van de gronden werd
reeds verworven.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 0,00 0,00 0,00 165.000,00 0,00 -165.000,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-194: Uitbreiding sportpark Oostduinkerke
Op het sportpark van Oostduinkerke is er nood aan uitbreiding van voetbalterreinen. Daarvoor
werd het ruimtelijk uitvoeringsplan reeds aangepast en zijn de nodige grondverwervingen
lopende.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00
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2015 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 -400.000,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-203: Uitbouw van het kunstencentrum Ten Bogaerde
De waardevolle gebouwen en sites in onze gemeente dienen behouden te blijven en kwalitatief
ingevuld te worden zodat ze een toeristische en culturele valorisatie krijgen. Met de verdere
uitbouw van Ten Bogaerde tot kunstencentrum is het de bedoeling om deze site een nieuwe
belevingswaarde te geven zodat ze zich in de toekomst verder kan ontplooien tot een modern en
hedendaags kunstgerelateerde attractie. De lopende gesprekken met de provincie West-
Vlaanderen in het kader van Beaufort05 in 2015 en de samenwerking met het Frac in Duinkerke
bieden hiertoe op korte en middellange termijn diverse mogelijkheden.
Met deze actie willen we de grote schuur op de site Ten Bogaerde consolideren en restaureren.
Door de creatie van een open ruimte met sanitair- en keukenvoorzieningen op het gelijkvloers en
een betonnen platteau op de eerste verdieping biedt de ruimte heel wat mogelijkheden naar een
socio-culturele invulling zoals tentoonstellingen, banketten, e.a. en dit steeds in relatie tot de
andere gebouwen op het domein (restaurant, kapel, varkensstallen).

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 0,00 0,00 0,00 500.000,00 250.000,00 -250.000,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 -1.050.000,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 830.000,00 0,00 -830.000,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-204: Onderhouden van de speelpleinen

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 10.100,00 0,00 -10.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 10.201,00 0,00 -10.201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 10.303,00 0,00 -10.303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 10.406,00 0,00 -10.406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 10.510,00 0,00 -10.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan AP-1216: Koesteren van het roerende en onroerende erfgoed in de gemeente
De afgelopen beleidsperiode heeft het gemeentebestuur veel zorg besteed aan zowel het roerend
als het onroerende erfgoed binnen de gemeente. We willen op de ingeslagen weg verder gaan en
dit erfgoed verder valoriseren en inschakelen in het cultureel-toeristisch aanbod van de gemeente.

Realisatietermijn: 2014 - 2019
Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 93.700,00 0,00 -93.700,00 96.000,00 65.000,00 -31.000,00 0,00 0,00 0,00

2015 94.157,00 0,00 -94.157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 94.619,00 0,00 -94.619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 95.085,00 0,00 -95.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 95.556,00 0,00 -95.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2019 96.031,00 0,00 -96.031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-70: Opmaak landschapsbeheersplan Ten Bogaerde
Het gebied Ten Bogaerde is ongeveer 132 hectare groot en omvat de duinen ten zuiden van de R.
Vandammestraat, het Vlaams natuurreservaat Belvédère en de polders met de site Ten
Bogaerde. Dit gebied heeft belangrijke historisch-archeologische, erfgoed-bouwkundige,
landschappelijke en natuurwaarden. Het kent verschillende beschermingen als landschap,
monument en dorpsgezicht.
Het landschapsbeheersplan Ten Bogaerde wordt opgemaakt voor een periode van 27 jaar met de
bedoeling om een duurzaam en multifunctioneel beheer voor het landschap en de site Ten
Bogaerde te ontwikkelen waarbij er bijzondere aandacht  besteed wordt aan de waarden die aan
de grondslag liggen van de bescherming. Een studiebureau werkt momenteel aan dit plan. Dit
beheerplan omvat ook een archeologisch onderzoek van de site Ten Bogaerde om de
archeologische waarden te kennen.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 0,00 0,00 0,00 86.000,00 65.000,00 -21.000,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-71: Plaatsen kunstwerk Grard op rondpunt Wulpen
De aankoop en plaatsing van het kunstwerk ‘Zeemeermin’ van George Grard is het sluitstuk van
de herinrichting als rotonde van het kruispunt van de Veurnekeiweg met de Toekomstlaan, de
invalsweg vanaf de A18 naar de deelgemeente Oostduinkerke. De bijzondere keuze en de
concrete situering van het werk zijn gestoeld op de visie van een lokgroep van een zeemeermin
naar de visserij, paardenvisserij en het Navigo-museum als typische erfgoedelementen van de
gemeente. Dit moet een blikvanger worden bij het binnenrijden van onze gemeente.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-138: Subsidies voor waardevol onroerend erfgoed
Uit de inventaris van het bouwkundig erfgoed van de gemeente Koksijde opgemaakt in het kader
van het 'Cultuurbeleidsplan Koksijde 2003-2007', blijkt dat Koksijde een groot aantal waardevolle,
niet-beschermde gebouwen bezit. Om het behoud van dit patrimonium te stimuleren, staat de
gemeente in voor de financiële ondersteuning van particulieren bij restauratiewerken aan deze
zgn. ‘4-sterren’-gebouwen. Hiertoe werd het reglement 'Gemeentelijke restauratiepremie voor
waardevol niet-beschermd erfgoed' ontwikkeld waarin de concrete modaliteiten tot het
verkrijgen van deze subsidies beschreven staan.
[link : http://inwoner.koksijde.be/product/521/restauratiepremie]

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 48.000,00 0,00 -48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 48.000,00 0,00 -48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 48.000,00 0,00 -48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 48.000,00 0,00 -48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2018 48.000,00 0,00 -48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 48.000,00 0,00 -48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-189: Verderzetten van bestaande erfgoedprojecten
De cel Erfgoed staat in voor de verdere implementatie van het bestaande Koksijdse erfgoedbeleid
waarbij door middel van de deelname aan en/of het zelf ontwikkelen van erfgoedactiviteiten en -
projecten het lokale erfgoed in de kijker gezet wordt en dit met het oog op de verdere
sensibilisering van inwoners en bezoekers over de waarde en het belang van het Koksijdse
erfgoed.
Concreet betekent dit ondermeer : blijven deelnemen aan Vlaamse erfgoedactiviteiten (Open
Monumentendag, Erfgoeddag, ...), het verder ontwikkelen van educatieve erfgoedprojecten (o.a.
Huisje Nys), het verder inzetten op erfgoededucatie (o.a. de brochure 'Met je klas naar Koksijde'
en trimestriële nieuwsbrief, ...), realisatie van publicaties die het erfgoedaanbod in de kijker
zetten en/of bekend maken (brochures erfgoedwandelingen, folders, brochure Sint-Pieterskerk,
...), verdere ondersteuning en ontwikkeling van de bestaande gidsenwerking (opleidingen,
gegidste erfgoedwandelingen, ...), het plaatsen van erfgoedborden bij waardevol erfgoed, ...

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 45.700,00 0,00 -45.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 46.157,00 0,00 -46.157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 46.619,00 0,00 -46.619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 47.085,00 0,00 -47.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 47.556,00 0,00 -47.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 48.031,00 0,00 -48.031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan AP-1217: De dienst Cultuur zorgt voor een efficiënte dienstverlening
De gemeente wil via de Cultuurdienst een optimale en kwalitatieve dienstverlening aan de
culturele stakeholders aanbieden onder de vorm van promotionele, logistieke of andere
ondersteuning.
Concreet betekent dit : het faciliteren van tentoonstellingen voor kunstenaars, de realisatie van
publicaties die het cultureel aanbod bekend maken (o.a. Nieuwsbrief tentoonstellingen, Kijk op
kunst (atelierwandeling), Verenigingsbrochure, ...), het faciliteren van diverse culturele projecten,
...

Realisatietermijn: 2014 - 2019
Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 184.551,00 20.000,00 -164.551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 160.388,45 1.000,00 -159.388,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 163.300,88 1.000,00 -162.300,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 166.285,27 1.000,00 -165.285,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 169.353,68 1.000,00 -168.353,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 172.506,10 1.000,00 -171.506,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-139: De dienst Cultuur bestendigt de bestaande dienstverlening
zie actieplan AP-1217
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Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 184.551,00 20.000,00 -164.551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 160.388,45 1.000,00 -159.388,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 163.300,88 1.000,00 -162.300,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 166.285,27 1.000,00 -165.285,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 169.353,68 1.000,00 -168.353,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 172.506,10 1.000,00 -171.506,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan AP-1218: De Sportdienst zorgt voor een efficiënte dienstverlening
De gemeente wil via de Sportdienst een optimale en kwalitatieve dienstverlening aan de
stakeholders aanbieden onder de vorm van promotionele, logistieke of andere ondersteuning.
Concreet betekent dit : de realisatie van publicaties die het sportieve aanbod bekend maken, het
faciliteren van diverse sportprojecten, ...

Realisatietermijn: 2014 - 2019
Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 109.215,00 21.656,00 -87.559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 110.276,00 21.850,00 -88.426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 111.347,00 22.048,00 -89.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 112.429,00 22.250,00 -90.179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 113.523,00 22.456,00 -91.067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 114.626,00 22.666,00 -91.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-140: De Sportdienst bestendigt de bestaande dienstverlening
zie actieplan AP-1218

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 109.215,00 21.656,00 -87.559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 110.276,00 21.850,00 -88.426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 111.347,00 22.048,00 -89.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 112.429,00 22.250,00 -90.179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 113.523,00 22.456,00 -91.067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 114.626,00 22.666,00 -91.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan AP-1219: De Jeugddienst zorgt voor een efficiënte dienstverlening
De Jeugddienst wil dat kinderen en jongeren zo veel mogelijk kansen krijgen om zich te ontplooien,
elkaar te ontmoeten en hun vrijetijdsbesteding in te vullen. Door activiteiten en projecten op te
zetten of te ondersteunen, doelgerichte informatie te geven, het aanbieden van vorming, logistieke
ondersteuning, inspraakacties te organiseren, enzovoort.

Realisatietermijn: 2014 - 2019
Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
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2014 13.181,00 0,00 -13.181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 13.314,00 0,00 -13.314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 13.448,00 0,00 -13.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 13.584,00 0,00 -13.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 13.722,00 0,00 -13.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 13.860,00 0,00 -13.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-141: De Jeugddienst bestendigt de bestaande dienstverlening
zie actieplan AP-1219

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 13.181,00 0,00 -13.181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 13.314,00 0,00 -13.314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 13.448,00 0,00 -13.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 13.584,00 0,00 -13.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 13.722,00 0,00 -13.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 13.860,00 0,00 -13.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan AP-1220: Het cultuurcentrum CasinoKoksijde zorgt voor een efficiënte dienstverlening
Het cultureel centrum wil een optimale en kwalitatieve dienstverlening aan de stakeholders
aanbieden onder de vorm van promotionele, logistieke of andere ondersteuning.
Concreet betekent dit: technische ondersteuning voor het realiseren van voorstellingen, onthaal
van bezoekende theatergezelschappen, onthaal van de klant...

Realisatietermijn: 2014 - 2019
Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 210.853,00 0,00 -210.853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 211.811,00 0,00 -211.811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 212.779,00 0,00 -212.779,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 213.756,00 0,00 -213.756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 99.743,00 0,00 -99.743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 100.741,00 0,00 -100.741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-142: Het cultuurcentrum CasinoKoksijde bestendigt de bestaande dienstverlening
zie actieplan AP-1220

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 210.853,00 0,00 -210.853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 211.811,00 0,00 -211.811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 212.779,00 0,00 -212.779,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 213.756,00 0,00 -213.756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 99.743,00 0,00 -99.743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 100.741,00 0,00 -100.741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan AP-1221: Bewaren, ontwikkelen, onderzoeken en presenteren van het erfgoed via twee
musea-entiteiten
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Het bewaren, ontwikkelen, onderzoeken en presenteren van het lokale en regionale erfgoed via
twee unieke en complementaire musea-entiteiten.

Realisatietermijn: 2014 - 2019
Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 421.425,00 374.000,00 -47.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 395.643,00 374.000,00 -21.643,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 399.899,00 374.000,00 -25.899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 404.197,00 374.000,00 -30.197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 408.539,00 374.000,00 -34.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 412.925,00 359.000,00 -53.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-132: Verder inzetten op een kwalitatieve werking en uitbating van het Navigo
Met deze actie wil de gemeente verder inzetten op een kwalitatieve werking en uitbating van het
Navigo-museum met de bedoeling om het museum als kruispunt bij uitstek voor erfgoed, natuur
en cultuur van de Noordzee te profileren.
Ze wil dit doen aan de hand van de implementatie van een beleidsplan waarin het accent gelegd
wordt op 3 pijlers, nl. het uitvoeren van de museale basisfuncties, visserij als relatie tussen mens
en zee, en een participatief museum.
Dit beleidsplan is tevens een noodzakelijke voorwaarde om het aan haar toegekende
museumkwaliteitslabel en de regionale erkenning te behouden.
Concreet houdt dit ondermeer in : een dynamisch klimaat scheppen voor maritiem erfgoed in
Vlaanderen; proberen eigentijdse banden te tonen en te verdiepen tussen mens en zee aan de
hand van een interactieve opstelling, gevarieerde tijdelijke tentoonstellingen met aandacht voor
de geschiedenis, heden en toekomst van de visserij in de Noordzee (o.a. een tijdelijke
tentoonstelling met  jaarlijks wisselende doelgroep en een reizende expositie); het verder
beheren en onderzoeken van een collectie (o.a. opmaak collectiebeleidsplan, het meewerken aan
het opmaken van thesaurus in samenwerking met andere maritieme musea, ...); de profilering als
een kenniscentrum (o.a. door doctoraatsonderzoek van wetenschappelijke medewerker naar de
geschiedenis van het Belgisch visserijonderwijs); documenteren van het (immaterieel) erfgoed en
in het bijzonder van het ambacht van de garnaalvisserij te paard (o.a. door een actief
verzamelbeleid en participatie in het internationaal erfgoedveld); het uitbouwen van een
publiekscentrum voor duurzame visserij; fungeren als gastvrije ontmoetingsruimte voor jong en
oud met de nadruk op participatieve projecten in het brede cultureel-erfgoedveld (o.a. zoals het
tweejaarlijks Groot Visserijdebat); expertise-uitwisseling met andere erfgoedactoren (o.a.
Abdijmuseum Ten Duinen, MAS) ...

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 97.700,00 190.000,00 92.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 98.679,00 190.000,00 91.321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 99.665,00 190.000,00 90.335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 100.660,00 190.000,00 89.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 101.668,00 190.000,00 88.332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 102.684,00 175.000,00 72.316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-133: Verder inzetten op een kwalitatieve werking en uitbating van het abdijmuseum Ten
Duinen

Met deze actie wil de gemeente verder inzetten op een kwalitatieve werking en uitbating van het
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Abdijmuseum Ten Duinen 1138 met inbegrip van de ruïnes en de Zuidabdijmolen en dit met de
bedoeling om het rijke verleden en de uitstraling van de middeleeuwse cisterciënzerabdij Onze-
Lieve-Vrouw Ten Duinen in de regio, Vlaanderen en West-Europa te doen herleven. Door het
dagelijkse leven in de Duinenabdij te laten beleven, draagt het museum bij tot de verrijking van
het historisch inzicht.
Ze wil dit doen aan de hand van de implementatie van een beleidsplan waarin het accent ligt op
de rol van de abdij voor en binnen haar maatschappelijke ruimte, het uitvoeren van de museale
basisfuncties (collectievorming, behoud en beheer, onderzoek van de museale collectie en
ontsluiting) en een participatief museum.
Dit beleidsplan is tevens een noodzakelijke voorwaarde om het aan haar toegekende
museumkwaliteitslabel en de regionale erkenning te behouden.
Concreet houdt dit ondermeer in : een dynamisch klimaat scheppen voor Cisterciënzer-erfgoed in
Vlaanderen; de inhoudelijke en vormelijke herwerking van de museale opstelling; gevarieerde
tentoonstellingen en aandacht voor de geschiedenis en de reflectie daarvan op het heden vanuit
de collectie; de profilering als kenniscentrum en de stimulering van onderzoeksprojecten (o.a. de
organisatie van colloquia en samenwerking met onderzoeksinstellingen); het verder beheren,
onderzoeken en visualiseren van de site, de collectie (o.a. opmaak collectiebeleidsplan) en het
roerend en onroerend patrimonium van de abdij in ruime zin; fungeren als gastvrije
ontmoetingsruimte voor jong en oud; expertise-uitwisseling en participatieve projecten in het
brede erfgoedveld en met andere erfgoedactoren (o.a. Navigo-museum, Villers-la-Ville) ...

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 202.275,00 154.000,00 -48.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 174.299,00 154.000,00 -20.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 176.342,00 154.000,00 -22.342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 178.406,00 154.000,00 -24.406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 180.489,00 154.000,00 -26.489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 182.594,00 154.000,00 -28.594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-134: Verder inzetten op de publiekswerking en Onthaal/ticketing Shop van de
gemeentelijke musea

Met deze actie wil de gemeente via de cel ‘Interpretatie, educatie en publiekswerking’ Musea en
de cel ‘Onthaal, Ticketing en Shop’ Musea de gemeentelijke musea als kwaliteitsmerk in het
culturele erfgoedlandschap poneren. Deze cellen dienen garant te staan voor een integrale en
complementaire klantgerichte dienstverlening, waarbij respectvol wordt omgegaan met de
eigenheid van de individuele instellingen. Hierbij is het de bedoeling opdat zij een brug vormen
tussen de musea en hen stimuleert tot wederzijdse expertiseuitwisseling, waarbij zij proactief zelf
hun expertise proberen te delen met diverse actoren.
Doelgroepgerichte informatie, een jaarlijkse aantrekkelijke programmatie en creatieve
marketingacties moeten een zo ruim mogelijk publiek aan de gemeentelijke musea trachten te
binden.
Dankzij een duidelijke profilering en positieve naambekendheid wordt gepoogd om de
verschillende gemeenschappen tot actieve participatie te stimuleren en hen te laten uitgroeien
tot ambassadeurs van de gemeentelijke musea.
Concreet houdt dit ondermeer in : opzetten publieksonderzoek (erfgoedprofielen) met oog op
accurate omschrijving van de doelgroepen; correcte informatie over de collectie en de
organisatie aanpassen aan de doelgroepen en langs zoveel mogelijk kanalen verspreiden (o.m.
zaalteksten, bijschriften, audiogidsen, rondleidingen, lezingen, studiedagen, educatieve
pakketten, folders, catalogi, publicaties allerhande, pers, internet, nieuwsbrief, toeristische
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diensten, signalisatie,…); een gevarieerd activiteitenprogramma per museum dat aansluit bij het
museale verhaal (o.m. Paardenvissers in het museum, Middeleeuws theaterfestival en
winterevenement,…) alsook deelname aan Vlaamse (overheids)initiatieven (o.m. Erfgoeddag,
Open Monumentendag, Week van de Zee, Dag van de Wetenschap,..) en gemeenschappelijke
publieksacties (o.m. Open Museumdag, rondleidingen en workshops tijdens schoolvakanties,
jaarlijkse nocturne, museumquiz…); afstemmen van de werking van de onthaaldesks
(gelijklopende dienstregeling, potentiële inzetbaarheid in beide musea); ontwikkeling van
custommade verkoopsitems voor de museumshops (gericht op individuele collecties en gadgets
met gemeenschappelijk campagnebeeld);  implementatie van een nieuw en uniform
kassaticketingsysteem; opzetten extra murosactiviteiten (o.m. mobiel museum); promotie
museumbezoek als all-weather activiteit; …

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 121.450,00 30.000,00 -91.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 122.665,00 30.000,00 -92.665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 123.892,00 30.000,00 -93.892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 125.131,00 30.000,00 -95.131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 126.382,00 30.000,00 -96.382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 127.647,00 30.000,00 -97.647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beleidsdoelstelling BD-3: Werken aan een aangename en duurzame leefomgeving om de
aantrekkelijkheid van de gemeente verder te garanderen voor de diverse doelgroepen

Met deze beleidsdoelstelling willen we tegemoet komen aan het populair houden van de gemeente als
woon- leef en werkomgeving. Het is duidelijk dat het wonen in de gemeente Koksijde alsmaar
populairder wordt. Factoren zoals de rust, de zee en het strand spreken alsmaar meer jongeren en
mensen van het binnenland aan om hier te blijven of te komen wonen. Uit de omgevingsanalyse blijkt
dat de aantrekkelijkheid van de gemeente er ook voor zorgt dat het wonen in de gemeente Koksijde
zeer duur is, dit vooral voor de jongeren binnen onze gemeente. Er zal ingezet worden op acties om het
betaalbaar wonen voor deze bevolkingsgroep te verhogen. Op die manier kunnen we de vergrijzing
binnen de gemeente voor een stuk tegengaan. Het streefdoel is het faciliteren van betaalbare,
permanente bewoning. Dit kan gerealiseerd worden door het voeren van een actief grond- en
pandenbeleid, door het regulerend optreden door middel van stedenbouwkundige voorschriften (die
bijv. de typologie van de woningen bepalen enz.). In samenwerking met de diverse lokale actoren
(OCMW, huisvestingsmaatschappij IJzer en Zee, sociaal verhuurkantoor, private investeerders, …) zal
een actief woonbeleid gevoerd worden.

De gemeente Koksijde bouwt mee aan de toekomst van morgen. Ze behoort tot de tien meest
duurzame badplaatsen van Europa. Koksijde zet maximaal in op haar lokale identiteit, haar natuurlijk en
cultureel erfgoed en het behouden van een schoon milieu in de kustgemeente. Mensen worden meer
en meer milieubewust, maar bewustwording alleen is niet genoeg en gemeentelijke initiatieven zijn
daarom van cruciaal belang. Ecologisch besturen is een beleidsaspect die elke gemeente als prioritair
zou moeten beschouwen. Koksijde wil daarom de voorzorgen nemen om haar gemeentelijk beleid af te
stemmen op het intact houden van haar omgeving en haar inwoners en bezoekers hier zo bewust
mogelijk mee te laten omgaan. Het streefdoel is dan ook om de leefbaarheid in al haar facetten te
optimaliseren en stimuleren. Een duurzaam mobiliteitsbeleid zal verder uitgewerkt worden met
aandacht voor parkeerdruk in het hoogseizoen, veilige doortochten, veilige fietspaden en voetpaden,
schoolomgevingen, …, inzet op verhoogde verkeersveiligheid en het verder ontsluiten van de
fietsnetwerken.
De kernversterking van dorpen is van vitaal belang om de leefbaarheid in de dorpen te verhogen,
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waardoor de aantrekkelijkheid van onze dorpen verhoogd wordt en bijkomend de lokale economie een
impuls krijgt. Inzetten op dorpskernvernieuwing is een strategische keuze om de aantrekkelijkheid te
vergroten en bijkomend het toerisme te versterken. Een aantrekkelijke publieke ruimte met voldoende
groenvoorzieningen en met oog voor netheid zijn daarbij belangrijk. Het ruimtelijke ordeningsbeleid zal
daarbij moeten bijdragen tot het verhogen van die leefbaarheid.

Een aangename leefomgeving en een aantrekkelijke gemeente is enkel mogelijk indien inwoners en
bezoekers zich veilig voelen. De implementatie van een geïntegreerd veiligheidsbeleid berust op de
samenwerking tussen alle betrokken actoren uit de verschillende sectoren en beleidsniveaus. Dit houdt
ook in dat de samenhang tussen de bestaande maatregelen, instrumenten en plannen meer op elkaar
moet worden afgestemd (cf. het zonaal (politioneel) veiligheidsplan, het veiligheids- en
preventiecontract, het parketbeleid, het lokaal sociaal beleidsplan, de noodplanning...). Het garanderen
van veiligheid houdt dan ook meer in dan het optreden van de politiediensten. Met het
maatschappelijk veiligheidsplan is een integrale aanpak mogelijk, waarbij samenwerking van cruciaal
belang zal zijn. Opvolging, evaluatie en bijsturing van het veiligheidsplan zal dan ook de boodschap zijn.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 7.309.979,00 1.921.662,00 -5.388.317,00 3.845.617,00 488.000,00 -3.357.617,00 0,00 0,00 0,00

2015 7.456.627,00 1.996.248,00 -5.460.379,00 4.526.258,63 908.617,00 -3.617.641,63 0,00 0,00 0,00

2016 7.606.606,00 2.031.525,00 -5.575.081,00 5.228.705,00 10.000,00 -5.218.705,00 0,00 0,00 0,00

2017 7.759.995,00 2.067.508,00 -5.692.487,00 3.910.000,00 0,00 -3.910.000,00 0,00 0,00 0,00

2018 7.916.876,00 2.104.211,00 -5.812.665,00 1.170.000,00 0,00 -1.170.000,00 0,00 0,00 0,00

2019 8.077.329,00 2.141.648,00 -5.935.681,00 810.000,00 0,00 -810.000,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan AP-1194: Uitwerken van strategische inbreidingsprojecten in de dorpskernen
Doel is de schaarse bouwgrond die er nog voor handen is optimaal aan te wenden en tegelijk
hierdoor de kernen te versterken. Door de geplande herlokalisatie van de politie Westkust op het
Markplein van Koksijde, komt de site van het voormalige gemeentehuis en politiekantoor in
Koksijde-dorp vrij, waardoor hiervoor een masterplan kan opgesteld worden om deze site opnieuw
in te richten, in relatie met het dorpsgebeuren en met het achterliggend sportpark.
In Oostduinkerke-dorp zal een masterplan opgesteld worden voor de woonzone ten noorden van
het sportpark (oksel Toekomstlaan – Dorpsstraat). De gemeente heeft hiervoor reeds enkele
panden verworven. Het ligt in de bedoeling om hier een strategisch project uit te werken, waarin o.
a. een (sport)hotel met een rendabel aantal kamers (min. 60) een meerwaarde kan betekenen voor
de gemeente Koksijde, o.a. door de nabije aanwezigheid van de vele sportfaciliteiten (sportpark en
golf).

Actieplan AP-1195: Zorgen voor een betaalbaar woningaanbod
Er werd een lokaal woonplan opgesteld met tal van acties rond betaalbaar wonen. Doelstelling is
deze uit te voeren tijdens deze planperiode. Bovendien zal de reconversie van de militaire basis
Koksijde een aantal opportuniteiten bieden inzake betaalbaar wonen in de gemeente Koksijde. Een
masterplan voor deze zone is in opmaak (zie actieplan Ap-1196).

Realisatietermijn: 2014
Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 0,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 -54.000,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-143: Aankoop achtergrond Kerkstraat
De sociale huisvestingsmaatschappij Ijzer en Zee startte met de bouw van een aantal
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huurappartementen in de Kerkstraat. Om de problematiek van het gebrek aan parkeerplaatsen te
kunnen opvangen zou de gemeente een perceeltje achtergrond aankopen zodoende het sociale
huisvestingsproject over voldoende parkeerplaatsen kan beschikken.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 0,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 -54.000,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan AP-1196: Reconversie van de militaire basis
De Vlaamse Regering heeft de provincie West-Vlaanderen aangeduid voor het herbestemmen van
de gronden die vrij komen op de militaire basis van Koksijde. De provincie wenst de nieuwe
bestemming uit te werken als een strategisch project, en dit in nauw overleg met de gemeente.
Momenteel worden aan de hand van SWOT-analyse mogelijke bouwstenen en scenario’s
uitgewerkt
Doel is uiteindelijk om met de weerhouden bouwstenen een masterplan te laten opmaken die de
visie voor de verdere toekomst van deze site uittekent. Hieraan wordt eveneens een financiële
haalbaarheid en fasering gekoppeld. Afhankelijk van de inhoud van dit plan, zullen ook
gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen moeten opgesteld worden (cfr.
subsidiariteitsprincipe). Binnen dit projectgebied zal ook gezocht worden naar bijkomende ruimte
voor o.a. wonen, herlocalisatie van een aantal functies en sport- en ontspanningsaccomodatie.

Actieplan AP-1197: Kwalitatief aanleggen van groene ruimtes (parken, perken, natuurgebieden)
De gemeente wordt momenteel reeds gekenmerkt door de grote aanwezigheid van groene
ruimtes, die de aantrekkelijkheid van de gemeente om er te wonen en te verblijven verhoogt. Met
dit actieplan willen we deze verder kwalitatief aanleggen en onderhouden.

Realisatietermijn: 2014 - 2019
Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 253.175,00 21.250,00 -231.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 255.721,00 21.250,00 -234.471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 258.295,00 21.250,00 -237.045,00 20.000,00 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00

2017 260.893,00 21.250,00 -239.643,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 263.518,00 21.250,00 -242.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 266.168,00 21.250,00 -244.918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-72: Inrichten van volkstuinen
Met deze actie willen we de sociale cohesie verhogen door het realiseren van een
ontmoetingsplaats tussen verschillende generaties en culturen en het creëren van een goede
groepsdynamiek.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 20.000,00 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-144: De Groendienst zorgt voor een efficiënte dienstverlening
Het doel van deze actie is om de werking van de dienst verder te optimaliseren, gelet op de grote
uitdagingen waarmee deze dienst te maken heeft. Zo kan er vanaf 2015 geen gebruik meer
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gemaakt worden van pesticiden op het openbaar domein. Dit zal zowel een effect hebben op de
manier van werken, noodzakelijk materieel als op de ganse organisatie van de dienst. Strikte
opvolging en efficiënte inzet van personeel zal meer dan ooit noodzakelijk zijn.
Ook bij de aanleg van nieuwe groene ruimte dient maximaal rekening gehouden te worden zodat
onderhoud zo minimaal en optimaal mogelijk kan verlopen.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 253.175,00 21.250,00 -231.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 255.721,00 21.250,00 -234.471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 258.295,00 21.250,00 -237.045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 260.893,00 21.250,00 -239.643,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 263.518,00 21.250,00 -242.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 266.168,00 21.250,00 -244.918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan AP-1198: Kwalitatief herinrichten van straten en pleinen
De openbare ruimte (straten, pleinen) is het platform om zich te verplaatsen, te winkelen, te spelen
of een praatje te maken met de buren. Mensen hechten daarom veel belang aan het uitzicht en de
leefkwaliteit van hun onmiddellijke omgeving. Ook op het vlak van toeristische aantrekkelijkheid is
een kwalitatief openbaar domein van groot belang. Daarom zal de gemeente Koksijde verder
investeren in het kwalitatief herinrichten van straten en pleinen, op maat van alle weggebruikers.

Realisatietermijn: 2014 - 2018
Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 0,00 0,00 0,00 1.441.617,00 0,00 -1.441.617,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 1.756.500,00 206.617,00 -1.549.883,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 -1.300.000,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 -1.100.000,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 -350.000,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-73: Herinrichting Strandlaan tussen Van Looylaan
De werken omvatten de aanleg van een gescheiden rioolstel waarbij het regenwater in de grond
infiltreert. Vanaf de Wallecanlaan tot Sint-Hermesstraat wordt de straat aan beide zijden
voorzien van een fietspad. Vanaf de Fred Wallecanlaan wordt overgegaan naar gemengd verkeer
met parkeerstroken. Op de hoek met de Wallecanlaan wordt er een parking aangelegd met
rondom een groenbuffer. De werken zijn gestart op 1 oktober 2013.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 -900.000,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-74: uitvoeren van diverse kleine wegenwerken
De werken omvatten diverse bestratingswerken in de Rouzéstraat, de schoolomgeving
Abdijstraat, Helvetiastraat, Zeelaan, Wilde Rozenvoetpad en de Strandlaan.
De Rouzéstraat en Jorisstraat worden voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel. De rijweg
wordt aangelegd in asfalt, de voetpaden in betonstraatstenen. Op verschillende locaties zijn laad-
en loszones voorzien.
De inrit van de gemeentelijke basisschool in de Abdijstraat wordt aangelegd in waterdoorlatende

03/12/2013 14:54 34 / 85

46



Strategische nota meerjarenplanning Gemeente Koksijde vanaf 2014

betonstraatstenen. Langsheen de inrit worden zoveel mogelijk parkeerplaatsen voorzien. Ook de
speelplaats krijgt een nieuwe verharding en inrichting.
De omgeving van de vrije basisschool in de Helvetiastraat wordt meer parkeergelegenheid
voorzien en de bestaande signalisatie-schoolomgeving wordt verplaatst.
In de Zeelaan wordt de bushalte aan de politie toegankelijker gemaakt door een verhoogde
perronboord aan te leggen en voldoende wachtruimte met de nodige halte-accommodatie in te
richten.
In het Wilde Rozenvoetpad wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en wordt de
bovenbouw vernieuwd in overeenstemming met het herwaarderingsplan van het Quartier
Sénégalais.
In de Strandlaan worden een aantal funderingsvoeten voor nieuwe verlichtingspalen geplaatst.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 -250.000,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 660.000,00 0,00 -660.000,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-75: Herinrichting Zeelaan fase 3
Deze werken omvatten de verdere verfraaiing van de Zeelaan in Koksijde-bad. Met deze werken
zal het volledige handelscentrum in de Zeelaan vernieuwd zijn tussen de N34 en het rondpunt
‘Fontein’. Hierbij wordt maximaal aandacht besteed aan de zwakke weggebruiker door de aanleg
van brede voetpaden en het beperken van het aantal parkeervoorzieningen. Automobilisten
worden voor langparkeren doorverwezen naar de centrumparking onder C.C. CasinoKoksijde.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-76: Herinrichting Noordstraat en Louise Hegerplein Koksijde-dorp
Deze werken omvatte het verfraaien van een deel van de Noordstraat waar de voetpaden in
slechte staat zijn. Het Louise Hegerplein, dat thans een asfaltvlakte is, wordt eveneens kwalitatief
ingericht en de aansluiting met de Robert Vandammestraat wordt afgesloten om het sluipverkeer
een halt toe te roepen en de verkeersveiligheid te verhogen. Op die manier wordt Hegerplein
meer een plein, met parkeervoorzieningen en groene ruimten (zowel tegenaan het monument
aan de Vandammestraat  als aansluitend op bestaande zithoek t.h.v. de Noordstraat). Van deze
wegenwerken wordt ook gebruik gemaakt om problemen met wateroverlast in de
Vandammestraat aan te pakken door aanleggen van nieuwe een riolering t.h.v. Hegerplein.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 -350.000,00 0,00 0,00 0,00
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Actie ACT-77: Sfeerverlichting Zeelaan en Strandlaan
De Zeelaan in Koksijde-bad wordt zo obstakelvrij mogelijk heringericht. Er is dan ook een nieuwe
multifunctionele paal ontwikkeld waar diverse functies zijn opgenomen: sfeerverlichting,
aansluiting voor kerstverlichting, stopcontacten tbv markt en andere evenementen, luidsprekers
en de  mogelijkheid op banners op te hangen. Deze palen zullen de oude bolvormige (en
energieverslindende, milieu-onvriendelijke) sfeerverlichtingspalen vervangen. De functionele
verlichting komt op de gevels van de aanpalende gebouwen.
Aangezien in de Strandlaan gelijkaardige bolvormige sfeerverlichting staat waarvoor het steeds
moeilijker is om wisselstukken te vinden, wordt voorgesteld om in handelscentrum dezelfde
multifunctionele palen te plaatsen als in de Zeelaan. Door meer palen de bestellen wordt dit
financieel interessanter. Bovendien zullen deze palen beeldbepalend zijn.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 596.500,00 0,00 -596.500,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-78: Aanpassen van het kruispunt Oostduinkerke-dorp, N355/N396
Dit zijn uitgestelde werken in kader van aanpassen van de schoolomgevingen in het kader van het
mobiliteitsconvenant. Aangezien de afbraak van het hoekgebouw heel wat voeten in de aarde
had, kon de herinrichting van dit kruispunt niet uitgevoerd worden samen met de andere
werken. Bovendien moest ook eerst voormalige jeugdherberg afgebroken worden.
Door deze werken wordt de aansluiting van de Dorpsstraat (kant Nieuwpoort) op de
Toekomstlaan wat ruimer. In de Toekomstlaan wordt een voorsorteerstrook voorzien om vanuit
richting Wulpen gemakkelijker te kunnen afslaan richting Nieuwpoort (ook toegangsweg tot de
golf).

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 0,00 0,00 0,00 291.617,00 0,00 -291.617,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 206.617,00 206.617,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-79: Herinrichting Europaplein
Deze werken voorzien de heraanleg van verharding van de bestaande parking op het
Europaplein, in samenwerking met de VME van de ondergrondse garages die tegelijkertijd de
dakdichting zullen vernieuwen.
Verder wordt de zeedijk visueel verlengd over het plein en wordt aan de zijde van de duinen
(kant zee), de inrichting kwalitatiever met propere groenzones en een breder wandelpad.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 -800.000,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan AP-1199: Garanderen van een goed onderhouden en nette publieke ruimte
Een goed onderhouden en nette publieke ruimte is belangrijk als gevoelswaarde voor de vele
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gebruikers van het openbaar domein.

Realisatietermijn: 2014 - 2019
Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 0,00 0,00 0,00 950.000,00 0,00 -950.000,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 523.608,00 0,00 -523.608,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-80: Structureel onderhouden van het wegennet
Dit betreft een jaarlijks budget om wegen zoveel mogelijk preventief en zo weinig mogelijk
curatief te onderhouden. Het betreft zowel herstel van voetpaden als vernieuwing van de
wegbedekking (al dan niet met onderfundering). Gebrek aan onderhoud van wegen zou er op
langere termijn voor zorgen dat investeringskosten voor onderhoud zwaarder zijn.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-81: Afwerken reeds opgestarte werken (meerwerken diverse)
Bij diverse werken die in het recente verleden zijn uitgevoerd, werden reeds een aantal
meerwerken goedgekeurd.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-83: Wegwerken wateroverlast Guldenzandstraat - Venusschelpweg
De omgeving van de Guldenzandstraat en Venusschelpweg heeft de laatste jaren frequent te
maken met wateroverlast, waarbij straten plaatselijk blank staan. Deze werken voorzien een
vlottere berging en afvoer van hemelwater.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 -250.000,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 23.608,00 0,00 -23.608,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan AP-1200: Voeren van een duurzaam mobiliteitsbeleid en het instandhouden van het
openbaar vervoersaanbod

Het gemeentelijke mobiliteitsplan zal de komende jaren verder de leidraad zijn voor het voeren van
een duurzaam mobiliteitsbeleid, waarbij de aandacht gaat naar de verschillende modi. Belangrijk is
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daarbij ook een evenwichtig en toegankelijk openbaar vervoersaanbod in de gemeente, afgestemd
op de noden van inwoners en bezoekers.

Realisatietermijn: 2014 - 2019
Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 72.800,00 0,00 -72.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 72.800,00 0,00 -72.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 72.800,00 0,00 -72.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 72.800,00 0,00 -72.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 72.800,00 0,00 -72.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 72.800,00 0,00 -72.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-84: De gemeente speelt in op het derde betalerssysteem
De gemeente voorziet een tegemoetkoming aan de VVM De Lijn opdat 60-plussers gratis zouden
kunnen rijden met het openbaar vervoer. Hierdoor kunnen ouderen, die vaak minder mobiel zijn,
zich toch verplaatsen. Via een tussenkomst in de buzzy-pas (De Lijn) en de campus-kaarten
(NMBS) wordt bovendien het gebruik van het openbaar vervoer voor woon-schoolverkeer door
scholieren, extra gestimuleerd.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 72.800,00 0,00 -72.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 72.800,00 0,00 -72.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 72.800,00 0,00 -72.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 72.800,00 0,00 -72.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 72.800,00 0,00 -72.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 72.800,00 0,00 -72.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan AP-1201: Vervolledigen van fietsnetwerken
Als fietsvriendelijke gemeente wil de gemeente het fietsnetwerk verder uitbouwen zodat het voor
fietsers nog aangenamer en veiliger wordt om zich met de fiets te verplaatsen, en dit voor zowel
functionele als recreatieve verplaatsingen. Naast infrastructurele maatregelen zoals
aanleg/vernieuwing van fietspaden (N34, N396), plaatsen van fietsenstallingen, wordt ook gedacht
aan de uitbouw van fietsverhuurpunten op strategische plaatsen, zoals bijv. station Koksijde,…

Realisatietermijn: 2014 - 2015
Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 0,00 0,00 0,00 455.000,00 320.000,00 -135.000,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 455.000,00 590.000,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-85: fietspaden N35 Veurne-De Panne
In samenwerking met de Vlaamse Overheid (Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen),
de gemeente De Panne en de stad Veurne, worden vrijliggende fietspaden aangelegd langs de
N35 (verbinding tussen De Panne en Veurne). Aangezien ongeveer 700m van dit traject gelegen is
op grondgebied Koksijde, dient Koksijde in het kader van het mobiliteitsconvenantenbeleid mee
te participeren. Het aandeel van de gemeente Koksijde wordt voor 100% gesubsidieerd door de
Vlaamse Overheid.
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Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 0,00 0,00 0,00 455.000,00 320.000,00 -135.000,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 455.000,00 590.000,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan AP-1202: Voeren van een actief beleid rond beperken van afval
Koksijde wil er naar streven om samen met de inwoners, verblijvers en toeristen te ijveren voor een
nette gemeente. De dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling blijft de nadruk leggen op het
voorkomen van restafval met een doorgedreven sensibilisatie, een optimaal afgestemd aanbod om
afval (selectief) in te zamelen en een gedifferentieerde tarifering.

Realisatietermijn: 2014 - 2019
Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 1.540.460,00 100.645,00 -1.439.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 1.556.195,00 142.258,00 -1.413.937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 1.572.094,00 143.903,00 -1.428.191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 1.588.159,00 145.581,00 -1.442.578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 1.604.391,00 147.293,00 -1.457.098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 1.620.791,00 149.039,00 -1.471.752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-145: Beperken van afval
De selectieve inzameling van afvalfracties, zowel via het containterpark als de huis-aan-huis-
ophaling, zal verder geoptimaliseerd worden volgens het principer van "de vervuiler betaalt". We
willen ook inzetten op extra inzamelingen van selectieve fracties in de toeristische zones en het
net houden van het openbaar domein door bijvoorbeeld de inzameling van huishoudelijk
restafval met rolcontainers.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 1.507.460,00 80.645,00 -1.426.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 1.522.535,00 82.258,00 -1.440.277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 1.537.761,00 83.903,00 -1.453.858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 1.553.139,00 85.581,00 -1.467.558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 1.568.671,00 87.293,00 -1.481.378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 1.584.357,00 89.039,00 -1.495.318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-205: Reorganisatie van het containerpark
Optimaliseren containerpark o.a. identiteitscontrole en diftarisering conform Vlarema.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 33.000,00 20.000,00 -13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 33.660,00 60.000,00 26.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 34.333,00 60.000,00 25.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 35.020,00 60.000,00 24.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2018 35.720,00 60.000,00 24.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 36.434,00 60.000,00 23.566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan AP-1203: Verder investeren in de aanleg van afvalwaterzuivering teneinde de
rioleringsgraad te verhogen

Koksijde heeft reeds een hoge riolerings- en zuiveringsgraad, doch is er nog werk aan de winkel om
centraal gebied (overeenkomstig zoneringsplan) te voorzien van riolering en om het buitengebied
hetzij te voorzien van (druk)riolering of IBA’s.

Realisatietermijn: 2014 - 2019
Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 287.992,00 1.585.000,00 1.297.008,00 825.000,00 168.000,00 -657.000,00 0,00 0,00 0,00

2015 290.872,00 1.616.700,00 1.325.828,00 681.150,63 112.000,00 -569.150,63 0,00 0,00 0,00

2016 293.780,00 1.649.034,00 1.355.254,00 300.000,00 0,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00

2017 296.718,00 1.682.015,00 1.385.297,00 300.000,00 0,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00

2018 299.686,00 1.715.655,00 1.415.969,00 300.000,00 0,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00

2019 302.683,00 1.749.968,00 1.447.285,00 300.000,00 0,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-86: Afwerken reeds opgestarte werken (meerwerken diverse)
Voor een aantal recent afgewerkte rioleringswerken dienen nog een aantal meerwerken
verrekend te worden.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 0,00 0,00 0,00 175.000,00 0,00 -175.000,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-87: Rioleringswerken in de Leeuwerikenstraat
Dit betreft het saneren door aanleg van riolering van de volgende fase van de wijk Groenendijk
ten noorden van de Albert I-laan. Dit gebied wordt gekenmerkt door een hoge grondwaterstand,
waardoor bezink- en septische putten er amper werken (is bovendien niet milieuvriendelijk).
Deze werken worden gesubsidieerd in het kader van de gewestbijdrage van de VMM. Samen met
de rioleringswerken zal Aquafin, op hun kosten, ook de bestaande persleiding vernieuwen.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 0,00 0,00 0,00 350.000,00 168.000,00 -182.000,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 381.150,63 112.000,00 -269.150,63 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-88: Structureel onderhouden van rioleringen
Structureel onderhoud van riolering is noodzakelijk om de levensduur en kwaliteit van de
riolering op peil te houden, zoniet worden we binnen afzienbare tijd geconfronteerd met hogere
vervangingsinvesteringen.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 287.992,00 1.585.000,00 1.297.008,00 300.000,00 0,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00
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2015 290.872,00 1.616.700,00 1.325.828,00 300.000,00 0,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00

2016 293.780,00 1.649.034,00 1.355.254,00 300.000,00 0,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00

2017 296.718,00 1.682.015,00 1.385.297,00 300.000,00 0,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00

2018 299.686,00 1.715.655,00 1.415.969,00 300.000,00 0,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00

2019 302.683,00 1.749.968,00 1.447.285,00 300.000,00 0,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan AP-1204: Voeren van een duurzaam energiebeleid
De klimaatverandering is de laatste jaren niet meer uit de actualiteit weg te denken. Die aandacht
is volkomen terecht. Studie na studie wordt aangetoond dat de effecten van de opwarming van de
aarde in hun omvang en reikwijdte steeds dramatischere gevolgen hebben. Koksijde wil onder de
noemer ‘EnergieK2020’ vooroplopen in energiebewuste initiatieven. De opmaak en implementatie
van een weldoordacht masterplan om de eigen CO2-uitstoot drastisch te reduceren laat een
planmatige aanpak toe en biedt tevens een antwoord aan de toenemende energiekosten en de
groeiende maatschappelijke bezorgdheid rond minder energieverbruik. Hierbij zal een masterplan
Energiek2020 worden opgemaakt en ingezet worden op groene stroom.

Realisatietermijn: 2014 - 2016
Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 88.705,00 0,00 -88.705,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-147: Openbare verlichting, uitvoeren maatregelen quickscan
Er is steeds meer aandacht om ook te saneren op openbare verlichting. In het verdere verleden
werden nog veel energieverslindende armaturen gebruikt. Op vandaag zijn er veel
milieuvriendelijkere en energiearmere armaturen op de markt. Aan de hand van de door Eandis
uitgevoerde Quickscan kan er met gerichte vervangingsinvesteringen relatief vlug energiewinsten
geboekt worden.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 88.705,00 0,00 -88.705,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-202: Het patrimonium van de vrijetijdsdiensten wordt op een duurzame manier beheerd
Met deze actie wil de gemeente bijzondere aandacht besteden aan het duurzaam beheren van
haar vrijetijdspatrimonium zoals het cultureel centrum, de bibliotheek, de twee gemeentelijke
musea zijnde het Abdijmuseum Ten Duinen en Navigo, de Sport- en Jeugdaccomodaties,
onroerend erfgoed, etc.  Heel wat vrijetijdsorganisaties zijn immers op zoek naar manieren om
hun voetafdruk te verkleinen en een duurzame en rechtvaardige samenleving te creëren.
Naast initiatieven en concrete acties binnen de cultuur- en vrijetijdshuizen (zie ACT-29) wil de
gemeente ecologisch en verantwoord omgaan met energie en materialen door de toepassing van
ecologische en duurzame principes in de verdere uitbouw van de cultuur-, erfgoed- en
vrijetijdshuizen. Concreet houdt dit o.m. in : opmaak van een beleidsplan met jaarlijkse
actieplannen, uitvoeren van energiescans, gebruik van duurzame materialen in de
vrijetijdshuizen, acties ondernemen i.f.v. energiezuinige gebouwen ...
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Actieplan AP-1205: Milieubewustzijn en natuurbeleving op een actieve manier versterken
Educatie speelt een essentiële rol in het streven naar een duurzame samenleving. Onze attitudes
worden immers mee bepaald door de kennis die we met de paplepel krijgen ingegoten. Het
ecologisch bewustzijn herstellen is misschien wel dé factor in elke fundamentele transitie naar een
duurzamer wereld.

Realisatietermijn: 2014 - 2019
Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 26.461,00 0,00 -26.461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 26.726,00 0,00 -26.726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 26.994,00 0,00 -26.994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 27.264,00 0,00 -27.264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 27.538,00 0,00 -27.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 27.813,00 0,00 -27.813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-148: Werking Duinenhuis
Het Duinenhuis plaatst het actief omgaan met natuureducatie centraal en beschikt inmiddels
over een stevig basisaanbod waarop kan worden verder gebouwd om op termijn tot 10.000
deelnemers per jaar te kunnen verwelkomen. De versterking van de werking van het Duinenhuis
speelt op drie vlakken:
- Opwaarderen van de omgeving: essentieel daarbij wordt o.a. het aanbrengen van educatieve
bebording en het verbeteren van de toegankelijkheid voor wandelaars vanaf de parking aan het
Elisabethplein. Het vooropgestelde beheerplan van het Agentschap voor Natuur en Bos wordt
tevens een belangrijke opportuniteit om een aantal buitenactiviteiten te verankeren,
- Versterken van de onthaalfunctie: door bv. kwalitatieve tentoonstellingen,
- Opwaarderen van het huidig aanbod: volop uitspelen van de sterktes (dakterras, unieke ligging
bij zee en duinen, sterrenkijkpunt, educatieve keuken) in het activiteiten – en vormingsaanbod en
professioneel inkleden van de doe-stations)

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 26.461,00 0,00 -26.461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 26.726,00 0,00 -26.726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 26.994,00 0,00 -26.994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 27.264,00 0,00 -27.264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 27.538,00 0,00 -27.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 27.813,00 0,00 -27.813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan AP-1206: Het voeren van een duurzaam ruimtelijk ordeningsbeleid
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
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2014 53.200,00 0,00 -53.200,00 20.000,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00

2015 53.732,00 0,00 -53.732,00 10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00

2016 54.269,00 0,00 -54.269,00 20.000,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00

2017 54.812,00 0,00 -54.812,00 10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00

2018 55.359,00 0,00 -55.359,00 20.000,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00

2019 55.912,00 0,00 -55.912,00 10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-150: Een ruimtelijk ordeningsbeleid met oog voor duurzaamheid
Via het ruimtelijk ordeningsbeleid wenst de gemeente duurzaam en doordacht om te gaan met
de (beschikbare) ruimte zonder hierbij de ruimtelijke draagkracht en ruimtelijke kwaliteit van een
gebied in het gedrang te brengen voor huidige én toekomstige generaties. Dit gebeurt zowel via
structuurplanning, opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en andere ordeningsplannen
(zoals bijv. masterplan, beeldkwaliteitsplannen,…) en verordeningen. Maar ook bij het
vergunningenbeleid moet duurzaamheid het uitgangspunt zijn (gericht op flexibiliteit,
levensduur, gebruikte materialen,…). In het begin van de planperiode zal het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan worden bijgestuurd in functie van de diverse ruimtelijke beleidsopties en
voor het oplossen van diverse ruimtelijke knelpunten (waaronder een plan die duidelijk en
ondubbelzinnig aangeeft waar appartementsvilla’s/meergezinswoningen mogelijk zijn, ook aan
de zuidelijke kant van de Koninklijke Baan, en de opmaak van een hoogbouwplan over het ganse
grondgebied met aanduiding van strategische zones waar verdichting in de hoogte mogelijk moet
zijn).

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-151: De dienst Stedenbouw bestendigt de bestaande dienstverlening
De dienst stedenbouw wenst naar de burger de bestaande dienstverlening verder kwalitatief uit
te bouwen door het geven van correcte en vlotte informatie via diverse kanalen (hierbij beroep
doende op geëinde informaticatools, opleiding,…), vlotte afhandeling van dossiers als ontvoogde
gemeente, geïntegreerd samenwerken met de dienst milieu en duurzame ontwikkeling ikv de
komst van de omgevingsvergunning, verdere uitbouw van netwerk van relaties met andere
diensten, overheden, collega’s,..

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 53.200,00 0,00 -53.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 53.732,00 0,00 -53.732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 54.269,00 0,00 -54.269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 54.812,00 0,00 -54.812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 55.359,00 0,00 -55.359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 55.912,00 0,00 -55.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Actieplan AP-1207: De gemeente voert een geïntegreerd en duurzaam veiligheidsbeleid
Veiligheid en leefbaarheid zijn belangrijke factoren voor een duurzame en aantrekkelijke
leefomgeving.
Kapotte straatlichten, inbraken, hondenpoep op straat, fietsdiefstallen, onverzorgde pleintjes,
geluidsoverlast, … Het is een grote bron van overlast en het werkt onveiligheidsgevoelens bij de
inwoners in de hand. De gemeente Koksijde wil deze vormen van overlast aanpakken door het
voeren van een geïntegreerd en duurzaam veiligheidsbeleid.
Een dergelijke geïntegreerde benadering impliceert een doorgedreven samenwerking van actoren
uit de verschillende sectoren en beleidsniveaus. De gemeentelijke diensten, politiediensten, het
sociaal huis, de brandweer… kunnen onveiligheid efficiënter aanpakken als ze de handen in elkaar
slaan en hun beleid op elkaar af te stemmen.
Er wordt op toegezien dat voor het uitstippelen van het gemeentelijk veiligheidsbeleid rekening
gehouden wordt met de prioriteiten van de Kadernota Integrale Veiligheid en met het nationaal
veiligheidsplan. Het preventieluik wordt verder uitgewerkt in het gemeentelijk Strategisch
Veiligheids- en Preventieplan.
De gemeente Koksijde wil veiligheidsproblemen met andere woorden benaderen met een ruime,
vernieuwende kijk. We willen niet enkel veiligheidsproblemen oplossen maar eveneens de
onveiligheidsgevoelens van de inwoners, tweede verblijvers en toeristen van de gemeente
reduceren tot een minimum. Er wordt hierbij een mooi evenwicht gezocht tussen proactieve en
preventieve maatregelen en het sanctionerend luik.

Realisatietermijn: 2014 - 2019
Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 5.017.972,00 78.267,00 -4.939.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 5.142.188,00 79.540,00 -5.062.648,00 1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2016 5.269.503,00 80.838,00 -5.188.665,00 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2017 5.399.995,00 82.162,00 -5.317.833,00 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2018 5.533.743,00 83.513,00 -5.450.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 5.670.828,00 84.891,00 -5.585.937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-89: Toelage aan de politiezone voor de politionele veiligheid (aandeel Koksijde)

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 4.951.102,00 0,00 -4.951.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 5.074.879,00 0,00 -5.074.879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 5.201.751,00 0,00 -5.201.751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 5.331.795,00 0,00 -5.331.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 5.465.090,00 0,00 -5.465.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 5.601.717,00 0,00 -5.601.717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-90: Toelage aan de politiezone voor nood en interventieplanning (aandeel Koksijde)

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo

03/12/2013 14:54 44 / 85

56



Strategische nota meerjarenplanning Gemeente Koksijde vanaf 2014

2014 30.300,00 0,00 -30.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 30.603,00 0,00 -30.603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 30.909,00 0,00 -30.909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 31.218,00 0,00 -31.218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 31.530,00 0,00 -31.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 31.845,00 0,00 -31.845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-91: Toelage aan politiezone voor een geïntegreerd politiehuis (aandeel Koksijde)

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-152: De dienst Veiligheid en Preventie zorgt voor een efficiënte dienstverlening
Koksijde streeft naar een veilige en leefbare gemeente voor de inwoners, tweede verblijvers en
toeristen. Hiervoor legt de dienst veiligheid en preventie de nadruk op het verhogen van de
veiligheid en het veiligheidsgevoel door het voeren van acties om inbraak, fietsdiefstal, diefstal
van en in voertuigen en diefstal met list te voorkomen, aan het licht te brengen en te
verminderen. Daarnaast wil ze aandacht blijven schenken aan de verkeersveiligheid door
bijvoorbeeld fietstochten in goede banen te leiden. Bijzondere aandacht gaat naar de
schoolgaande kinderen in Koksijde door in te staan voor een veilige schoolomgeving en door mee
te werken aan de preventieve fietscontroles van de lokale politie.
De dienst veiligheid en preventie wil bovendien sociale overlast en/of de onveiligheidsgevoelens
met betrekking tot sociale overlast aanpakken. Dit gebeurt enerzijds door de preventieve
aanwezigheid van de gemeenschapswachten in het straatbeeld. Ze controleren het openbaar
domein en ondersteunen in het kader van het GAS-beleid. Ze worden ook ingezet om
erosievandalisme en recreatievandalisme te voorkomen en zijn lid van het BIN-A. De sociale
cohesie in de wijken en buurten wordt verhoogd door het toekennen van subsidies voor straat-,
buurt- en wijkfeesten.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 35.070,00 78.267,00 43.197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 35.191,00 79.540,00 44.349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 35.313,00 80.838,00 45.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 35.437,00 82.162,00 46.725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 35.563,00 83.513,00 47.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 35.691,00 84.891,00 49.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-196: Bevorderen van de geestelijke gezondheidszorg en aandacht suïcidepreventie
De gemeente voert, via een werkgroep, op gemeentelijk niveau een aantal acties uit gericht op
de bevordering van de algemene geestelijke gezondheidszorg  bij de bevolking. Op vlak van
suïcidepreventie  willen ons volledig inschrijven in en complementair werken met de
doelstellingen van het Vlaams actieplan voor suïcidepreventie. Zo geven we ook een antwoord op
de oproep van de bevoegde Vlaams minister voor “vermaatschappelijking” van de problematiek.
We willen de bevolking sensibiliseren en de thema’s onder de aandacht brengen,
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uit de taboesfeer halen. Dit willen we doen op een doordachte, voorzichtige manier, rekening
houdend met de kans op een trigger-effect (d.w.z. erover spreken zou kunnen leiden tot het
uitvoeren ervan).  De acties kunnen dus van vrij algemeen (vb. een tentoonstelling) naar zeer
specifiek gaan (een voordracht, een lezing, eventueel een gespreksavond, ...).
De gemeente wil ook inzetten op bestaande projecten en subsidieert daarbij enkele vzw’s en
projecten.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 1.500,00 0,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 1.515,00 0,00 -1.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 1.530,00 0,00 -1.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 1.545,00 0,00 -1.545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 1.560,00 0,00 -1.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 1.575,00 0,00 -1.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan AP-1222: De dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling zorgt voor een efficiënte
dienstverlening

De gemeente Koksijde heeft een sterke traditie in het voeren van een planmatig milieubeleid. De
dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling inspireert, motiveert en stuurt mensen tot het nemen van
bewuste keuzes met een positieve invloed op ons leefmilieu. Deze dienst werkt niet alleen de
gebruikelijke milieuthema’s uit maar moet ook het thema duurzame ontwikkeling op de lokale
beleidsagenda verankeren, mensen vertrouwd maken met de betekenis, ideeën aanreiken en
helpen bij de opbouw van technische knowhow. Een duurzame gemeente streeft immers naar een
economische en bestuurlijke ontwikkeling waarbij - naast ecologische kwaliteit - ook sociale
rechtvaardigheid hoog in het vaandel staat. Rationeel energieverbruik, natuurbeleving en –
educatie en het voorkomen van afval staan centraal. Maar ook het voorkomen en beperken van
milieuhinder (omgevingsvergunning, toezicht, …), interne milieuzorg, biodiversiteit, Fair trade, …
zijn thema’s die behoren tot de uitgebreide waaier van diensten.

Realisatietermijn: 2014 - 2019
Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 57.919,00 136.500,00 78.581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 58.393,00 136.500,00 78.107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 58.871,00 136.500,00 77.629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 59.354,00 136.500,00 77.146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 59.841,00 136.500,00 76.659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 60.334,00 136.500,00 76.166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-149: De dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling bestendigt de bestaande
dienstverlening

zie actieplan AP-1222.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 57.919,00 136.500,00 78.581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2015 58.393,00 136.500,00 78.107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 58.871,00 136.500,00 77.629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 59.354,00 136.500,00 77.146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 59.841,00 136.500,00 76.659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 60.334,00 136.500,00 76.166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beleidsdoelstelling BD-4: Versterken van de lokale economie door blijvend in te zetten op het
verhogen van de toeristische en de commerciële aantrekkelijkheid

Met deze beleidsdoelstelling willen we de lokale economie in Koksijde versterken door het verhogen
van de toeristische en commerciële aantrekkelijkheid van de gemeente gezien de grote afhankelijkheid
van toerisme voor de economie en de tewerkstelling binnen de gemeente. De omgevingsanalyse geeft
duidelijk aan dat het dagtoerisme een belangrijke economische impact heeft, met een directe omzet
van 70,6 miljoen euro, met voornamelijk uitgaven voor restaurantbezoek, algemene shopping en
terras, tearoom, café en snacks. Het commercieel verblijftoerisme is goed voor een directe omzet van
148,2 miljoen euro.
Hoe aantrekkelijker het toerisme binnen onze gemeente wordt, hoe sterker onze lokale economie zal
groeien. Het is met andere woorden van groot belang dat de gemeente blijft investeren in de lokale
economie.
Met deze beleidsdoelstelling zal geprobeerd worden om de leegstand, die in de hele gemeente de
vorige jaren duidelijk is toegenomen, in te perken. Sinds 2008 stellen we een verdubbeling vast van
leegstaande handelspanden. Meer dan 11% van de handelspanden staat leeg. Leegstand treft heel
Koksijde, maar verscheidene winkelgebieden in Koksijde hebben een hogere leegstandsgraad.
Leegstand brengt allerlei negatieve effecten met zich mee en zorgt voor verloedering in het
straatbeeld. De looproutes van winkelende bezoekers worden onderbroken door deze panden. Panden
worden niet langer verzorgd en dit negatieve beeld dreigt zo uit te breiden naar andere panden of zelfs
een ganse winkelstraat of - gebied. Stimuleren en faciliteren van handel in de deelkernen met respect
voor kleinschaligheid en diversiteit zullen uiteindelijk de tewerkstelling en de leefbaarheid van de
gemeente verhogen.
Samen met de lokale horeca en de middenstand willen we onze imagoversterkende evenementen gaan
intensifiëren. We willen de troeven van de gemeente nog meer gaan benadrukken. Een focus op de
eigenheid van de gemeente staat centraal. Afstemming en overleg met alle actoren op het vlak van
lokale economie zal nodig zijn alsook de samenwerking met verschillende gemeentelijke diensten
(stedenbouwkundige voorzieningen). Verbeteren van de communicatie tussen het gemeentebestuur en
de handelaars wordt als uitgangspunt van het beleid gezien.
Koksijde is een aantrekkelijke kustgemeente met een aantal uitzonderlijke troeven (natuur, cultuur,
garnaalvissers te paard). Toch dient blijvend geïnvesteerd te worden in de aantrekkelijkheid van de
gemeente. De blijvende verfraaiing van straten en pleinen is een belangrijke factor in de toeristische
aantrekkelijkheid van onze badplaats. Mooie pleinen zijn immers sfeerbepalend voor zowel inwoner als
toerist. En deze positieve sfeerbeleving is van belang met het oog op herhaalbezoeken aan onze
badplaats. De verdere kwalitatieve uitbouw van het toeristisch aanbod, zowel op het vlak van
productontwikkeling als op het vlak van evenementenbeleid, is een belangrijke voorwaarde voor de
duurzame ontwikkeling van een kustgemeente waar het toerisme de voornaamste economische
activiteit is.
Het verhogen van de naambekendheid en het versterken van het imago is een belangrijke voorwaarde
om de concurrentiepositie van Koksijde te behouden en te verstevigen. Om het product ‘Koksijde’
optimaal op de kaart te zetten, dient de USP (Unique Selling Proposition of de unieke kenmerken die
Koksijde anders maken dan de concurrenten) in alle communicatie-acties uitgedragen te worden. Een
gerichte promotiestrategie (mediaplan) moet uitgewerkt worden in functie van de doelgroepen. Alleen
zo kan Koksijde een sterk merk blijven.
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Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 1.326.865,00 6.000,00 -1.320.865,00 8.200,00 0,00 -8.200,00 0,00 0,00 0,00

2015 1.317.668,00 4.500,00 -1.313.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 1.293.479,00 4.500,00 -1.288.979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 1.490.097,00 100.000,00 -1.390.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 1.452.822,00 353.500,00 -1.099.322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 1.432.457,00 0,00 -1.432.457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan AP-1187: Versterken van de diverse handelskernen en het tegengaan van de leegstand
Leegstand kende de laatste jaren in Koksijde een forse opmars en is één van de meest hinderlijke
elementen voor een levendige handelskern en een aantrekkelijk shoppinggebeuren. Acties om de
leegstand te beperken of leegstaande panden een nieuwe invulling te geven dragen bij tot de
versterking van het commercieel apparaat in de handelskernen. Op die manier kan ook de
concurrentiepositie van Koksijde als kustgemeente waar het toerisme de belangrijkste motor is van
de lokale economie, verstevigd worden.

Realisatietermijn: 2014 - 2016
Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 20.000,00 6.000,00 -14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 15.000,00 4.500,00 -10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 15.000,00 4.500,00 -10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-153: Handelskernen versterken en het aanpakken van de leegstand
De leegstand in Koksijde is de vorige jaren duidelijk toegenomen. Sinds 2008 stellen we een
verdubbeling vast van leegstaande handelspanden. Leegstand treft gans Koksijde, maar
verscheidene winkelgebieden in Koksijde hebben een hogere leegstandsgraad dan andere.
Panden worden niet langer verzorgd en dit negatieve beeld dreigt zo uit te breiden naar andere
panden of zelfs een ganse winkelstraat of - gebied. Acties tegen leegstand zijn noodzakelijk voor
de leefbaarheid van de verscheidene handelskernen. Mogelijke acties zijn: opmaak en
inventarisatie van leegstaande handelspanden; bestickering van leegstaande handelspanden;
actieve samenwerking met immobiliën; invoeren van een hogere leegstandtaks; opwaarderen
straatmeubilair…  Zowel de Strandlaan als de Zeelaan worden vernieuwd. De problemen voor de
handelaars die met deze wegenwerken gepaard gaan kunnen mogelijk een toename aan
leegstand veroorzaken. Deze toenemende leegstand willen we in alle handelskernen beperken en
tegengaan. Een citymarketingplan kan op een aantal gebieden een oplossing bieden en Koksijde
en zijn deelgemeenten met zijn eigen specifieke troeven positief promoten.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 20.000,00 6.000,00 -14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 15.000,00 4.500,00 -10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 15.000,00 4.500,00 -10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan AP-1188: Verbeteren van de communicatie naar handelaars (verenigingen) en andere
stakeholders

Communicatie is een belangrijke voorwaarde voor een goede samenwerking met de lokale
handelaars(verenigingen). Door op regelmatige basis met de sector samen te komen en een
tweerichtingscommunicatie op te bouwen kunnen de krachten gebundeld worden. Ook
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communicatie met andere overheidsdiensten is belangrijk om zo te kunnen inspelen op de
mogelijkheden om het gemeentelijk beleid als stimulator voor economische groei aan te wenden.

Actie ACT-154: Inzetten op communicatie naar handelaars en belanghebbenden
Een correcte, actuele en volledige communicatie naar lokale handelaars, handelaarsverenigingen
en eventuele andere stakeholders is zeer belangrijk. Handelaars willen betrokken worden bij het
beleid en tijdig geïnformeerd worden ingeval van bv. wegenwerken voor hun deur en mogelijke
steunmaatregelen. Ook wensen zij bepaalde  mate van inspraak bij bepaalde beslissingen en
dossiers. Dit kan via de adviesraad (Raad voor lokale economie, Gecoro, landbouwraad,…), of
door ad hoc overleg van verantwoordelijke schepen, burgemeester en dienst.
Handelaars en startende ondernemers moeten correct geïnformeerd worden en hun weg
gemakkelijk vinden in de gemeentelijke dienstverlening . Het ontwikkelen van een algemene
ondernemersgids of infopakket aan ondernemers komt hieraan tegemoet. Onze gebruikelijke
communicatiemiddelen zoals infoblad Tij-dingen, de elektronische nieuwsbrief en de
gemeentelijke website moeten blijvend onderhouden worden.

Actieplan AP-1189: Ondersteunen en stimuleren van de betrokkenheid met de diverse actoren op
vlak van lokale economie

Door de betrokkenheid met de diverse actoren op vlak van lokale economie te stimuleren, worden
ondernemers en andere actoren aangemoedigd in te spelen op de kansen die bv. evenementen
bieden. Het opzetten van gezamenlijke acties in samenwerking met de plaatselijke handelaars
creëren een win-win situatie voor alle partijen.

Realisatietermijn: 2014 - 2019
Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 2.700,00 0,00 -2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 2.728,00 0,00 -2.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 2.756,00 0,00 -2.756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 2.784,00 0,00 -2.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 2.812,00 0,00 -2.812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 2.840,00 0,00 -2.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-155: De betrokkenheid stimuleren m.b.t. lokale economie
De diverse actoren zoals de lokale handelaarsverenigingen of een ondernemersorganisatie
moeten betrokken worden bij de evenementen die het gemeentebestuur organiseert. Door
samen te werken kan er een meerwaarde gecreëerd worden voor beide partijen. Bij
evenementen moeten handelaars zo veel mogelijk economisch profiteren. Evenementen moeten
het koopgedrag bevorderen en hiervoor is een link met de lokale economie nodig. Er wordt een
financiële inbreng van de handelaarsverenigingen verwacht.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 2.700,00 0,00 -2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 2.728,00 0,00 -2.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 2.756,00 0,00 -2.756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 2.784,00 0,00 -2.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 2.812,00 0,00 -2.812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2019 2.840,00 0,00 -2.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan AP-1191: Uitbouwen van het toeristisch aanbod op basis van onze eigenheid
Koksijde dient als kustgemeente blijvend te investeren in het toeristisch aanbod. Bij het uitbouwen
van dit aanbod wordt zoveel als mogelijk ingespeeld op de eigenheid en de troeven (USP) van onze
gemeente. Daarnaast dient de toeristische productontwikkeling afgestemd te zijn op de
verschillende potentiële doelgroepen van onze badplaats.

Realisatietermijn: 2014 - 2019
Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 1.195.746,00 0,00 -1.195.746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 1.195.746,00 0,00 -1.195.746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 1.195.746,00 0,00 -1.195.746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 1.195.746,00 0,00 -1.195.746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 1.195.746,00 0,00 -1.195.746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 1.195.746,00 0,00 -1.195.746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-92: Toelage aan de V.V.V. om vorm te geven aan het toeristisch beleid
De V.V.V. staat in voor de uitvoering van het toeristisch beleid in de gemeente. Dit omvat naast
de toeristische productontwikkeling (dagarrangementen, wandel- en fietsroutes, …) ook de
uitwerking van een kwalitatief evenementenbeleid. Daarnaast worden met deze toelage gerichte
marketing en promotie-acties gevoerd en persbewerking gestimuleerd. Via de toelage aan de
VVV wordt ook de samenwerking met andere actoren, zoals Westtoer, bestendigd via de
deelname in de kustpromotiepool en het KiTS-informatiesysteem (toeristische statistieken).

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 1.195.746,00 0,00 -1.195.746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 1.195.746,00 0,00 -1.195.746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 1.195.746,00 0,00 -1.195.746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 1.195.746,00 0,00 -1.195.746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 1.195.746,00 0,00 -1.195.746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 1.195.746,00 0,00 -1.195.746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan AP-1192: Dienstverlening op maat van de toeristen aanbieden
De bezoeker kan in de drie badplaatsen (Koksijde-Bad, Oostduinkerke-Bad en Sint-Idesbald) terecht
voor toeristische informatie. De digitale ontsluiting van deze informatie dient bij te dragen tot een
professionele en kwalitatieve dienstverlening.

Realisatietermijn: 2014 - 2019
Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 70.899,00 0,00 -70.899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 71.609,00 0,00 -71.609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 72.326,00 0,00 -72.326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2017 73.049,00 0,00 -73.049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 73.779,00 0,00 -73.779,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 74.518,00 0,00 -74.518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-157: De dienst Toerisme zorgt voor een efficiënte dienstverlening
De dienst Toerisme staat verder in voor de uitwerking van het toeristisch aanbod in de gemeente
en het onthaal van de bezoekers in de badplaatsen. Naast het nastreven van een kwalitatief
evenementenbeleid, behoort de ontwikkeling van toeristische producten zoals bv. wandel- en
fietsroutes en groepsarrangementen eveneens tot de taken van de dienst. Er wordt een gerichte
promotiestrategie uitgewerkt in functie van verschillende doelgroepen (dag- en verblijftoerisme,
MICE), al dan niet in samenwerking met andere toeristische actoren. De opmaak van toeristische
brochures en de uitwerking van de toeristische website is essentieel. Er wordt nauw
samengewerkt met de VVV vzw.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 70.899,00 0,00 -70.899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 71.609,00 0,00 -71.609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 72.326,00 0,00 -72.326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 73.049,00 0,00 -73.049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 73.779,00 0,00 -73.779,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 74.518,00 0,00 -74.518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan AP-1193: Inzetten op duurzame en vernieuwende promotiekanalen en een gerichte
marketing- en promotiestrategie

Volgens de recentste cijfergegevens staat Koksijde op de eerste plaats inzake overnachtingen in het
commercieel logies en tweede verblijven. Het is dan ook belangrijk de marktpositie van Koksijde te
behouden door het verder uitbouwen van een gerichte marketing- en promotiestrategie,
afgestemd op de diverse doelgroepen binnen het toeristisch beleid.
Door het inzetten van nieuwe online toepassingen en de verdere uitbouw van het social
mediabeleid in de gemeente wordt ingespeeld op de trend van digitale media. Op die manier wordt
het bereik vergroot en wordt de positionering van Koksijde als dynamische en fascinerende
kustgemeente versterkt.

Realisatietermijn: 2014 - 2019
Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 22.520,00 0,00 -22.520,00 8.200,00 0,00 -8.200,00 0,00 0,00 0,00

2015 7.585,00 0,00 -7.585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 7.651,00 0,00 -7.651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 7.718,00 0,00 -7.718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 7.785,00 0,00 -7.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 7.853,00 0,00 -7.853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-93: K-pas
In eerste instantie wordt met de K-pas een voordelenkaart ontwikkeld voor de tweede verblijvers
in Koksijde. In een later stadium kan deze pas ook uitgebreid worden naar andere doelgroepen.
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Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 22.520,00 0,00 -22.520,00 8.200,00 0,00 -8.200,00 0,00 0,00 0,00

2015 7.585,00 0,00 -7.585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 7.651,00 0,00 -7.651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 7.718,00 0,00 -7.718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 7.785,00 0,00 -7.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 7.853,00 0,00 -7.853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan AP-1232: Uitbouwen van een uniek en vernieuwend evenementenbeleid
Binnen het evenementenbeleid worden nieuwe en wervende evenementen uitgewerkt die
bijdragen tot het stimuleren van het dag-, verblijfs en tweedeverblijftoerisme in de gemeente.

Realisatietermijn: 2014 - 2019
Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 15.000,00 0,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 25.000,00 0,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 210.800,00 100.000,00 -110.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 172.700,00 353.500,00 180.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 151.500,00 0,00 -151.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-193: Organisatie van het Belgisch Kampioenschap Cyclocross 2018
In 2018 is Koksijde opnieuw kandidaat voor de organisatie van het Belgisch Kampioenschap
cyclocross.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 210.800,00 100.000,00 -110.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 172.700,00 353.500,00 180.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 151.500,00 0,00 -151.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-195: Beaufort
De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft opdracht gegeven aan haar Dienst Cultuur
om een artistiek concept uit te werken voor de vijfde editie van het kunstenevenement Beaufort
in de zomer van 2015. De Triënnale blijft één van de belangrijkste troeven om op een
kwaliteitsvolle manier de actuele beeldende kunsten te ontsluiten voor een breed en gevarieerd
publiek. Het unieke karakter van onze kust speelt daarin een sleutelrol.
Ook voor deze lustrumuitgave wil de provincie onze gemeente als preferentiële partner een
hoofdrol laten spelen in Beaufort05. Ze willen alvast meegeven dat de gevraagde financiële
inspanning vanuit de gemeente voor dit evenement gevoelig lager zou komen te liggen in
vergelijking met de vorige editie. Op basis van de projectbegroting vragen ze om in de
meerjarenbegroting voor de komende kalenderjaren 2014 en 2015 respectievelijk een bedrag te
reserveren van 15.000 euro en 25.000 euro.
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Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 15.000,00 0,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 25.000,00 0,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beleidsdoelstelling BD-5: De gemeente Koksijde zorgt voor een klantgerichte, efficiënte en effectieve
dienstverlening

Dienstverlening is een ‘hot topic’ en is niet enkel een kwestie van beheer, maar ook van beleid. Burgers
kiezen een woonplaats in functie van de diensten die de gemeente levert, zowel fysiek als virtueel. Uit
metingen blijkt dat de dienstverlening niet steeds gericht dient te zijn op nieuwe zichtbare zaken en
projecten, maar dat het minstens even belangrijk is om in te zetten op de dagdagelijkse werking. Met
deze beleidsdoelstelling willen we als bestuur tegemoet komen aan een klantgerichte flexibele
dienstverlening met aandacht voor de dagdagelijkse kwaliteit en dit als het kloppend hart van onze
gemeente.

Interne communicatie is hierbij van fundamenteel belang. Het is allereerst de bedoeling om de interne
communicatie die er op dit moment is verder uit te bouwen en te stroomlijnen en dit in alle richtingen:
verticaal (top-down, buttom-up), horizontaal, parallel en diagonaal. Op die manier zal de doorstroom
van informatie vlot, transparant en volgens de geijkte kanalen kunnen verlopen. Niet alleen de
communicatie binnen de diensten maar ook tussen de diensten onderling en met de mandatarissen
dient optimaal en effectief te zijn. Alle personeelsleden en mandatarissen voelen zich betrokken bij de
interne communicatie en dragen er actief toe bij. Aangezien de informatie doelgericht wordt
uitgewisseld in alle richtingen ontstaat een efficiëntere organisatie. Dit betekent dat alle
personeelsleden op de hoogte zijn en zich betrokken voelen, gemotiveerd zijn, vlotter werken en kennis
hebben van de organisatie.
Gaandeweg vonden diverse begrippen van een modern HRM-beleid ingang binnen de organisatie.
Gezien het om een belangrijk veranderingstraject gaat, staat de organisatie voor een aantal belangrijke
uitdagingen. De personeelsleden staan immers in voor een efficiënte, effectieve en klantgerichte
dienstverlening. Medewerkers doen dit niet zomaar, we moeten onze medewerkers motiveren en
gemotiveerd houden. Medewerkers moeten daarbij de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen en te
ontplooien in een veilige, lerende en veranderende context. We kunnen ons als organisatie pas
ontwikkelen indien de kennis en vaardigheden van onze medewerkers systematisch verbeterd wordt,
waarbij medewerkers de mogelijkheid krijgen om specifieke vormingstrajecten te volgen. Een
geïntegreerd HRM-beleid is dus zeer complex, waarbij het noodzakelijk zal zijn om in te zetten op
verschillende aspecten van HRM, o.a. het aanwezigheidsbeleid versterken, onthaalbeleid verder
uitwerken, het ontwikkelen van een middelenbeleid, het blijvend inzetten op een efficiëntere
doelgroepgerichte communicatie, gerichte werving en selectie….
Het ROCK! project dat tegemoet kwam aan de formele verplichting die volgde uit de
rechtspositieregeling m.b.t. het houden van evaluaties is de tool bij uitstek om het HRM-beleid verder
uit te werken, door de ontwikkeling van competenties bij medewerkers en als het instrument voor het
waarderen van onze medewerkers. ROCK! wordt de rode draad door de organisatie. De uitwerking van
een HRM beleid wordt als één van de instrumenten gezien om van onze organisatie een moderne,
slagkrachtige machine te maken, waarbij een evenwicht gezocht zal worden tussen enerzijds het
kostenplaatje van het werken met mensen en anderzijds de baten van het werken met mensen. Bij de
uitwerking zal rekening gehouden worden met het welzijn van de personeelsleden, door het voeren
van een integraal preventiebeleid.
Naast interne communicatie is ook onze externe communicatie van groot belang om onze
dienstverlening te optimaliseren. De lijn blijft het actief en passief informeren van onze doelgroepen
door in te zetten op een mix van verschillende communicatiekanalen. Om onze klanten effectiever en
efficiënter te informeren zal volop ingezet worden op ‘corporate communicatie’ door het voeren van
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doordachte communicatiecampagnes a.d.h.v. nieuwe communicatietechnieken. Het spreekt voor zich
dat gerichte communicatie slechts mogelijk is met een uniforme samenhangende aanpak tussen de
interne en de externe communicatiedoorstroming. Door middel van enquêtes en
tevredenheidsonderzoeken willen we als bestuur op de hoogte blijven van wat leeft bij onze klanten en
medewerkers. Een klantgerichte dienstverlening wil ook zeggen een optimale klachtenbehandeling,
zodat klachten van burgers daadkrachtig aangepakt worden met het oog op de verbetering van de
dienstverlening en de verhoging van de betrokkenheid van de burgers. Ook door de verdere uitwerking
van het interne beheerssysteem zal de effectieve dienstverlening verscherpt worden, zodat de burger
garanties heeft over de rechtmatigheid van de verkregen informatie.
Koksijde staat voor een uitgebreide dienstverlening o.a. door het aanbieden van lager- en deeltijds
kunstonderwijs, verschillende opvanginitiatieven voor kinderen die tegemoet komen aan de behoeften
van jonge gezinnen, sportvoorzieningen zoals zwembaden…. Maar we denken ook aan brandweer en
ambulancedienst, archiefdienst, dienst stedenbouw, …..Met deze beleidsdoelstelling willen we alle
gemeentediensten verder professionaliseren en kwalitatief ondersteunen. Deze uitgebreide
dienstverlening is enkel mogelijk indien er voldoende aandacht is voor het onderhoud en de verfraaiing
van het gemeentelijk patrimonium.
ICT is een belangrijk aspect voor onze dienstverlening, waarbij vastgesteld wordt dat ICT zeer snel
evolueert. De laatste jaren heeft er op het vlak van ICT een inhaalbeweging plaatsgevonden in onze
gemeente door verschillende investeringen. Het zal voor de toekomst belangrijk zijn om de huidige ICT-
mogelijkheden maximaal te benutten, zowel intern als extern en om onze dienstverlening kwalitatief
hoog te houden door in te spelen op nieuwe tendensen. Uit de externe omgevingsanalyse blijkt immers
dat digitalisering aan belang toeneemt. Inspelen op nieuwe technologie wil echter niet zeggen dat we
ons als bestuur laten verblinden door al dat nieuws, het is belangrijk dat nieuwigheden steeds
afgetoetst worden aan het langetermijnbeleid en aan onze visie.
De gemeente is vertegenwoordigd in tal van samenwerkingsverbanden die de dienstverlening ten
goede komt en die ervoor zorgt dat versnippering in het beleid en overlapping van maatregelen
vermeden wordt. Binnen deze beleidsdoelstelling willen we als gemeente als regisseur optreden en
onze samenwerkingsverbanden verder professionaliseren.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 33.589.859,16 56.399.501,00 22.809.641,84 9.977.378,00 274.186,00 -9.703.192,00 130.000,00 0,00 -130.000,00

2015 34.546.325,00 57.813.290,00 23.266.965,00 4.855.802,00 408.374,00 -4.447.428,00 0,00 0,00 0,00

2016 35.331.679,00 59.579.202,00 24.247.523,00 2.314.470,00 204.186,00 -2.110.284,00 36.000,00 0,00 -36.000,00

2017 36.155.206,00 60.685.502,00 24.530.296,00 1.619.151,00 0,00 -1.619.151,00 20.000,00 0,00 -20.000,00

2018 36.994.193,00 62.089.564,00 25.095.371,00 1.816.907,00 0,00 -1.816.907,00 20.000,00 0,00 -20.000,00

2019 37.758.529,00 63.972.803,00 26.214.274,00 1.616.906,00 0,00 -1.616.906,00 30.000,00 0,00 -30.000,00

Actieplan AP-1168: Voeren van een doordacht communicatie- en onthaalbeleid
Communicatie wordt steeds meer een belangrijk managementinstrument. We willen verschuiven
van een "communicatieve" overheid met klassieke top-down communicatie (waarbij de burger alles
ondergaat) naar een "converserende" overheid. Door de nieuwe communicatietools (vnl. sociale
media) bepaalt de burger mee de beeldvorming. Onze inwoners, tweede verblijvers en toeristen
zijn ook mediakanalen geworden en horen graag nieuws en opinies van andere mensen. Daarom
moet ons gemeentebestuur zich aanpassen aan de veranderende buitenwereld. De dienst
communicatie, onthaal en protocol (ComOP) zal zich de komende jaren op vlak van externe
communicatie vooral inzetten op klantgerichtheid. Er zal blijvend aandacht gaan naar professioneel
onthaal en naar het laagdrempelig en consequent communiceren en dichtbij de burger staan. Er zal
aandacht gaan naar de inhoud, omdat dit de geloofwaardigheid verhoogt. Een goede content
stimuleert bovendien de conversatie en dit is iets wat het gemeentebestuur moet faciliteren, nl.
ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen ons verhalen "doorvertellen". Hiervoor zal het nodig zijn
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te weten wie onze klanten zijn, als we weten tot wie we spreken. Met moeten oog hebben voor de
juiste communicatiemix. Daarbij zal verder sterk ingezet worden op de mogelijkheden van digitale
communicatie (facebook, twitter, foursquare, pinterest, ...), maar ook de traditionele kanalen
moeten blijvend gebruikt worden. Daarbij is het belevingsaspect in al onze communicatie
belangrijk, waarbij de bestaande huisstijl verder als leidraad zal gebruikt worden. Het zal ook
belangrijk zijn om de campagnes te evalueren: meten is weten.
Er zal de komende jaren ook ingezet worden op interne communicatie. De dienst ComOP zal
daarbij, als stafdienst, een blijvende adviserende en regisserende rol krijgen. Communicatie is
immers van iedereen. Alle medewerkers van de organisatie dienen ondersteund en "getraind" te
worden. Alle personeelsleden worden op die manier ambassadeurs van het burgernabije bestuur.
Daarom zal veel aandacht gaan naar interne communicatie. Dit zal gestroomlijnd en gestructureerd
worden en digitaal ondersteund door middel van een uit te bouwen, efficiënt intranet.

Realisatietermijn: 2014 - 2019
Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 156.908,00 2.000,00 -154.908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 155.924,00 2.000,00 -153.924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 157.484,00 2.000,00 -155.484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 159.059,00 2.000,00 -157.059,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 160.649,00 2.000,00 -158.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 162.256,00 2.000,00 -160.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-158: De dienst ComOP bestendigt de bestaande dienstverlening
De dienst communicatie, onthaal & protocol staat in voor een geruisloze en vlotte interne
communicatie, voor een doel(groep)gerichte en creatieve communicatie naar de bevolking en de
tweede residenten via diverse communicatiekanalen (website, infoblad, persberichten,
brochures, …) door middel van een professioneel onthaal en stijlvolle ontvangsten. De dienst
bewaakt het postieve imago en profiel van de gemeente en bouwt dit verder uit.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 156.908,00 2.000,00 -154.908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 155.924,00 2.000,00 -153.924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 157.484,00 2.000,00 -155.484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 159.059,00 2.000,00 -157.059,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 160.649,00 2.000,00 -158.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 162.256,00 2.000,00 -160.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan AP-1169: Inzetten op ICT en het afstemmen van de ICT-mogelijkheden op de organisatie
De afgelopen jaren is er binnen onze organisatie veel geïnvesteerd in de vernieuwing van de
hardware inzake ICT (serverpark, glasvezelnetwerk, ...), teneinde in de toekomst over een
performant netwerk te kunnen beschikken. Dit netwerk dient nu verder ingezet te worden om een
doorgedreven gebruik van ICT-toepassingen te implementeren binnen onze organisatie, dit gericht
op efficiëntere werkprocessen. Prioritair zijn daarbij de processen rond besluitvorming (college,
gemeenteraad) en personeelsbeheer en de uitwerking van een mid-office (van waaruit andere
toepassingen gestuurd worden) o.a. gericht op e-government.
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Realisatietermijn: 2014 - 2019
Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 88.775,00 0,00 -88.775,00 90.000,00 0,00 -90.000,00 0,00 0,00 0,00

2015 89.664,00 0,00 -89.664,00 50.000,00 0,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00

2016 90.561,00 0,00 -90.561,00 10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00

2017 91.468,00 0,00 -91.468,00 10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00

2018 92.383,00 0,00 -92.383,00 10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00

2019 93.308,00 0,00 -93.308,00 10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-159: De dienst ICT bestendigt de bestaande dienstverlening
Het is de allereerste prioriteit van de dienst ICT om alle informatica apparatuur die nodig is voor
de goede werking van de administratie van het gemeentebestuur in optimale staat te houden. De
bedoeling is om de ‘downtime’ en de niet-productieve tijd zo laag mogelijk te houden.
De dienst ICT probeert dit steeds te realiseren met de laatste technische ontwikkelingen. We
houden er aan om dit nauw op te volgen en mogelijke opportuniteiten op het vlak van efficiëntie
aan te kaarten bij het beleid.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 88.775,00 0,00 -88.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 89.664,00 0,00 -89.664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 90.561,00 0,00 -90.561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 91.468,00 0,00 -91.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 92.383,00 0,00 -92.383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 93.308,00 0,00 -93.308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-160: Uitwerken van een CRM systeem
Een CRM systeem zal ervoor zorgen dat alle informatie die nu verspreid is over verschillende
toepassingen centraal toegankelijk zal zijn. Bovendien is er een dagelijkse update met
authentieke bronnen zoals Crab, VKBO en het rijksregister.
Dit biedt een oplossing voor processen waarbij nog steeds veel manueel werk dient te gebeuren,
gezien er veel informatie dubbel wordt bewaard en bijgevolg niet altijd consistent is.
Niet alleen is het dan mogelijk om meer te doen met hetzelfde aantal mensen, maar door de
automatisering van de werkprocessen verhoogt de efficiëntie van de dagelijkse werking van het
bestuur.
Op termijn kunnen we de burgers zelf via een e-Loket toegang geven tot hun dossier om de stand
van zaken te kunnen raadplegen. Ze zullen hun melding of aanvraag ook kunnen
aanvullen/verbeteren.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 -90.000,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00

03/12/2013 14:54 56 / 85

68



Strategische nota meerjarenplanning Gemeente Koksijde vanaf 2014

2018 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan AP-1170: Voeren van een personeelsbeleid gericht op HR-management
In de voorbije beleidsperiode is er veel geïnvesteerd in de heroriëntering van het personeelsbeleid.
Van een personeelsbeheer zijn we stilaan aan het evolueren naar een beleid gericht op human
resources. Een recent uitgevoerde HR-scan maakt het mogelijk de prioriteiten op dat vlak nog
duidelijker te formuleren. Hier zal in de huidige beleidsperiode nog meer worden op ingezet.
Bovendien zal een integratie van diverse instrumenten leiden tot meer efficiëntie en een
doelgericht personeelsbeleid...

Realisatietermijn: 2014 - 2019
Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 19.655.312,16 2.325.128,00 -17.330.184,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 20.221.139,00 2.334.029,00 -17.887.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 20.742.540,00 2.342.331,00 -18.400.209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 21.283.058,00 2.350.799,00 -18.932.259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 21.843.767,00 2.359.439,00 -19.484.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 22.425.820,00 2.368.250,00 -20.057.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-161: De dienst Personeel en HR bestendigt de bestaande dienstverlening
Met deze actie wil de dienst personeel en HR een personeelsbeleid voeren dat ruimer gaat dan
een kwalitatieve loonadministratie en personeelsbeheer.  We willen een HR-geïnspireerd
personeelsbeleid voeren die gericht is op een geïntegreerde aanpak met een lange termijn visie.
De maximale  inzet van de verschillende personeelsinstrumenten die op elkaar afgestemd zijn,
zijn hierbij van cruciaal belang.
De interne processen zullen verder gedigitaliseerd worden, met als doel een verdere efficiënte
werking na te streven. We willen ook de betrokkenheid en inspraak stimuleren van de
personeelsleden bij zowel nieuwe als bestaande projecten, zodat we een maximaal draagvlak
creëren. De projecten dienen ook opgevolgd, geëvalueerd en bijgestuurd te worden.
We willen daarnaast ook blijven inzetten op  een’ lerende organisatie’-cultuur. Het ROCK-verhaal
zal hierbij verder uitgebouwd en ingezet worden. Het is belangrijk dat personeelsleden hun
talenten kunnen inzetten en zichzelf kunnen ontplooien in een veilige, lerende, respectvolle en
veranderende context. Dat komt de organisatie ten goede en zorgt voor een optimalisatie van de
prestaties.
De dienst personeel en HR wil zeker ook een ondersteunende rol vervullen in de organisatie. Ze
wil iedere actor ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen voor hun personeelsvraagstukken.
Het doel is gemotiveerde en geëngageerde  personeelsleden, die voldoende geïnformeerd zijn.
Kortom we willen een dienstverlening aanbieden die een optimale afstemming is tussen de
noden van het  individu en de noden van de organisatie. Het dient een evenwicht te zoeken
tussen enerzijds het kostenplaatje en anderzijds de baten van het werken met mensen. De
personeelsleden blijven  immers de motor van de organisatie.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 227.585,00 0,00 -227.585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 229.720,00 0,00 -229.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2016 231.875,00 0,00 -231.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 234.051,00 0,00 -234.051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 236.251,00 0,00 -236.251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 238.471,00 0,00 -238.471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-184: Zorgen voor een goede beheersing van de personeelskredieten
Binnen de strikte budgettaire doelstellingen van dit meerjarenplan zal een efficiënte inzet van het
personeel nodig zijn en zal het beheersen van de personeelskredieten een prioritaire opdracht
blijven. In deze actie zitten alle niet aan specifieke Vlaamse beleidsprioriteiten toegewezen
personeelsleden en dit voor de hele gemeentelijke organisatie.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 19.427.727,16 2.325.128,00 -17.102.599,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 19.991.419,00 2.334.029,00 -17.657.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 20.510.665,00 2.342.331,00 -18.168.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 21.049.007,00 2.350.799,00 -18.698.208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 21.607.516,00 2.359.439,00 -19.248.077,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 22.187.349,00 2.368.250,00 -19.819.099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan AP-1171: De Secretarie blijft de draaischijf van de gemeentelijke organisatie
De secretarie zal in de komende beleidsperiode haar rol als centrale draaischijf binnen de
gemeentelijke organisatie verder uitbouwen. Zij heeft een belangrijke rol bij de
beleidsvoorbereiding, inzonderheid wat de werking van het college van burgemeester en
schepenen en de gemeenteraad betreft. Dit proces kan, mits inzet van de juist informaticools,
verder geoptimaliseerd worden. Ook postregistratie en documentenbeheer kan verder uitgebouwd
en geprofessionaliseerd worden.

Realisatietermijn: 2014 - 2019
Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 248.369,00 0,00 -248.369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 250.853,00 0,00 -250.853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 253.361,00 0,00 -253.361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 255.892,00 0,00 -255.892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 258.451,00 0,00 -258.451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 261.034,00 0,00 -261.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-162: De Secretarie bestendigt de bestaande dienstverlening
De dienst secretarie ondersteunt de gemeentesecretaris bij de uitoefening van zijn decretale en
andere bevoegdheden. De dienst vormt het aanspreekpunt voor de mandatarissen en
coördineert en bewaakt de kwaliteit bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en opvolging
van de beslissingen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. De
secretarie stuurt de diensten aan op gebied van een kwaliteitsvolle en uniforme
geïnformatiseerde interne en externe dienstverlening met respect voor de beginselen van
behoorlijk bestuur. Verder vormt de secretarie voor de briefwisseling en het dossierbeheer de
spil van de administratie.
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Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 248.369,00 0,00 -248.369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 250.853,00 0,00 -250.853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 253.361,00 0,00 -253.361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 255.892,00 0,00 -255.892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 258.451,00 0,00 -258.451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 261.034,00 0,00 -261.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan AP-1172: Zorg dragen voor bescherming en preventie op het werk
De gemeente beschikt over een professionele en goed uitgebouwde Interne dienst Preventie en
Bescherming op het Werk, die het beleid adviseert over de haar toevertrouwde bevoegdheden en
die alle werknemers ondersteunt. De dienst zal haar rol blijven uitoefenen, teneinde te zorgen voor
het terugdringen van het aantal arbeidsongevallen en de verdere verbetering van de
arbeidsomstandigheden.

Realisatietermijn: 2014 - 2019
Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 85.830,00 0,00 -85.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 88.509,00 0,00 -88.509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 89.394,00 0,00 -89.394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 90.288,00 0,00 -90.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 91.193,00 0,00 -91.193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 92.105,00 0,00 -92.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-163: De dienst IDPBW zorgt voor een optimale dienstverlening
De Interne Dienst preventie en bescherming op het werk staat de werkgever, de leden van de
hiërarchische lijn en alle werknemers bij voor de toepassing van de wettelijke en reglementaire
bepalingen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en dit op het
vlak van de arbeidsveiligheid, de bescherming van de gezondheid van de werknemers op het
werk, de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, de ergonomie, de arbeidshygiëne,
de verfraaiing van de werkplaatsen en de maatregelen van de onderneming inzake leefmilieu die
invloed hebben op de voorgaande punten.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 9.645,00 0,00 -9.645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 9.742,00 0,00 -9.742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 9.839,00 0,00 -9.839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 9.937,00 0,00 -9.937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 10.037,00 0,00 -10.037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 10.137,00 0,00 -10.137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-187: Zorgen voor aangepaste werkkledij
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Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 76.185,00 0,00 -76.185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 78.767,00 0,00 -78.767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 79.555,00 0,00 -79.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 80.351,00 0,00 -80.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 81.156,00 0,00 -81.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 81.968,00 0,00 -81.968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan AP-1173: Opvang- en ondersteuningsinitiatieven uitwerken op maat van jonge gezinnen
De gemeente blijft verder inzetten op het zelf organiseren en het ondersteunen van opvanging- en
ondersteuningsinitiatieven voor kinderen. Dit gebeurt via de Dienst voor Onthaalouders, erkend
door Kind & Gezin en door de dienst Buitenschoolse Kinderopvang (BKO). Voor werkende ouders is
het immers belangrijk om te kunnen rekenen op de nodige opvang voor hun kinderen.

Realisatietermijn: 2014 - 2019
Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 576.924,00 916.675,00 339.751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 582.597,00 930.175,00 347.578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 588.325,00 943.896,00 355.571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 594.110,00 957.842,00 363.732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 599.955,00 972.019,00 372.064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 605.856,00 986.430,00 380.574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-116: De Dienst Buitenschoolse Kinderopvang zorgt voor een optimale dienstverlening
De gemeente Koksijde wenst de maximale en flexibele arbeidsparticipatie van haar jonge
gezinnen te bevorderen door de verdere uitbouw van een kwalitatief en sterk gedifferentieerd
opvang- en zorgaanbod voor schoolgaande kinderen, rekening houdend met de specifieke noden
in een kustgemeente.
De dienst Buitenschoolse Kinderopvang wil actief meewerken in de realisatie van een lokaal en
dienstoverschrijdend netwerk opvang, scholen en vrije tijd onder regie van de gemeente
Koksijde. Zo worden de beschikbare opvangplaatsen optimaal ingevuld met voorrang voor
kleuters en kinderen van het eerste leerjaar en wordt  een aantrekkelijk, divers en uitdagend
aanbod uitgewerkt op maat en volgens de leeftijdsbehoefte van de lagere schoolkinderen.
De inzet van vrijwilligers en de optimalisatie van een gedifferentieerd spelaanbod in de
speelotheek stimuleren de informele sociale netwerken van de aangesloten gezinnen van zowel
de speelotheek als de kinderopvang en creëren laagdrempelige en opvoedingsondersteunende
ontmoetingskansen.
Verdere investering in een veilige infrastructuur van de opvanglocaties, de gedifferentieerde
personeelsinzet, een efficiënt en veilig busvervoer en een kwalitatief spelaanbod, staan garant
voor een gedegen pedagogische aanpak in een comfortabele omgeving, die het alle kinderen
mogelijk maakt een fijne en spannende vrije tijd te beleven, vrij te kunnen spelen, talenten te
ontdekken en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, tot rust te komen in een veilige
opvangomgeving waar ze ongedwongen samen kunnen spelen.
Om een maximale participatie van kinderen en hun gezin en een vlotte samenwerking in het
netwerk opvang, scholen en vrije tijd te waarborgen, krijgt de adviesraad lokaal overleg
kinderopvang een sterkere gezinsondersteunende functie.
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Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 82.715,00 257.499,00 174.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 83.494,00 261.407,00 177.913,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 84.280,00 265.380,00 181.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 85.073,00 269.420,00 184.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 85.875,00 273.529,00 187.654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 86.684,00 277.707,00 191.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-117: De Dienst Voor Onthaalouders zorgt voor een optimale dienstverlening
Kinderopvang binnen een gemeente is belangrijk omdat dit de tewerkstelling bevordert,
kwetsbare gezinnen meer mogelijkheden biedt en kinderarmoede tegen gaat. Kinderopvang is
ook een instrument om de gemeente aantrekkelijk te maken én te houden voor jonge gezinnen.
Onze dienst streeft ernaar om voldoende opvangplaatsen voor kinderen van 0 tot 3 jaar binnen
onze gemeente te voorzien. Aangezien de wachtlijst en de vraag naar kinderopvang alsmaar
groter worden, blijft het aantrekken van nieuwe onthaalouders belangrijk. Het opstarten van
nieuwe samenwerkende initiatieven (of een gemeentelijke crèche) is onvermijdelijk om aan de
grote vraag aan kinderopvang te voldoen en de wachtlijsten te verminderen.
Aangezien Koksijde een kustgemeente is met een specifieke tewerkstelling, is er ook vraag naar
specifieke kinderopvang. Het zorgaanbod binnen Koksijde voor jonge gezinnen met kinderen van
0 tot 3 jaar wordt versterkt door in die zin bestaande initiatieven uit te breiden of nieuwe op te
starten zodat er mogelijkheid is tot weekend-, crisis-, vroeg-, laat- en ziekteopvang.
Ook de Vlaamse overheid wil stap voor stap voldoende, kwaliteitsvolle kinderopvang realiseren
die voor iedereen toegankelijk is. De opvang moet zowel betaalbaar zijn voor de ouders als
financieel leefbaar voor de opvangsector.
Maximale gezondheids- en welzijnswinsten worden gerealiseerd door een neutraal en
laagdrempelig informatie- en ondersteuningspunt binnen Koksijde op te richten voor gezinnen
met kinderen. Een Huis van het Kind verenigt verschillende actoren: preventieve
gezinsondersteuning, gezinsbond, consultatiebureau, opvoedingsondersteuning en
kinderopvang. Binnen het project wordt het lokaal loket kinderopvang geplaatst: het centraal
meldpunt voor kinderopvang binnen de gemeente.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 494.209,00 659.176,00 164.967,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 499.103,00 668.768,00 169.665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 504.045,00 678.516,00 174.471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 509.037,00 688.422,00 179.385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 514.080,00 698.490,00 184.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 519.172,00 708.723,00 189.551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan AP-1174: Investeren in het onderhoud en de verfraaiing van het gemeentelijk
patrimonium

De gemeente wenst verder te investeren in het verfraaiien van het gemeentelijk patrimonium
waarbij duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt is (zowel naar ontwerp,  energieverbruik,
materiaalgebruik en onderhoudsvriendelijkheid toe, als naar flexibiliteit van gebruik).
Een aantrekkelijk patrimonium is eveneens een hefboom naar de ruimere (private omgeving) en
komt de hele gemeente ten goede.
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Realisatietermijn: 2014 - 2019
Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 1.702.273,00 20.000,00 -1.682.273,00 1.650.000,00 0,00 -1.650.000,00 0,00 0,00 0,00

2015 1.735.987,00 20.000,00 -1.715.987,00 1.600.000,00 0,00 -1.600.000,00 0,00 0,00 0,00

2016 1.753.619,00 20.000,00 -1.733.619,00 1.800.000,00 0,00 -1.800.000,00 0,00 0,00 0,00

2017 1.771.437,00 20.000,00 -1.751.437,00 1.600.000,00 0,00 -1.600.000,00 0,00 0,00 0,00

2018 1.789.435,00 20.000,00 -1.769.435,00 1.800.000,00 0,00 -1.800.000,00 0,00 0,00 0,00

2019 1.807.620,00 20.000,00 -1.787.620,00 1.600.000,00 0,00 -1.600.000,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-96: Vervanging rollend materieel
Dit betreft een globaal budget voor het vervangen van bestaande voertuigen en machines
allerhande. Hiervoor wordt een rollend driejarenprogramma opgesteld.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 -350.000,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-97: Vervanging roerende goederen
Dit betreft een globaal budget voor vervanging van bestaande roerende goederen zoals
werkmaterieel, straatmeubilair, afvalrecipiënten, … Hiervoor wordt een rollend
driejarenprogramma opgesteld.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 -700.000,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 -700.000,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 -700.000,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 -700.000,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 -700.000,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 -700.000,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-98: Onderhoud onroerende goederen
De gemeente Koksijde beschikt over tal van gebouwen die ook op structurele wijze moeten
onderhouden worden. Zoniet zullen op termijn investeringen noodzakelijk zijn om verval van
patrimonium te vermijden. Hierbij wordt prioritair aandacht besteed aan de buitenschil en
technieken van het gebouw. Duurzaamheid is ook hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00

03/12/2013 14:54 62 / 85

74



Strategische nota meerjarenplanning Gemeente Koksijde vanaf 2014

2015 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-99: Studies en plannen
Dit betreft een budget voor het uitbesteden van bepaalde gespecialiseerde ontwerpopdrachten
aan externe ontwerpers.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-100: Dienst Technieken-gebouwenbeheer & technisch onderhoud staat in voor
patrimonium & openbaar domein

De Dienst Technieken-gebouwenbeheer zorgt samen met de dienst technisch onderhoud voor
het beheer van het patrimonium en het openbaar domein.
Beide diensten hebben als doelstelling om al het gemeentelijk patrimonium op een
doeltreffende, duurzame, efficiënte en klantvriendelijke wijze te onderhouden teneinde de
levensduur ervan te optimaliseren.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 994.413,00 0,00 -994.413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 1.020.779,00 0,00 -1.020.779,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 1.030.985,00 0,00 -1.030.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 1.041.295,00 0,00 -1.041.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 1.051.708,00 0,00 -1.051.708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 1.062.226,00 0,00 -1.062.226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-101: Optimaal beheren van het wagenpark
De gemeente heeft een uitgebreid wagen- en machinepark die op een efficiënte en duurzame
wijze moet worden ingezet, beheerd en onderhouden. Zodoende wordt de levensduur en
bijgevolg ook de inzetbaarheid ervan gemaximaliseerd, zonder de veiligheid van de gebruikers in
het gedrang te brengen. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van tal van tools zoals fleetloggers,…

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 447.960,00 0,00 -447.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 452.440,00 0,00 -452.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2016 456.964,00 0,00 -456.964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 461.535,00 0,00 -461.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 466.148,00 0,00 -466.148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 470.805,00 0,00 -470.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-102: Het Technisch Bureau zorgt voor een efficiënte dienstverlening
De dienst Technisch Bureau zal zowel naar interne en externe klanten de bestaande
dienstverlening verder kwalitatief uitbouwen door geven van correcte en vlotte informatie via
diverse kanalen (hierbij beroep doende op geëinde informaticatools, opleiding,…), vlotte
afhandeling van dossiers, opvolging van klachten en meldingen, doordachte communicatie op
gepaste momenten bij openbare werken, door geïntegreerd samen te werken met andere
diensten en  verdere uitbouw van netwerk van relaties met andere overheden en collega’s,..

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 259.900,00 20.000,00 -239.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 262.768,00 20.000,00 -242.768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 265.670,00 20.000,00 -245.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 268.607,00 20.000,00 -248.607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 271.579,00 20.000,00 -251.579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 274.589,00 20.000,00 -254.589,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan AP-1175: Aanbieden van een kwalitatief lager onderwijs
De gemeente blijft verder investeren in een kwalitatief lager onderwijs. De recente
infrastructuurwerken in de twee gebouwen bestemd voor gemeentelijk onderwijs, moeten dit
onderwijs verder aantrekkelijk houden. Daarnaast wordt ook veel geïnvesteerd in extra, niet
gesubsidieerd personeel. Om het gemeentelijke onderwijs toegankelijk te maken voor iedereen,
mag de financiële drempel niet te hoog liggen en dus betaalbaar zijn. Er wordt daarom rigoureus
toegezien op de prijzenpolitiek van ons gemeentelijk onderwijs. Daarnaast is er ook samenwerking
met de financiële dienst en het sociaal huis bij problematische schoolrekeningen.

Realisatietermijn: 2014 - 2019
Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 3.063.573,00 3.198.806,00 135.233,00 218.000,00 0,00 -218.000,00 0,00 0,00 0,00

2015 3.148.087,00 3.284.951,00 136.864,00 500.000,00 0,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00

2016 3.235.071,00 3.373.583,00 138.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 3.324.597,00 3.464.776,00 140.179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 3.416.744,00 3.558.605,00 141.861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 3.511.588,00 3.655.148,00 143.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-118: Gemeenteschool Oostduinkerke zorgt voor efficiënte dienstverlening
De gemeenteschool van Oostduinkerke wil verder eigentijds onderwijs aanbieden vanuit een
ervaringsgericht perspectief. We volgen de onderwijsvernieuwingen op de voet en investeren, na
grondige studie, in nieuwe methodes en leermiddelen. Om het ervaringsgerichte te borgen
zetten we in op extra-murosactiviteiten en samenwerking met externe partners (WAK, musea,
bibliotheek, enz.). We bieden kinderen kansen om hun talenten te ontwikkelen (cultureel,
sportief, technisch, enz.).
We realiseren een performante ICT-infrastructuur die het mogelijk maakt om alle kinderen te
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laten kennis maken en ervaring op te doen met alle mogelijke ICT-middelen, die leerkrachten in
staat stelt om op een professionele en hedendaagse manier te werken en les te geven en de
doelen van het ICT-ontwikkelingsplan na te streven. Er wordt bovendien geïnvesteerd in een
digitaal leerlingvolgsysteem om alle gegevens in kaart te brengen en de gebruiksvriendelijkheid
van de leerlingendossiers te verhogen.
De school schreef in 2013 een nieuwe zorgvisie uit, gekaderd in prodiagnostiek en
handelingsgericht werken. Leerlingen met zorgnoden dienen op een adequate manier
ondersteund te worden. Bovendien moeten we in de nabije toekomst rekening houden met het
BNM-decreet (belangrijke en noodzakelijke maatregelen voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften- ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een
handicap) waarbij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften kunnen instromen in het gewoon
basisonderwijs. De zorgwerking wordt verder ondersteund. De school blijft ook opteren voor
kleine klasgroepen.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 1.444.324,00 1.555.504,00 111.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 1.485.316,00 1.597.596,00 112.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 1.527.513,00 1.640.906,00 113.393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 1.570.952,00 1.685.469,00 114.517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 1.615.672,00 1.731.323,00 115.651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 1.661.709,00 1.778.505,00 116.796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-119: Gemeenteschool Koksijde zorgt voor een efficiënte dienstverlening
De gemeentelijke basisschool Koksijde wil verder een beleid voeren dat kwalitatief hoogstaand
en steeds vernieuwend is.
De investering in veilige en kindgerichte infrastructuur van de school / schoolomgeving en het
kwalitatieve aanbod, samen met actieve en gemotiveerde personeelsformatie moeten garant
staan voor een goeie pedagogische werking die op maat van “elk” kind functioneert.
Om alle leerlingen individueel te kunnen begeleiden, blijft de school opteren voor kleine
klasgroepen en de verdere uitwerking van de zorgvisie, waarbij er oog is voor de specifieke noden
van elk kind. Hierin past eveneens de begeleiding van anderstalige leerlingen, zodat hun
integratie vlotter verloopt. Dit kan worden bestendigd dankzij de ondersteuning van het
schoolbestuur.
Ook de blijvende investering in de toekomst en vernieuwingen bieden de schoolgaande kinderen
de kans om zich in een hedendaagse cultuur te ontwikkelen. Oa het in stand houden en
aanpassen van de ICT-werking biedt “alle” leerlingen de kans om kennis te maken met de
leermiddelen van de toekomst.
Daarnaast wil de school de samenwerking met externe partners (WAK, musea, bibliotheek, lokale
kunstenaars, sportverenigingen,…) verder uitbouwen zodat de school een hechte schakel is in de
totale samenleving. Op deze manier kunnen “alle” leerlingen uitgroeien tot sociaal vaardige,
ruimdenkende burgers.
Tenslotte wil de school werken aan een veilig en gezond leefklimaat. Dit door onder meer een
groene school te creëren, waardoor het welbevinden van de kinderen sterk wordt bevorderd (bv
zorgboerderij, beplanting speelplaats en klassen,…).
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Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 1.507.031,00 1.643.302,00 136.271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 1.549.736,00 1.687.355,00 137.619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 1.593.697,00 1.732.677,00 138.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 1.638.951,00 1.779.307,00 140.356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 1.685.536,00 1.827.282,00 141.746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 1.733.492,00 1.876.643,00 143.151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-136: Aankoop gronden Polderstraat ten behoeve van uitbreiding speelplaats GBS Odk
Om de sport- en spelkwaliteit voor de kinderen van onze school te waarborgen, is een uitbreiding
van de speelplaats wenselijk. Die opportuniteit doet zich voor gezien het stuk ingesloten grond
tussen de Schoolstraat en de gemeentelijke basisschool aangekocht kan worden. We willen hier
een open ruimte creëren die maximaal benut kan worden.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 0,00 0,00 0,00 168.000,00 0,00 -168.000,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-137: Sanering gangen en klassen GBS Koksijde
De opfrissingswerken in de klassen en gangen van de gemeentelijke basisschool Koksijde vormen
een bevordering tot het creëren van een gezonde leef-en werkomgeving voor de leerlingen en
leerkrachten. Dit draagt ook bij tot de aangename uitstraling van de school, zodat deze een
aantrekkelijke, aangename plaats blijft om te vertoeven.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-191: Verder ondersteunen van de Koksijdse scholieren
De gemeente voorziet verder in het gemeenschappelijk busvervoer voor alle lagere scholen in de
gemeente. Op het einde van het schooljaar krijgt elke leerling van het zesde leerjaar een boek in
het kader van het Fonds Noterman. Er is ook een tussenkomst voorzien voor elke Koksijdse
leerling voor gebruik van het gemeentelijke zwembad.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 112.218,00 0,00 -112.218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 113.035,00 0,00 -113.035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 113.861,00 0,00 -113.861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 114.694,00 0,00 -114.694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 115.536,00 0,00 -115.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 116.387,00 0,00 -116.387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan AP-1176: Aanbieden van een kwalitatief deeltijds kunstonderwijs
De Westhoek Academie (WAK) zal haar kwalitatieve werking verder zetten. Rekening houdende
met de wijzigende regelgeving zal het nodig zijn over te gaan tot het heroriënteren naar een

03/12/2013 14:54 66 / 85

78



Strategische nota meerjarenplanning Gemeente Koksijde vanaf 2014

Kunstacademie, waar alle kunstdisciplines samen worden aangeboden: beeld, muziek, dans, woord
en media. In de toekomst zal een fusie/overname van de podiumkunsten een mogelijke eerste stap
zijn. Bij de geplande renovatiewerken in het hoofdgebouw in de Veurnelaan wordt rekening
gehouden met de toekomstige kunstacademie: een centraal secretariaat, de herinrichting van de
zolderruimte tot multimediale ruimte, een polyvalente zaal en een auditorium. Voor het
beeldhouwatelier zal moeten uitgekeken worden voor een andere locatie in de gemeente,
waardoor hout- en steenbewerking mogelijk moet worden. Na de renovatie van de derde
verdieping van de Noordduinen zal er meer ruimte beschikbaar komen voor de podiumkunsten. De
kunstacademie zal een steunpunt zijn voor kunst- en cultuureducatie met externe partners uit de
regio: regulier onderwijs, cultureel centrum, bibliotheek, jeugdclub, cultuur.

Realisatietermijn: 2014 - 2019
Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 830.223,00 710.947,00 -119.276,00 472.345,00 204.186,00 -268.159,00 0,00 0,00 0,00

2015 850.721,00 730.432,00 -120.289,00 853.515,00 408.374,00 -445.141,00 0,00 0,00 0,00

2016 871.785,00 750.477,00 -121.308,00 416.410,00 204.186,00 -212.224,00 0,00 0,00 0,00

2017 893.430,00 771.099,00 -122.331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 915.677,00 792.314,00 -123.363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 938.541,00 814.142,00 -124.399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-104: Renovatie van het C.C. Taf Wallet ten behoeve van het deeltijds kunstonderwijs
Het voormalige Home Edouard Pecher, voormalig kinderhome en zeepreventorium, is sinds 2008
beschermd als monument. Dankzij de subsidie kan het gemeentebestuur het complex
restaureren en optimaliseren voor zijn functie als academie. Met het restauratieproject is het de
bedoeling om de ruimtelijke kwaliteiten van het gebouw te optimaliseren. In deze eerste fase
worden de zolders en de daken gerestaureerd. De huidige indeling wordt opgeheven om open
ruimtes te maken, die als ruime en luchtige ateliers worden ingericht. Tegelijk worden ook de
vloeren en de binnenafwerking van die zolders aangepakt. Hierbij worden de authentieke
elementen zorgvuldig gerestaureerd in combinatie met een nieuwe, hedendaagse inrichting.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 0,00 0,00 0,00 472.345,00 204.186,00 -268.159,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 853.515,00 408.374,00 -445.141,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 416.410,00 204.186,00 -212.224,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-173: De Westhoekacademie bestendigt de dienstverlening
zie actieplan AP-1176

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 743.153,00 704.897,00 -38.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 762.779,00 724.337,00 -38.442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 782.963,00 744.337,00 -38.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 803.721,00 764.913,00 -38.808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 825.070,00 786.082,00 -38.988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2019 847.029,00 807.863,00 -39.166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-174: De MUWOK bestendigt de dienstverlening
Het filiaal Koksijde van de Veurnse Academie Muziek, Woordkunst en Dans (MUWOK) blijft de
artistieke opleiding verzorgen in alle aspecten van muziek, woordkunst en dans. Het is gevestigd
in het gemeentelijke gebouw Noordduinen.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 87.070,00 6.050,00 -81.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 87.942,00 6.095,00 -81.847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 88.822,00 6.140,00 -82.682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 89.709,00 6.186,00 -83.523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 90.607,00 6.232,00 -84.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 91.512,00 6.279,00 -85.233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan AP-1177: Brandweer en ambulancedienst zorgen voor een vlotte dienstverlening
Koksijde wil ernaar streven om in een zonaal verband samen met de buurgemeenten te ijveren
voor een snelle en gepaste brandbestrijding en technische hulpverlening volgens een
beschikbaarheidssysteem van personeel en materieel dat werkt in een netwerk van posten.
De brandweerdienst zet zich bovendien in voor de voorkoming van brand door middel van het
adviseren en opvolgen van de binnen het wettelijk kader verplichte preventiedossiers, en voor de
verdere uitbouw van het door het nationaal brandpreventieplan voorziene maatschappelijk project
brandveilig wonen.
De ambulancedienst blijft verder instaan voor de dringende medische hulpverlening op het
grondgebied van de gemeente Koksijde en ook daarbuiten, door een gepast gevolg te geven aan de
oproepen van het hulpcentrum 100/112.

Realisatietermijn: 2014 - 2019
Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 156.303,00 181.330,00 25.027,00 150.000,00 0,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00

2015 157.764,00 181.637,00 23.873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 159.237,00 181.950,00 22.713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 160.724,00 182.269,00 21.545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 162.228,00 182.594,00 20.366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 163.746,00 182.926,00 19.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-105: Materiaal en kledij brandweer (staatssteun en OPZ middelen)
Er kan geregeld een beroep worden gedaan op staatssteun en op middelen uit de pre-
brandweerzones om materialen en kledij aan te kopen. De prioriteiten dienen bepaald te
worden.

Actie ACT-106: Aankoop nieuwe ambulance
De huidige ambulance is reeds een aantal jaren oud en dringend aan vervanging toe, willen we de
bestaande dienstverlening verder kunnen verzekeren.
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Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-175: De brandweer- en ambulancedienst bestendigt de bestaande dienstverlening
zie actieplan AP-1177.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 156.303,00 181.330,00 25.027,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 157.764,00 181.637,00 23.873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 159.237,00 181.950,00 22.713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 160.724,00 182.269,00 21.545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 162.228,00 182.594,00 20.366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 163.746,00 182.926,00 19.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan AP-1178: Versterking van de samenwerking tussen de ondersteunende diensten van
gemeente en OCMW

Om efficiëntiewinsten te kunnen boeken zal het nodig zijn te onderzoeken in hoeverre de
gemeente en het OCMW verder kunnen samenwerken op het vlak van een aantal gelijkaardige en
gelijklopende opdrachten. Hoewel de dienstverlening zowel naar doelgroepen als naar activiteiten
helemaal anders is, zijn er toch een aantal raakvlakken inzake bestuur en administratie. Beide
besturen voeren bijv. een eigen personeelsbeheer en -beleid, een financieel beheer, een ICT-beleid,
patrimoniumbeheer, overheidsopdrachten enz. Er zal in het eerste jaar van het meerjarenplan een
werkgroep worden opgestart, die wordt belast met het onderzoeken van verdere afstemmings en -
samenwerkingsvormen tussen gemeente en OCMW, gericht op efficiëntiewinsten. De resultaten
van deze werkgroep zullen daarna verder geïmplementeerd worden.

Actieplan AP-1181: Aanbieden van recreatieve en sportmogelijkheden in de zwembaden
De gemeente Koksijde beschikt over een overdekt zwembad in Koksijde-dorp en een (in aanbouw
zijnde) gerenoveerd openluchtzwembad in Oostduinkerke. Dit aanbod is uniek in de regio en zorgt
voor  recreatie- als sportmogelijkheden voor zowel eigen inwoners, bezoekers en tweede
verblijvers.

Realisatietermijn: 2014 - 2019
Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 12.940,00 0,00 -12.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 34.619,00 45.000,00 10.381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 34.850,00 45.000,00 10.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 35.084,00 45.000,00 9.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 35.320,00 45.000,00 9.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 35.558,00 45.000,00 9.442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-181: De zwembaden bestendigen de bestaande dienstverlening
De dienst Zwembaden beoogt zowel op korte als lange termijn het badenaanbod blijvend ter
beschikking te stellen volgens de opgelegde normen qua veiligheid, hygiëne, gezondheid.
Doordachte innovaties zoals het project openluchtbad 2014 bieden extra troeven om het
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“zwemmen” in een aantrekkelijk kader te plaatsen. Het implementeren en optimaliseren van de
best beschikbare technieken houden de vereiste techniciteit up-to-date.
Door de metamorfose in de vrijetijdsbesteding inspireert de hoge openingsgraad het publiek om
intuïtief te kiezen voor een frequent bezoek aan de Koksijdse zwembaden.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 12.940,00 0,00 -12.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 34.619,00 45.000,00 10.381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 34.850,00 45.000,00 10.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 35.084,00 45.000,00 9.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 35.320,00 45.000,00 9.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 35.558,00 45.000,00 9.442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan AP-1183: Zorg dragen voor het gemeentelijke archief
De gemeentelijke archiefdienst wil de dienstverlening bestendigen door het binnen een wettelijk
kader verder verzamelen, beheren, onderzoeken en ontsluiten van zowel de collectie van het
gemeentearchief als de verzameling van de heemkundige kring Bachten de Kupe.
In ons aanbod van ‘producten’ en activiteiten, blijft de klantgerichtheid naar zowel onze interne als
externe klanten voorop staan.  We hechten eveneens veel belang aan een optimale bewaring van
zowel onze analoge documenten als digitale dragers. Om tegemoet te komen aan de huidige
normen van archiveren blijven we verder werken aan het digitaliseren, digitaal archiveren en
digitaal ontsluiten van onze documentaire collectie. Bovendien beheert de archiefdienst verder het
Erfgoedhuis Bachten de Kupe.

Realisatietermijn: 2014 - 2019
Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 10.700,00 0,00 -10.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 10.808,00 0,00 -10.808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 10.916,00 0,00 -10.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 11.025,00 0,00 -11.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 11.136,00 0,00 -11.136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 11.248,00 0,00 -11.248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-182: Het Archief bestendigt de bestaande dienstverlening
zie actieplan AP-1183.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 10.700,00 0,00 -10.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 10.808,00 0,00 -10.808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 10.916,00 0,00 -10.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 11.025,00 0,00 -11.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 11.136,00 0,00 -11.136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 11.248,00 0,00 -11.248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan AP-1227: Diensten en inwoners zijn geïnformeerd over en participeren aan het
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid

03/12/2013 14:54 70 / 85

82



Strategische nota meerjarenplanning Gemeente Koksijde vanaf 2014

De diensten en inwoners van de gemeente zijn geïnformeerd over en participeren aan het
gemeentelijk ontwikkelingssamenwerkingsbeleid.
De gemeente Koksijde wil de inwoners en diensten activeren rond het beleid betreffende de
ontwikkelingssamenwerking. De gemeente Koksijde ondersteunt de lokale verenigingen die zich
inzetten voor projecten betreffende ontwikkelingssamenwerking. De gemeente Koksijde zet de
werking van de adviesraad ontwikkelingssamenwerking verder.

Realisatietermijn: 2014 - 2019
Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 55.261,00 40.690,00 -14.571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 55.465,00 40.690,00 -14.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 55.671,00 40.690,00 -14.981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 55.880,00 40.690,00 -15.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 56.091,00 40.690,00 -15.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 56.305,00 40.690,00 -15.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-176: Het financieel ondersteunen van lokale verenigingen of verenigingen met link naar
Koksijde

Koksijdse handhaaft haar subsidiebeleid t.o.v. de lokale verenigingen werkzaam in het domein
van internationale samenwerking. en die meestal deel uitmaken van de GRIS. Het gaat hier
voornamelijk om 4de pijler organisaties, werkzaam over zowat de ganse wereld.
Koksijde handhaaft bovendien haar subsidie “rugzakverhalen”. Deze subsidie geeft jonge mensen
een steuntje bij hun eerste kennismaking met de actieve ontwikkelingssamenwerking.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 33.000,00 0,00 -33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 33.000,00 0,00 -33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 33.000,00 0,00 -33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 33.000,00 0,00 -33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 33.000,00 0,00 -33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 33.000,00 0,00 -33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-177: Ondersteunen en verderzetten van de werking van de adviesraad
Ontwikkelingssamenwerking

Bevestiging van het partnership tussen de Gemeente en onze adviesraad in zijn sensibiliserende
rol en werking.
Volgende (repeterende) acties maken deel uit van de werking :
- Vormingen rond Noord-Zuid beleid: leden adviesraad aanmoedigen om deel te nemen aan
provinciaal en nationaal georganiseerde lezingen en studiemomenten over Noord-Zuid
problematiek;
- Workshops rond problematiek in verband met projecten in Zuiden; uitnodigen experts over hot
items die elke organisatie aanbelangen. (vb. : hoe verschepen we hulpgoederen, wat met
verzekeringen, fundraising, …); ervaringsdeskundigen uitnodigen over concept , opzet en
opvolging van projecten in het Zuiden; uitnodigen sprekers van andere gemeenten/adviesraden
over hoe zij sensibilisatie in Noorden aanpakken
- Jaarlijkse voorstelling van werking van de adviesraad aan groot publiek naar aanleiding van een
filmvertoning, lezing, tentoonstelling in verband met Noord-Zuid werking, de werking van de
adviesraad voorstellen aan een groot publiek (CC Casino) en een van de leden van de adviesraad
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specifiek in beeld brengen

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 3.800,00 0,00 -3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 3.800,00 0,00 -3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 3.800,00 0,00 -3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 3.800,00 0,00 -3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 3.800,00 0,00 -3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 3.800,00 0,00 -3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-178: De DIS organiseert sensibiliserende activiteiten voor promotie
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid

1) De dIS organiseert een jaarlijks wereldfeest op het strand van Oostduinkerke. Een
laagdrempelig en sensibiliserend evenement, bestemd zowel voor de lokale bevolking als naar de
toeristen en bezoekers toe. Zowel op vlak van o.m. Eerlijke Handel, duurzaam aankoopbeleid,
uitwisseling van culturen.
Qua standen, behouden concept van vorige jaren : hoofdzakelijk 4° pijlerorganisaties aangevuld
met ‘Zuid’-gerichte catering.
Animatie: Enkel ‘Zuid’ gerichte groepen inviteren.
Uitbouwen van een aanbod aan publiektrekkende workshops: dansen, didgeridoo-initiatie,
djembé-initiatie, rasta-vlechten-initiatie, …

2) naar scholen en jeugd:
a) Pennenvrienden-actie: Uitbreiden van de actie zodat bestaande pennenvrienden-kanalen
kunnen blijven bestaan tussen klassen van lager onderwijs in Koksijde en lagere scholen in de
partnergemeenten in het Zuiden. Op dit ogenblik is dit niet gestructureerd. Nood dus aan
systematische centrale opvolging vanuit de dIS of scholengemeenschap. Bedoeling is het beter te
leren kennen en waarderen van andere culturen en het opbouwen van wederzijds respect.
b) Sociale media: Communicatie met pennenvrienden heeft zijn charmes, maar ook zijn handicap
(via post en dus vrij traag naar andere kant van de wereld). Mogelijkheid onderzoeken voor een
gelijkaardig initiatief via de sociale media. Sensibilisatie van scholen om een vriendschapsrelatie
op te bouwen met een school in het zuiden via bvb. een Facebook-groep.
c) Scholenbanden: Te onderzoeken piste is de uitwisseling van leerlingen en/of leerkrachten in
het kader van de actie “scholenbanden” . Vooral i.s.m. de befaamde hotelschool Ter Duinen.

3) Gemeentepersoneel
a) De gemeente Koksijde wil haar diensten activeren rond het beleid (processen en projecten)
ontwikkelingssamenwerking.
b) Inlassen berichten over Noord-Zuid werking van de gemeente in het gemeentelijk infoblad
voor het personeel (Rocks) Betrekken gemeentepersoneel bij acties (o.a. Dunia, eerlijke ontbijt-
dag, …)

4) Bevolking
a) Verzorgen van een maandelijkse rubriek in het gemeentelijk infoblad Tij-Dingen
b) Verzorgen van persaandacht
c) Organisatie/coaching inleefreizen naar partnergebieden in het Zuiden
d) Organisatie/coaching van thema-avonden (vb.: Moambeavond, wereldkeuken, …)
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Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 18.461,00 0,00 -18.461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 18.665,00 0,00 -18.665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 18.871,00 0,00 -18.871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 19.080,00 0,00 -19.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 19.291,00 0,00 -19.291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 19.505,00 0,00 -19.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-200: Ontvangen van subsidies voor ontwikkelingssamenwerking

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 0,00 40.690,00 40.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 40.690,00 40.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 40.690,00 40.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 40.690,00 40.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 40.690,00 40.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 40.690,00 40.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan AP-1228: Het instandhouden en bekendmaken van de stedenband tussen het district
Marowijne en de gemeente

De gemeente Koksijde opteert ervoor om de bestaande stedenband(werking) met het district
Marowijne in Suriname verder te zetten en gedurende de komende legislatuur de opgestarte
projecten af te werken of de nog te ontplooien projecten te lanceren.

Realisatietermijn: 2014 - 2019
Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 22.429,00 0,00 -22.429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 22.673,00 0,00 -22.673,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 22.919,00 0,00 -22.919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 23.168,00 0,00 -23.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 23.419,00 0,00 -23.419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 23.674,00 0,00 -23.674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-179: De instandhouding van de stedenband(werking) met het district Marowijne in
Suriname

1) Brandweer en reddingsdiensten
Opmaak en begeleiding van een masterplan voor het district Marowijne. Met opleiding, zowel in
Koksijde als in het district, met steun van onze eigen brandweer en reddingsdiensten. De
brandweer van Albina (hoofdplaats van het district) is vragende partij voor verdere opleiding en
vorming inzake brandweertechnieken.

2) Jeugd
Basisgegeven is dat er een grote vorm van jeugd-ontvolking plaats grijpt. De jeugd trekt zonder
opleiding naar de grote stad, en keert niet meer terug. Sommigen onder hen bouwen een
regulier leven op. Anderen komen terecht in een marginaal circuit in de hoofdstad of het
buitenland, hetgeen uiteraard ook een vorm van armoede met zich meebrengt. Om deze tendens
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in het district een halt toe te roepen is reeds een proces op gang getrokken om de jeugd van
enkele dorpen van het district een opleiding te laten volgen in de hoofdstad zodat deze jonge
mensen naderhand terugkeren naar hun dorp om met de opgedane kennis de leefbaarheid (lees
ook : bestrijding van armoede) te verhogen. Dit proces heeft in de voorbije jaren al duidelijk
vruchten afgeworpen. Een mogelijke actie is dit proces ook te implementeren in andere dorpen
van het district en bij extensie ook in andere gebieden van Suriname.
In samenwerking met RKBO (Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs) wordt een traject
uitgetekend om de scholen te voorzien van gebouwen, infrastructuur en educatief materiaal.
Bedoeling is om zo de ontvolking van het gebied tegen te gaan en tevens de economie te
stimuleren.

3) Cultuur
Uitwerken van lesprogramma’s DKO (Deeltijds Kunst Onderwijs). Via een uitwisseling van cultuur-
en kunstexperten uit het Noorden (dienst Cultuur gemeente Koksijde, Westhoek Academie
Koksijde, …) met die uit het Zuiden (o.a. Tembe-art studio, Nola Hatterman instituut, …) wordt dit
proces uitgeschreven. Dit biedt zeker een meerwaarde aan  de eigen cultuur van de inheemse
bevolking (arts & crafts).
Binnen het district bieden zich een aantal opportuniteiten aan om ‘te werken ‘ rond cultuur (o.a.
de gedrevenheid van Tembe Art Studio) . Het initiëren van een dergelijk proces kan op termijn
uitgroeien tot een voorbeeld voor de andere districten van Suriname. In het verleden is gebleken
dat het district Marowijne heel dikwijls op het juiste moment de juiste impuls gaf om ook andere
districten ‘over de schreef’ te trekken.

4) Toerisme, ICT, groendienst, milieu, energie
Verdere begeleiding en opvolging van alle in gang gezette processen (folder toerisme, opmaak
webstek district, creatie van park en rustpunten, afvalbeheersing en –verwerking,
drinkwatervoorziening en opzet hybride systemen…)
Het ter beschikking stellen van onze know-how bij vragen tot hulp (Marijkedorp, Bigi Ston,
Moengo).

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 22.429,00 0,00 -22.429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 22.673,00 0,00 -22.673,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 22.919,00 0,00 -22.919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 23.168,00 0,00 -23.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 23.419,00 0,00 -23.419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 23.674,00 0,00 -23.674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan AP-1229: Zorgen voor de veiligheid van de strandbezoekers
De gemeente bestendigt de bestaande strandreddingsdiensten.

Realisatietermijn: 2014 - 2019
Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 25.262,00 0,00 -25.262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2015 25.515,00 0,00 -25.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 25.771,00 0,00 -25.771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 26.029,00 0,00 -26.029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 26.290,00 0,00 -26.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 26.553,00 0,00 -26.553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-180: De strandreddingsdienst bestendigt de bestaande dienstverlening

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 25.262,00 0,00 -25.262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 25.515,00 0,00 -25.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 25.771,00 0,00 -25.771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 26.029,00 0,00 -26.029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 26.290,00 0,00 -26.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 26.553,00 0,00 -26.553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan AP-1230: Zorgen voor een efficiënte en klantvriendelijke bevolkingsadministratie
De dienst Burgerzaken staat verder in voor het continu bijwerken van de bevolkingsregisters en het
afleveren van uittreksels; het bijwerken van het woningenbestand met gebruik van moderne
technieken zoals GIS (Geografisch Informatiesysteem); het samenstellen en overmaken van de
vreemdelingendossiers; het aanvragen en afleveren van arbeids- en beroepskaarten; registratie
aanvragen en uitreiking internationale biometrische reispaspoorten en biometrische verblijfstitels
onderdanen niet-EU onderdanen; registratie aanvragen en uitreiking elektronische
identiteitskaarten voor Belgen en EU-onderdanen > 12 jaar en elektronische KIDS-ID Belgische
kinderen < 12 jaar en identiteitskaart vreemdelingen < 12 jaar; registratie aanvragen en uitreiking
rijbewijsdocumenten; beheer van het gemeentelijk strafregister; begraafplaatsenbeheer,
samenstelling dossiers en formuleren van adviezen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand/de
burger toe inzake dossiers huwelijken, nationaliteit, registratie geboorten, overlijden, registratie
erkenningen, adopties, wettelijke samenwoning, laatste wilsbeschikking, verklaring orgaandonatie
en het organiseren van de verkiezingen.

Realisatietermijn: 2014 - 2019
Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 386.650,00 237.600,00 -149.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 352.791,00 237.600,00 -115.191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 353.942,00 237.600,00 -116.342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 355.106,00 237.600,00 -117.506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 356.281,00 237.600,00 -118.681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 357.468,00 237.600,00 -119.868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-183: De dienst Burgerzaken bestendigt de bestaande dienstverlening
zie actieplan AP-1230.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo

03/12/2013 14:54 75 / 85

87



Strategische nota meerjarenplanning Gemeente Koksijde vanaf 2014

2014 386.650,00 237.600,00 -149.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 352.791,00 237.600,00 -115.191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 353.942,00 237.600,00 -116.342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 355.106,00 237.600,00 -117.506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 356.281,00 237.600,00 -118.681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 357.468,00 237.600,00 -119.868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan AP-1231: Gelijkblijvend beleid niet in acties opgenomen
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 6.488.777,00 48.746.325,00 42.257.548,00 7.397.033,00 70.000,00 -7.327.033,00 130.000,00 0,00 -130.000,00

2015 6.740.155,00 49.986.575,00 43.246.420,00 1.852.287,00 0,00 -1.852.287,00 0,00 0,00 0,00

2016 6.863.474,00 51.621.272,00 44.757.798,00 88.060,00 0,00 -88.060,00 36.000,00 0,00 -36.000,00

2017 7.001.385,00 52.592.820,00 45.591.435,00 9.151,00 0,00 -9.151,00 20.000,00 0,00 -20.000,00

2018 7.133.998,00 53.858.489,00 46.724.491,00 6.907,00 0,00 -6.907,00 20.000,00 0,00 -20.000,00

2019 7.164.461,00 55.599.594,00 48.435.133,00 6.906,00 0,00 -6.906,00 30.000,00 0,00 -30.000,00

Actie ACT-185: Gelijkblijvend beleid dat niet in acties is opgenomen

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 6.488.777,00 48.746.325,00 42.257.548,00 7.397.033,00 70.000,00 -7.327.033,00 130.000,00 0,00 -130.000,00

2015 6.740.155,00 49.986.575,00 43.246.420,00 1.852.287,00 0,00 -1.852.287,00 0,00 0,00 0,00

2016 6.863.474,00 51.621.272,00 44.757.798,00 88.060,00 0,00 -88.060,00 36.000,00 0,00 -36.000,00

2017 7.001.385,00 52.592.820,00 45.591.435,00 9.151,00 0,00 -9.151,00 20.000,00 0,00 -20.000,00

2018 7.133.998,00 53.858.489,00 46.724.491,00 6.907,00 0,00 -6.907,00 20.000,00 0,00 -20.000,00

2019 7.164.461,00 55.599.594,00 48.435.133,00 6.906,00 0,00 -6.906,00 30.000,00 0,00 -30.000,00

Actieplan AP-1233: Voeren van een flankerend onderwijsbeleid
Met dit actieplan willen we inspelen op de Vlaamse beleidsprioriteiten inzake het flankerend
onderwijsbeleid. We willen met het voeren van een flankerend onderwijsbeleid eerst en vooral
streven naar gelijke onderwijskansen. Daarnaast is het ook belangrijk dat er acties ondernomen
worden om de betrokkenheid en participatie van de verschillende actoren te versterken.

Realisatietermijn: 2014 - 2019
Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 23.350,00 20.000,00 -3.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 23.054,00 20.201,00 -2.853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 22.759,00 20.403,00 -2.356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 23.466,00 20.607,00 -2.859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 21.176,00 20.814,00 -362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 21.388,00 21.023,00 -365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-164: Verhogen van de kleuterparticipatie
Met deze actie willen we de integratie van kwetsbare jongeren verhogen. Kleuters die niet zijn
ingeschreven of niet regelmatig schoollopen, worden bezocht door een vrijwilliger. De vrijwilliger
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probeert ouders te motiveren om hun kinderen toch naar school te sturen. Er wordt een 'ik ga
naar school'-pakketje afgegeven. Kinderen die daarna regelmatig naar de kleuterklas gaan,
krijgen na enkele maanden een kado'tje als extra stimulans.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 350,00 0,00 -350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 354,00 0,00 -354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 358,00 0,00 -358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 362,00 0,00 -362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 366,00 0,00 -366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 370,00 0,00 -370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-165: Stimuleren van de Nederlandse taal
Met deze actie willen we de integratie van kwetsbare jongeren verhogen. In de zomerperiode
spreken anderstalige kinderen weinig of geen Nederlands. Om dit tegen te gaan wil de gemeente
Koksijde, i.s.m. de jeugddienst en het OCMW, taalondersteuning aanbieden. Hiervoor zal er
didactisch materiaal aangekocht worden zodat kinderen dit op hun eentje kunnen oefenen,
ouders zullen gestimuleerd worden om hun kinderen af en toe naar de speelpleinwerking te
sturen, ...

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 4.000,00 0,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 4.040,00 0,00 -4.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 4.080,00 0,00 -4.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 4.121,00 0,00 -4.121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 4.162,00 0,00 -4.162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 4.204,00 0,00 -4.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-166: Betrokkenheid ouders stimuleren
Ouders van vreemde origine weten dikwijls niet altijd hoe een school werkt, wat de
verwachtingen zijn van ouders/kind/school, ... Om deze ouders meer te betrekken bij de school,
zal de gemeente in 2015 een vorming op maat organiseren. Het centrum voor basiseducatie
organiseert dergelijke vormingen. Alle scholen in Koksijde zullen hun ouders (die tot de
doelgroep behoren) kunnen uitnodigen voor deze vorming. Er zal ook worden samen gewerkt
met de maatschappelijk werkers van het Sociaal Huis Koksijde om deze mensen te motiveren om
de opleiding te volgen. Het Sociaal Huis organiseert jaarlijks een opleiding van Basiseducatie. Er
zal nagekeken worden of deze opleiding gratis kan georganiseerd worden.

Actie ACT-167: Opleiding armoede door een ervaringsdeskundige aan directies, leerkrachten,
zorgcoördinatoren, CLB

Kinderen die opgroeien in armoede worden dagelijks geconfronteerd met vooroordelen. Deze
kinderen mogen echter niet de gevolgen dragen van de keuzes of financiële moeilijkheden van
hun ouders. Deze kinderen krijgen ook dikwijls geen kansen omdat hun ouders financiële
problemen hebben.
Met dit project willen we directie, leerkrachten, CLB, zorgcoördinatoren bewust maken van
armoede en wat dit doet met een kind. Het uiteindelijke doel is te komen tot meer begrip rond
armoede en de taboes te door breken.
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Een ervaringsdeskundige zal aan de hand van het eigen levensverhaal directie, leerkrachten, CLB
en zorgcoördinatoren laten kennismaken wat armoede is. Als leerkrachten beter geïnformeerd
zijn, zullen ze ook op een andere manier kunnen omgaan met kinderen in armoede.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-168: Armoede in de klas: aanbieden van opleiding of toolkit waarmee elke leerkracht aan
de slag kan

We willen niet enkel volwassenen informeren over ‘armoede’, maar ook kinderen bewust maken
van het feit dat er klasgenootjes zijn die het thuis niet breed hebben. Er zal een toolkit of
opleiding worden aangeboden aan de scholen zodat de leerkracht aan de slag kan in de klas.
Daarnaast willen we de leerlingen ook kennis laten maken met enkele welzijnsvoorzieningen
zoals Camino (kledijbank) en Witte Vogels (voedselbank). Het Sociaal Huis voorziet in hun
meerjarenplan ook middelen om in 2016 het thema 'armoede' op de kaart te zetten in de
scholen.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 2.000,00 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-169: Organiseren van een netwerkevenement
De samenwerking tussen hulpverleners en scholen kan enkel maar slagen als 'men' elkaar kent.
Met een netwerkevenement willen we een brug slaan tussen beide werelden. Hier zullen diverse
workshops worden aangeboden en heeft iedereen de kans om kennis te maken met elkaar.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 2.000,00 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-170: Organiseren van verkeerslessen
Kinderen veilig leren fietsen is een belangrijk onderdeel van het lessenpakket. De gemeente wil i.
s.m. de Politie Westkust aan alle 5de-leerjaren een verkeersveilige dag aanbieden. Een politie-
agent neemt de kinderen een dag op sleeptouw en leert hen de gevaren van de weg, veilige
fietsroutes naar school,…
Na de opleiding krijgen alle deelnemers een fietsdiploma en een veiligheidspakketje (fluohesje en
fietslichten).

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 2.000,00 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 2.020,00 0,00 -2.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 2.040,00 0,00 -2.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 2.060,00 0,00 -2.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2018 2.081,00 0,00 -2.081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 2.102,00 0,00 -2.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-171: Project luizen op school
Luizen blijven een hardnekkige probleem in West-Vlaanderen. Niet enkel is het heel vervelend
om luizen te hebben, kinderen met luizen hebben ook te maken met vooroordelen. In het
verleden werd vanuit het LOP het ‘luizenproject’ uitgewerkt. Ieder kwartaal screenen vrijwilligers
alle leerlingen van elke school op luizen. Er is ook telkens aandacht om kinderen met luizen niet
te stigmatiseren. Ouders worden ingelicht wat ze kunnen doen om het probleem te voorkomen.
Deze actie willen we de komende 6 jaar voortzetten.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 2.000,00 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 2.020,00 0,00 -2.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 2.040,00 0,00 -2.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 2.060,00 0,00 -2.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 2.080,00 0,00 -2.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 2.100,00 0,00 -2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-172: Verhogen van de vrijetijdsparticipatie voor scholieren
De gemeente, het Sociaal Huis Koksijde, diverse partners en ervaringsdeskundigen
ondertekenden in september een afsprakennota rond vrijetijdsparticipatie voor kansengroepen
(zie actie 28).
Bijkomend willen we naast de bestaande doelgroepen ook de scholen betrekken om in te zetten
op vrijetijdsparticipatie, die op heden niet gevat zit in de bestaande afsprakennota.
Koksijde wil alle kinderen laten proeven van ‘cultuur’ en aan alle Koksijde scholen een
toneelvoorstelling aanbieden in 2017 en 2019.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 2.500,00 0,00 -2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 2.500,00 0,00 -2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-190: Inzetten op huiswerkbegeleiding bij kwetsbare jongeren
Uit het memorandum LOP blijkt dat er nood is aan huiswerkbegeleiding in Koksijde. Er is in
Koksijde echter geen organisatie zoals ‘De Katrol’ waarbij vrijwilligers (studenten
lerarenopleiding) huiswerkbegeleiding geven aan kwetsbare jongeren. De gemeente wil daarom
in elke school een studieklas organiseren waar kinderen ondersteuning kunnen krijgen bij het
maken van hun huiswerk (door een leerkracht). We stellen echter vast dat kinderen in armoede
meestal met de bus naar huis gaan. Om dit op te vangen wil de gemeente een extra busrit
inlassen na de studie zodat deze kinderen ook kans hebben op huiswerkbegeleiding.

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 12.000,00 0,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2015 12.120,00 0,00 -12.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 12.241,00 0,00 -12.241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 12.363,00 0,00 -12.363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 12.487,00 0,00 -12.487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 12.612,00 0,00 -12.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie ACT-201: Ontvangen van subsidies voor flankerend onderwijsbeleid

Exploitatie Investering Andere

Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2014 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 20.201,00 20.201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 20.403,00 20.403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 20.607,00 20.607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 20.814,00 20.814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 21.023,00 21.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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 RAMING VAN HET GECUMULEERDE BUDGETTAIRE RESULTAAT VORIG JAAR (2013)

Gewone        
dienst

Buitengewone 
dienst

 Boekhoudkundig resultaat 2012 6.899.677 -5.004.208 
 Openstaande vastleggingen per 31/12/2012 (Formulier T) 2.045.322 15.110.503 
 Begrotingsresultaat 2012 4.854.355 -20.114.711 

 Geraamde ontvangsten budget 2013 (eigen jaar) 60.137.491 11.236.000 
 Geraamde ontvangsten budget 2013 (vorige jaren - nieuw krediet) 77.704 16.805 
 Geraamde uitgaven budget 2013 (eigen jaar) 58.218.518 18.957.799 
 Geraamde uitgaven budget 2014 (vorige jaren - nieuw krediet) -362.264 -2.400.000 
 Overboekingen uit (+) en naar (-) reservefondsen en voorzieningen
 Geraamd begrotingsresultaat 2013 2.358.941 -5.304.994 

 Geraamd gecumuleerd begrotingsresultaat 2013 7.213.296 -25.419.705 

 Raming openstaande vastleggingen per 31/12/2013 13.204.514 

 Geraamd gecumuleerd boekhoudkundig resultaat 2013 7.213.296 -12.215.191 

 Gewone reservefondsen (saldo per 31/12/2013) 7.340.000 
 Buitengewone reservefondsen (saldo per 31/12/2013)
 Voorzieningen (saldo per 31/12/2013)
 Fondsen en voorzieningen 7.340.000 0 

 Geraamd boekhoudkundig resultaat, fondsen en voorzieningen 2013 14.553.296 -12.215.191 

27041  Subsidies in kapitaal hogere overheden 7.246.693 
27045  Gestorte subsidies in kapitaal hogere overheden (-) -5.871.574 
27061  Subsidies in kapitaal andere overheidsinstellingen 987.864 
27065  Gestorte subsidies in kapitaal andere overheidsinstellingen (-) -917.839 

 Raming LT-gedeelte van openstaande vorderingen (groep 27) 0 1.445.144 

41303  Op te nemen leningen 0 0 
41304  Op te nemen leasing 0 0 
41306  Te ontvangen openbare leningen 0 0 

 Raming op te nemen leningen, leasing, ... enz. (groep 41) 0 0 

17700  Diverse schulden > 1 jaar
17800  Borgtochten op meer dan één jaar ontvangen in contanten

 Raming LT-gedeelte van openstaande aanrekeningen 0 0 

 Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig jaar (2013) 14.553.296 -13.660.335 

892.961 

 GEMEENTE KOKSIJDE
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De staat van het financieel evenwicht (M2)
Planningsrapport: Meerjarenplan 2014 - 2019 (BP2014_2019-1)
Periode: 2014 - 2019
Ontwerp in opmaak op datum: 2/12/2013

Gemeente Koksijde (NIS 38014)

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

Secr.: Stekelorum Joeri

Fin. beheerder: Vandeputte Jean-Philippe

Resultaat op kasbasis 2014 2015 2016 2017
I. Exploitatiebudget (B-A) 8.781.634,33 9.169.389,55 10.015.314,07 10.153.708,40

A. Uitgaven 50.851.460,84 51.933.747,45 52.894.135,93 53.996.031,60
B. Ontvangsten 59.633.095,17 61.103.137,00 62.909.450,00 64.149.740,00

a. Belastingen en boetes 42.115.962,00 43.279.141,00 44.434.980,00 45.621.797,00
b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 0,00 0,00 0,00
c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Overige 17.517.133,17 17.823.996,00 18.474.470,00 18.527.943,00
II. Investeringsbudget (B-A) -17.972.259,00 -9.515.069,63 -8.158.989,00 -5.529.151,00

A. Uitgaven 19.962.195,00 10.832.060,63 8.373.175,00 5.529.151,00
B. Ontvangsten 1.989.936,00 1.316.991,00 214.186,00 0,00

III. Andere (B-A) 8.341.494,00 389.580,00 -1.878.080,00 -4.588.323,00
A. Uitgaven 12.750.411,00 12.524.631,00 12.840.725,00 13.018.975,00

1. Aflossing financiële schulden 12.543.211,00 12.459.631,00 12.779.725,00 12.998.975,00
a. Periodieke aflossingen 12.543.211,00 12.459.631,00 12.779.725,00 12.998.975,00
b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Toegestane leningen 207.200,00 65.000,00 61.000,00 20.000,00
3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 0,00

a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00 0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Ontvangsten 21.091.905,00 12.914.211,00 10.962.645,00 8.430.652,00
1. Op te nemen leningen en leasings 20.672.200,00 12.515.000,00 10.561.000,00 8.020.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 419.705,00 399.211,00 401.645,00 410.652,00

a. Periodieke terugvorderingen 419.705,00 399.211,00 401.645,00 410.652,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00 0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00 0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen in de exploitatie- of
investeringsontvangsten

0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -849.130,67 43.899,92 -21.754,93 36.234,40
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 892.961,00 43.830,33 87.730,25 65.975,32
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 43.830,33 87.730,25 65.975,32 102.209,72
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 0,00 0,00 0,00

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00 0,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 43.830,33 87.730,25 65.975,32 102.209,72

Resultaat op kasbasis 2018 2019
I. Exploitatiebudget (B-A) 11.263.286,29 12.222.361,59

A. Uitgaven 54.581.913,71 55.177.123,41
B. Ontvangsten 65.845.200,00 67.399.485,00

a. Belastingen en boetes 46.857.742,00 48.104.796,00
b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 0,00
c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00

2. Overige 18.987.458,00 19.294.689,00
II. Investeringsbudget (B-A) -2.986.907,00 -2.426.906,00

A. Uitgaven 2.986.907,00 2.426.906,00
B. Ontvangsten 0,00 0,00

III. Andere (B-A) -8.280.840,00 -9.778.912,00
A. Uitgaven 12.615.727,00 12.179.614,00

1. Aflossing financiële schulden 12.595.727,00 12.149.614,00
a. Periodieke aflossingen 12.595.727,00 12.149.614,00

02/12/2013 09:58 1 / 2
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De staat van het financieel evenwicht (M2) Gemeente Koksijde 2014 - 2019

Resultaat op kasbasis 2018 2019
b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00

2. Toegestane leningen 20.000,00 30.000,00
3. Overige transacties 0,00 0,00

a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00

B. Ontvangsten 4.334.887,00 2.400.702,00
1. Op te nemen leningen en leasings 3.920.000,00 2.080.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 414.887,00 320.702,00

a. Periodieke terugvorderingen 414.887,00 320.702,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00

3. Overige transacties 0,00 0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen in de exploitatie- of
investeringsontvangsten

0,00 0,00

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -4.460,71 16.543,59
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 102.209,72 97.749,01
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 97.749,01 114.292,60
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 0,00

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 97.749,01 114.292,60

Autofinancieringsmarge 2014 2015 2016 2017
I. Financieel draagvlak (A-B) 13.798.272,33 14.181.652,55 15.022.432,07 15.035.907,40

A. Exploitatieontvangsten 59.633.095,17 61.103.137,00 62.909.450,00 64.149.740,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van
schulden (1-2)

45.834.822,84 46.921.484,45 47.887.017,93 49.113.832,60

1. Exploitatie-uitgaven 50.851.460,84 51.933.747,45 52.894.135,93 53.996.031,60
2. Nettokosten van schulden 5.016.638,00 5.012.263,00 5.007.118,00 4.882.199,00

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 17.140.144,00 17.072.683,00 17.385.198,00 17.470.522,00
A. Netto-aflossingen van schulden 12.123.506,00 12.060.420,00 12.378.080,00 12.588.323,00
B. Nettokosten van schulden 5.016.638,00 5.012.263,00 5.007.118,00 4.882.199,00

III. Autofinancieringsmarge (I-II) -3.341.871,67 -2.891.030,45 -2.362.765,93 -2.434.614,60

Autofinancieringsmarge 2018 2019
I. Financieel draagvlak (A-B) 15.834.190,29 16.427.873,59

A. Exploitatieontvangsten 65.845.200,00 67.399.485,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van
schulden (1-2)

50.011.009,71 50.971.611,41

1. Exploitatie-uitgaven 54.581.913,71 55.177.123,41
2. Nettokosten van schulden 4.570.904,00 4.205.512,00

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 16.751.744,00 16.034.424,00
A. Netto-aflossingen van schulden 12.180.840,00 11.828.912,00
B. Nettokosten van schulden 4.570.904,00 4.205.512,00

III. Autofinancieringsmarge (I-II) -917.553,71 393.449,59

02/12/2013 09:58 2 / 2

106



 

bestuur en NIS-code gemeentebestuur Koksijde, 38014 

adres Zeelaan 303, 8670 Koksijde 

rapporteringsperiode 2014-2019 

 

 

 

 

 

 

Meerjarenplan 2014-2019 

 

C. Toelichting 
 

107



 

108



 

bestuur en NIS-code gemeentebestuur Koksijde, 38014 

adres Zeelaan 303, 8670 Koksijde 

rapporteringsperiode 2014-2019 

 

 

 

 

 

 

Meerjarenplan 2014-2019 

 

C.1. Toelichting 

omgevingsanalyse 
 

109



 

110



 
gemeente Koksijde - meerjarenplan 2014-2019 - omgevingsanalyse  1 

Inleiding – situering 
 
Met de invoering van de decretaal opgelegde beleids- en beheerscyclus (BBC) wordt het lokale bestuursniveau 

meer en meer in de richting van strategisch management geleid. 

Vanaf 1 januari 2014 treden de bepalingen omtrent de BBC ook in de gemeente Koksijde in werking. Dit 

betekent dat voor het einde van het eerste jaar van de legislatuur (31/12/2013) een strategische nota, of 

strategisch meerjarenplan, inclusief een financiële vertaling van de beleidsopties dient opgesteld te worden voor 

de periode 2014-2019. 

De voorliggende nota heeft tot doel de strategie van de gemeente Koksijde voor de periode 2014-2019 uit te 

zetten. Dit gebeurt op basis van een externe en interne omgevingsanalyse. De gemeente Koksijde 

functioneert immers in een ruimere context, in een omgeving die aan demografische, economische, 

technologische, politiek-bestuurlijk en socio-culturele veranderingen onderhevig is. Elk van deze factoren 

kunnen belangrijk zijn om de toekomstige keuzes en de strategie van de eigen organisatie bij te sturen en te 

oriënteren. Bovendien heeft de organisatie “gemeente Koksijde” een reeds bestaande structuur waarbinnen er 

gewerkt wordt. Deze elementen komen in de interne analyse aan bod. 

Op basis van de vaststellingen uit deze analyse wordt een SWOT-analyse gemaakt: de sterkten en zwakten 

van de organisatie worden afgewogen tegen de opportuniteiten en bedreigingen die op het bestuur afkomen. 

De confrontatie van al deze elementen is de basis voor onze missie: de bestaansreden van de organisatie 

“gemeente Koksijde”, waarin onze opdrachten, onze doelgroepen en onze waarden en normen en hoe we met 

onze burgers en klanten willen omgaan, op een kernachtige wijze worden beschreven. Vervolgens wordt een 

visie geformuleerd: een “verklaring” die aangeeft wat het beleid in de periode 2014-2019 idealiter wenst te 

bereiken. Missie en visie samen moeten als het ware de neuzen van alle medewerkers en 

beleidsverantwoordelijken van de gemeente Koksijde, in dezelfde richting zetten. 

Om de visie te kunnen realiseren, wordt de strategie verder uitgezet door het formuleren van 

beleidsdoelstellingen. Deze beleidsdoelstellingen worden dan verder uitgewerkt in actieplannen (operationele 

doelstellingen) en in concrete acties waaraan budgetten gekoppeld zijn. Zij vormen de basis van het strategisch 

meerjarenplan. 

Om de meer geïnteresseerde lezer diepgaander te informeren, worden in bijlage van dit onderdeel een aantal 

relevante statistische gegevens van en over de gemeente Koksijde opgenomen. 

 

Deze nota is het resultaat van een intensieve en uitgebreide samenwerking van alle gemeentelijke diensten, 

hun diensthoofden en de leden van het managementteam van de gemeente Koksijde. 
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A. Externe omgevingsanalyse 
 
De externe omgevingsanalyse is grosso modo gebaseerd op het zgn. DESTEP-model, waarbij 

achtereenvolgens aandacht wordt besteed aan: 

1. Demografische factoren 

2. Economische factoren 

3. Sociaal-culturele factoren 

4. Technologische factoren 

5. Ecologische factoren 

6. Politieke factoren 

 

Op basis van de voorhanden zijnde cijfers (zie bijlage), gecombineerd met uitgelezen trendstudies, proberen we 

na te gaan welke externe factoren van invloed zullen zijn op de beleidskeuzes die moeten gemaakt worden. 

Op basis van deze analyse zal het mogelijk zijn om de kansen en bedreigingen in onze eigen omgeving in kaart 

te brengen.: 

 

1. Demografische context 

Koksijde, meest grijze gemeente van Vlaanderen 

Op 1 januari 2013 telde de gemeente Koksijde 

22.250 inwoners, wat ten overstaan van 1 januari 

2012 een aangroei van 105 personen of 0,45% 

betekende. Deze aangroei is uitsluitend te wijten 

aan een positief migratiesaldo. In de loop van 2012 

kwamen er immers 1479 inwoners zich in de 

gemeente vestigen terwijl daarentegen 1249 de 

gemeente verlieten. Dit betekent een positief 

migratiesaldo van 230 personen.  

Gemiddeld is er over de periode van 22 jaar een 

jaarlijkse gemiddelde aangroei geweest van 214 personen. De bevolkingsgroei tussen 2006 en 2010 lag in 

Koksijde net iets hoger dan het Vlaamse gemiddelde. De prognose is dat de bevolking in Koksijde de komende 

jaren lichtjes zal blijven stijgen en dit net iets boven het Vlaamse gemiddelde. 

Volgens de statistische sectoren is het grootste aantal inwoners woonachtig in Oostduinkerke met 8.888 

inwoners, gevolgd door Koksijde aan Zee met 5.923 inwoners. Naar verdeling van mannen en vrouwen zijn er 

net iets meer vrouwen woonachtig in de gemeente Koksijde, maar dit is eerder een beperkt verschil.   

Voor het aandeel jongeren onder de 20 jaar is er een afname van de bevolking waar te nemen. In het jaar 

2000 maakten jongeren onder de 20 jaar, 19,3% van de bevolking uit, in 2006 was dit slecht 16,6% van de 

bevolking en voor 2011 was dit slechts 12% van de bevolking. Deze cijfers tonen de sterke ontgroening van 

de Koksijdse inwoners aan. 

Voor het aandeel 65 plussers daarentegen is er een relatief sterke stijging waar te nemen, in 2000 maakten zij 

22,8% van de bevolking uit, in 2006 25,6% van de bevolking en in 2012 32% van de bevolking. Dit betekent 

dat momenteel ongeveer één op drie Koksijdenaars 65 plusser is.  

De gemiddelde leeftijd van de inwoners van Koksijde bleef over de jaren heen stijgen, daar waar de gemiddelde 

leeftijd in 2000 nog 44 jaar was, was dit in 2006 reeds 47 jaar. De gemiddelde leeftijd van de Koksijdenaar in 

2011 was reeds 50,74 jaar, wat het hoogste is van alle Belgische gemeenten. Echter is wel een algemene 

stijging van de leeftijd waar te nemen voor alle kustgemeenten. De bevolkingspiramide voor de gemeente 

Koksijde vertoont dan ook een platte basis en een brede top, wat een duidelijke vergrijzing van de Koksijdse 

bevolking aantoont.  
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Het aantal vreemdelingen in Koksijde is lichtjes toegenomen de afgelopen jaren, maar ligt niet heel erg hoog. 

Het merendeel van de vreemdelingen in Koksijde heeft een Franse nationaliteit. Koksijde telde in 2005, 606 

vreemdelingen, 28,8 vreemdelingen/1000 inwoners. In 2010 telde Koksijde 709 vreemdelingen 32,5 

vreemdelingen/1000 inwoners. Ook andere kustgemeenten worden niet in grote mate geconfronteerd met een 

toename van het aantal vreemdelingen. Vlaanderen daarentegen, telde in 2005 49,2 vreemdelingen/1000 

inwoners en in 2010 maar liefst 63,9 vreemdelingen/1000 inwoners. Al in 2005 telde het Vlaamse Gewest een 

groot aantal vreemdelingen en dit is doorheen de jaren alleen nog maar sterker toegenomen. Het aantal 

vreemdelingen bedroeg in 2010 voor Koksijde 3,4% t.o.v. het totaal aantal inwoners, terwijl dat voor het 

Vlaamse Gewest 6,8% was. Koksijde wordt dus in veel mindere mate geconfronteerd met vreemdelingen.  

Het migratiesaldo (inwijkelingen ten opzichte van de uitwijkelingen) voor Koksijde per 1.000 inwoners voor 

2011 was 14,5%, wat een stuk hoger is dan het West-Vlaamse gemiddelde (2,4%) en het Vlaamse Gewest 

(3,9%).  

Een gemiddeld Koksijds gezin telt 2 gezinsleden. De evolutie van particuliere huishoudens van 1999 - 2009 is 

wel gestegen met 21,10%. Voor 2011 werden er 10.680 particuliere huishoudens geteld, wat ongeveer de helft 

van het totaal aantal inwoners omvat. Voor 2011 waren er 76% van de gezinnen zonder kinderen, 12 % van de 

gezinnen hadden 1 kind en 9 % van de gezinnen hadden 2 kinderen.  

Er is een lichte stijging van het aandeel alleenstaande mannen en vrouwen waar te nemen in Koksijde. In 2005 

waren er in het totaal van 3.420 alleenstaanden en voor 2009 waren er dit reeds 3.798. Het aandeel 

alleenstaanden is hoger bij vrouwen dan bij de mannelijke Koksijdse bevolking. 

In 2011 werden er 67 nieuwkomers geregistreerd en in 2010 49 nieuwkomers. Het merendeel is tussen de 18 

en 64 jaar en er zijn net iets meer mannelijke nieuwkomers dan vrouwen. De nieuwkomers hebben 

voornamelijk een Europese nationaliteit en spreken geen Nederlands. Een andere relatief grote groep 

nieuwkomers is een derdelander.  

Trend: algemeen genomen valt op demografisch vlak in Koksijde de sterke vergrijzing en 

ontgroening op evenals de gezinsverdunning. 

2. Ruimtelijke context 

Koksijde, verstedelijkt gebied in een groene 

omgeving waar het goed is om wonen 

De gemeente had in 2011 een bevolkingsdichtheid van 499,7 inw/km², 

wat boven het Vlaamse gemiddelde van 462 inw./km² ligt. De voorbije 

jaren is de ruimtedruk gestegen van 484 inw./km² in 2006 naar 497 

inw./km² in 2010.  

Het is duidelijk dat het wonen in de gemeente Koksijde alsmaar 

populairder wordt. De aantrekkelijkheid van de gemeente leiden we niet 

alleen af vanuit de talrijke media-aandacht en persartikels1, ook het 

beschikbare cijfermateriaal toont ons de objectieve feiten.  

Koksijde beschikt over een aantal zaken waardoor het voor velen een 

aantrekkelijke gemeente vormt. Koksijde heeft onder meer in 

januari 2012 een splinternieuw station geopend waar jaarlijks vele toeristen op- of afstappen om naar onze 

westkust te komen. In 2006 werd er geïnvesteerd in een nieuw, modern gemeentehuis. Het nieuwe 

gemeentehuis is een modern glazen complex die kenmerken als transparantie en burgernabijheid wil 

                                                 
1 http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=G53H3U7S  
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benadrukken. Het oud-gemeentehuis van Oostduinkerke wordt nu niet langer gebruikt als gemeentehuis, maar 

is sinds 2011 ‘Erfgoedhuis Bachten de Kupe’ gedoopt2.  

Er wordt grote aandacht besteed aan het bouwkundig erfgoed in de gemeente. Zo werd het initiatief genomen 

om waardevolle woningen te inventariseren3 en op basis hiervan een lijst op te stellen van zgn. 

viersterrenwoningen, dit zijn gebouwen (175 in totaal) die op basis van hun architecturale en bouwhistorische 

waarde, beschermenswaardig zijn. Hieraan gekoppeld is er een gemeentelijk subsidiereglement goedgekeurd, 

waarbij de eigenaars beroep kunnen doen op een restauratiepremie. Dit bouwkundig erfgoed is bovendien 

bijkomend beschermd via ruimtelijke uitvoeringsplannen (o.a. GRUP Sint-Idesbald, Koksijde-centrum) en via 

een herwaarderingsplan voor het Quartier Sénégalais. In 2013 kreeg de gemeente 10 aanvragen voor een 

premie; in 2012 en 2011 waren dat er respectievelijk 8 en 3. 

Niettegenstaande het wonen aan de kust populairder wordt, blijken de laatste decennia de gemiddelde 

verkoopprijs van de bouwgrond per m² in Koksijde bijna verdrievoudigd te zijn. In 2000 was de gemiddelde 

bouwprijs per m² nog 113,9 €, daar wat de gemiddelde bouwprijs in 2010 reeds 319,9 €/m² was. Hoewel de 

bouwprijzen over heel Vlaanderen de laatste jaren sterk gestegen zijn, eveneens door de beperkte 

beschikbaarheid en een stijging van de ruimtedruk, ligt de gemiddelde prijs van de bouwgrond in Koksijde bijna 

dubbel zo hoog dan het Vlaamse gemiddelde met 155,4 €/m² in 2010. 

Ook de vastgoedprijzen van de appartementen, flats en studio’s, van de villa’s, bungalows en landhuizen zijn 

fors gestegen de laatste jaren. De stijging van de vastgoedprijzen zien we niet enkel in de gemeente 

Koksijde, maar doet zich voor in alle kustgemeenten. We spreken hier over een groei van 60 à 70 % van de 

verkoopprijs van de woongelegenheden. Door de stijging van de bouwgrond en de vastgoedprijzen zijn de 

inwoners van de gemeente Koksijde meer en meer genoodzaakt om een huis of appartement te huren. In de 

statistieken zien we dat dit feit bevestigd wordt. Het aantal huurhuizen, huurappartementen en sociale 

woningen steeg.4 Daarnaast merken we op dat er een aantal wettelijke aspecten zijn die aan de basis liggen 

van het feit dat de woongelegenheid in de gemeente Koksijde alsmaar verkleint. Denk maar aan Duinendecreet 

van 14 juli 1993 die een bouwverbod oplegde aan de duinenzone in Koksijde. Dit decreet zorgde ervoor dat de 

beschikbare bouwgrond geminimaliseerd werd in functie van de natuur. Daar bovenop komt de vaststelling dat 

het bijzonder moeilijk is om het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan aan te passen aan de vraag naar 

betaalbare woningen door de uitgangspunten van het Vlaamse beleid inzake ruimtelijke ordening (de zgn. 

gesloten bevolkingsprognose). Ook de aanwezigheid van ruim 15.000 tweede verblijven in de gemeente zorgt 

voor een ernstige druk op en een verstoring van de huurmarkt, gezien seizoensverhuringen op korte tijd 

hetzelfde of zelfs meer opbrengen dan jaarverhuring. In die zin is ook de belasting op de tweede verblijven een 

instrument dat eigenaars van een tweede verblijf ertoe kan aanzetten om over te schakelen op verhuring ten 

behoeve van vaste domiciliëring. 

We zien in Vlaanderen algemeen en ook in Koksijde een trend waarbij steeds minder jonge mensen of 

gezinnen zich in Koksijde komen vestigen of er blijven wonen. Hierdoor stijgt de gemiddelde leeftijd in 

de gemeente. Dit is voor een gedeelte te verklaren door de hoge kostprijs om te wonen in de gemeente 

Koksijde, wat ervoor zorgt dat het voor jonge gezinnen haast onmogelijk is om een huis of bouwgrond te 

kopen. Het decreet grond- en pandenbeleid is een middel om hieraan tegemoet te komen. Hierbij heeft de 

gemeente de mogelijkheid om zelf gronden op te kopen en tegen betaalbare prijzen aan hun inwoners te 

verkopen.5 Een opportuniteit ligt in de reconversie van een deel van de militaire basis van Koksijde. 

Dit betekent dat er bijzondere aandacht naar deze leeftijdscategorieën (jonge gezinnen en actieve senioren) 

moet gaan in de woningmarkt.  

                                                 
2 http://www.westhoek.be/jewaserbij/2271/oud-gemeentehuis-is-nu-erfgoedhuis-bachten-de-kupe-a-penel 
3 zie Willems Sarah, Koksijde een bewogen architectuurgeschiedenis, Koksijde, gemeentebestuur, 2009. 
4 http://aps.vlaanderen.be/lokaal/pdf/gemeente-2012/Koksijde.pdf  
5 Brochure beleidsplan in beeld. 
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Het Bindend Sociaal Objectief zoals aangehaald in het Decreet Grond- en Pandenbeleid geeft aan hoeveel 

sociale huur- en koopwoningen en –kavels de gemeente bijkomend moet realiseren. Voor Koksijde betekent dit 

dat er in de periode 2009-2020 172 bijkomende sociale huurwoningen dienen gerealiseerd te zijn. Daarnaast 

dient voor de gemeente Koksijde 80 sociale koopwoningen en 4 sociale kavels gerealiseerd te worden tegen 

2020. Uit de cijfers blijkt echter dat het aandeel bebouwde oppervlakte t.o.v. het arrondissement en t.o.v. het 

provinciaal gemiddelde in Koksijde reeds hoog ligt. Het percentage sociale huurwoningen in Koksijde bedraagt 

3,53% (volgens de nulmeting van het decreet Grond- en Pandenbeleid). Dit is lager dan het Vlaams gemiddelde 

van 5,4%, maar wel vergelijkbaar met de kustgemeenten6. 

 
Op het vlak van mobiliteit scoort de gemeente op een aantal vlakken zeer sterk. Volgens de fietsersbond7 

staat Koksijde op nummer één met de veiligste en beste fietspaden. Koksijde investeert veel in het aanleggen 

en onderhouden van veilige voet- en fietspaden in de gemeente en deze investeringen hebben een positieve 

uitwerking. Ook op het vlak van verkeersongevallen scoort de gemeente Koksijde bovengemiddeld. In 2010 

werden er 112 verkeersongevallen geregistreerd, wat een lichte daling was ten opzichte van 2006, en 

procentueel lager lag dan het Vlaamse gemiddelde. In tijden van crisis waarbij de olieprijzen alsmaar stijgen is 

het een pluspunt dat er in de gemeente Koksijde een groot aanbod aan openbaar vervoer is, dat evenwel niet 

altijd evenwichtig is uitgebouwd en niet steeds op elkaar is afgestemd. Er is een station, er zijn bussen en er is 

de kusttram. De kusttram rijdt het hele jaar door en tijdens de vakantieperiodes rijdt de tram op zeer frequente 

tijdstippen. Heel veel mensen maken gebruik van het openbaar vervoer om naar Koksijde te komen. Het aantal 

uitgereikte Omnipas en Buzzypass abonnementen met tussenkomst van de gemeente is lichtjes gestegen de 

voorbije jaren. 

De oppervlakte te saneren grond ligt voor Koksijde opmerkelijk lager dan het Vlaamse gemiddelde. Voor 

Koksijde lag dit in 2011 op 0,02% van de totale oppervlakte en voor het Vlaamse Gewest op 0,82%. 

De rioleringsgraad voor Koksijde bedroeg voor 2009 96%, wat net boven het gemiddelde van het Vlaamse 

Gewest uitkwam met ‘maar’ 92% rioleringsgraad. Wat de zuiveringsgraad (aansluiting riolering op het 

waterzuiveringsstation) betreft scoort Koksijde zeer goed met een zuiveringsgraad van 90,68% voor het jaar 

2011, daar waar de gemiddelde zuiveringsgraad voor het Vlaamse Gewest in 2011 slechts 76,52% bedroeg. In 

2010 bedroeg het gemeentelijk saneringstarief per m³ in Koksijde 1,2208. 

Op het vlak van afval werd de voorbije vijf jaar gemiddeld 2,27 keer meer restafval ingezameld dan in een 

niet-toeristische gemeente van eenzelfde aantal inwoners. De laatste jaren is er echter een daling van het 

restafvalcijfer waar te nemen, daar waar er in 2009 nog 156 kg/inw. werd geproduceerd, was dit in 2010 nog 

152 kg/inw. en voor 2011 nog 142 kg/inw en in 2012 131 kg/inw (gecorrigeerde cijfers, rekening houdende 

met het aandeel tweede verblijven in onze gemeente). De totale hoeveelheid restafval voor Koksijde scoort, 

met 268,7kg/persoon, ongeveer gelijk met de andere kustgemeenten; 268,8 kg per persoon, voor wat het jaar 

2010 betrof. Kustgemeenten produceren echter meer restafval dan het gemiddelde van het Vlaamse Gewest 

met voor 2010 150,1kg/persoon. Wat het huishoudelijk afval en het selectief afval betreft, scoort Koksijde 

lichtjes hoger dan de andere kustgemeenten, maar veel hoger dan het Vlaamse gemiddelde. 

Koksijde heeft de laatste jaren ingezet op duurzaamheid, zo behoort de gemeente tot de tien meest 

duurzame badplaatsen van Europa, wat het behalen van het Q-label op 18 mei 2012 bewijst. Op het vlak van 

milieu en ecologie werden er een aantal initiatieven genomen, zoals bijvoorbeeld Koksijde als 

fairtradegemeente. Dit houdt in dat de gemeente Koksijde een duurzaam aankoopbeleid voert waarbij ze 

enkel producten aankoopt die een sociaal label hebben en maatschappelijk verantwoord zijn. Daarnaast wordt 

er ook in de uitvoering van de gemeentelijke projecten volop ingezet op duurzaamheid bij de bouw van nieuwe 

voorzieningen. Door dit beleid als gemeente te voeren en bijgevolg een voorbeeldfunctie te vervullen is de 

kans groot dat de inwoners van de gemeente zullen volgen. Hoewel er een daling merkbaar is over de jaren 

                                                 
6 Lokaal woonplan, woonfiche Koksijde, beleidsnota budget 2013, VVSG omgevingsanalyse lokaal woonbeleid, 
omgevingsanalyse patrimonium en voorzieningen sociaal huis  
7 http://inwoner.koksijde.be/product.aspx?id=2520  
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heen van het totale energieverbruik van huishouden in Koksijde voor wat verwarming betreft, scoort Koksijde 

boven het Vlaamse gemiddelde wat dit verbruik betreft. Anderzijds is er de laatste tien jaar een sterke stijging 

van de gemiddelde energieprijzen merkbaar8. Mensen, bedrijven en organisaties worden zich steeds meer 

bewust van de oorzaken en de gevolgen van de klimaatveranderingen. Dit biedt ons een grote opportuniteit om 

op in te spelen en om ervoor te zorgen dat Koksijde zijn steentje bijdraagt. Koksijde wil uitgroeien tot een 

duurzame gemeente die bewust omgaat met onder meer zijn afval en energieverbruik om zo de ecologische 

voetafdruk van Koksijde te verkleinen. In het recente verleden is dan ook vrij veel aandacht gegaan naar 

energiezuinige bouwwijzen, o.a. voor wat betreft de nieuwbouw van de kleuterafdeling van de gemeentelijke 

basisschool van Oostduinkerke. 

Koksijde is de koploper wanneer het gaat om veiligheid. Wanneer inbraakcijfers van Koksijde vergeleken 

worden met andere gemeenten in Vlaanderen, scoort de gemeente relatief goed. Ook andere kustgemeenten 

worden niet in grote mate geconfronteerd met inbraken. In 2011 waren er in Koksijde gemiddeld 2 inbraken 

per 1000 woningen9. Uit een bevraging van 2011 bleek dat de grootste groep inwoners zelden of nooit een 

onveiligheidgevoel ervaren (zelden 37,2 %, nooit 35,7%). De Koksijdse bevolking voelt zich dus veilig in de 

gemeente. Wat overlast van buren betreft, ervaart de Koksijdenaar de onoordeelkundige beplanting (met als 

gevolg bv. onkruid, wegnemen van de zon) als de grootste vorm van overlast (33%), gevolgd door 

bedreigingen en pesten (17%) en geluidsoverlast (17%). Bij de buurtbemiddelaar waren er in 2011, 42 

meldingen. In vergelijking met de buurgemeente de Panne is dit vrij gelijklopend, met 41 aanmeldingen. Enkel 

de stad Nieuwpoort scoort met 71 aanmeldingen veel hoger. 

Het gemeentelijk groenareaal is de laatste jaren sterk uitgebreid, in 1985 bedroeg het te onderhouden 

groenareaal bij benadering 72,50 hectaren terwijl dit op heden reeds 85,50 hectaren bedraagt. Recent is daar 

overigens nog ruim 85 hectare bijgekomen van het aangelegde golfterrein. Vergroening kan enkel en alleen 

maar een positieve invloed hebben op de beleving van de Koksijdse inwoner.  

Over de jaren heen is er een sterke stijging van het aantal beschermde monumenten en landschappen. Daar 

waar er tussen 1990-2000, 6 monumenten en landschappen werden beschermd, werden er tussen 2000-2011 

16 monumenten en landschappen beschermd.  

Trend: algemeen genomen valt er de stijgende ruimtedruk op alsook de stijging van de 

vastgoedprijzen. Niettegenstaande wordt Koksijde als een goede en veilige plek gezien om te 

wonen, mede door grote investeringen, de vergroening en de stijgende aandacht voor 

duurzaamheid en bouwkundig erfgoed. 

  

                                                 
8 http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/energie/prijzen/ 
9 http://www.nieuwsblad.be/extra/inbraken/  
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3. Economische context 

Koksijde, toerisme als hefboom voor de lokale economie 

De voornaamste economische activiteit in Koksijde is groot- en detailhandel, dit met een aandeel van 

59,1%. Daaropvolgend is het uitbaten van hotels en restaurants met een percentage van 12,1% zeer populair 

in de gemeente. Industrie daarentegen komt in Koksijde amper voor.
10

 Als we nader ingaan op de detailhandel 

zien we dat bijna 30% van de detailhandelszaken voedingzaken zijn en 19,9% textiel.  

 

In Koksijde wordt tewerkstelling voornamelijk voorzien in de quartaire sector, met 2.518 arbeidsplaatsen 

en met 1.904 arbeidsplaatsen in de tertiaire sector voor het jaar 2010. Ten opzichte van de secundaire sector 

met 333 arbeidsplaatsen en de primaire 

sector met 11 arbeidsplaatsen, blijkt duidelijk 

dat handel en diensten de grootste 

tewerkstelling genereert in Koksijde, met een 

totaal van 558 vestigingen voor het jaar 

2010. 

Als we gaan kijken naar het aantal BTW-

plichtige rechtspersonen, hierbij denken we 

aan handelsondernemingen, zien we een 

stijging van bijna 60% tijdens de laatste 

decennia. De BTW-plichtige natuurlijke 

personen daarentegen kennen een 

afzwakking van om en bij de 20% in de 

laatste decennia.  

 

Indien we nader ingaan op de werkgelegenheid, zien we dat de jobratio (het aantal jobs t.o.v. de bevolking op 

beroepsactieve leeftijd) een lichte stijging kent, van 65,05% in 2006 naar 66,18% in 2010. Met andere 

woorden, de laatste jaren neemt het aantal jobs toe en de bevolking op beroepsactieve leeftijd neemt af. 

Op vlak van werkzaamheid bij mannen zien we een duidelijke daling, de werkloosheidsgraad bij mannen kent 

de laatste jaren een lichte stijging. Bij de vrouwen zien we een andere verschuiving. Hier stijgt de 

werkzaamheidsgraad en daalt de werkloosheidsgraad.
11

 

 

De welvaartsindex (België =100) voor Koksijde (2012) bedroeg 134,4 wat een stuk hoger is dan de 

welvaartsindex voor het arrondissement Veurne (109,0) en hoger is dan het West-Vlaamse gemiddelde 

(101,1). Koksijde scoort ook hoger dan het Vlaamse gemiddelde (106,3) op de welvaartsindex. 

Het belastbaar inkomen van de Koksijdenaar is in vergelijking met andere kustgemeenten en t.o.v. het 

Vlaamse Gewest een stuk hoger. Zo bedroeg het gemiddelde inkomen per inwoner voor 2009 21.092 €, terwijl 

het gemiddelde voor datzelfde jaar voor andere kustgemeenten 17.771 euro en voor het Vlaamse Gewest 

16.620 €.  

 

Uit cijfers uit het gegevensbestand Locatus blijkt dat de leegstand sinds 2008 tot heden opmerkelijk is 

toegenomen. In 2008 telde de hele gemeente Koksijde 5,71% leegstaande handelspanden. In 2013 was er 

reeds een verdubbeling waar te nemen met 11,74% leegstaande handelspanden. Uit de gegevens blijkt dat 

zo’n 98 van de 843 bestaande handelspanden in Koksijde leegstaan, dit is iets meer dat 1 op de 9 

handelspanden. 

 

Lokale ondernemingen steunen grotendeels op de bloeiende toeristische sector binnen de gemeente Koksijde. 

Het grote aantal bezoekers, de vele tweedeverblijvers en de occasioneel georganiseerde evenementen zorgen 

                                                 
10 Strategisch meerjarenplan 2008-2012 
11 http://aps.vlaanderen.be/lokaal/pdf/gemeente-2012/Koksijde.pdf 
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ervoor dat plaatselijke ondernemingen aan de grote vraag ook een aanbod kunnen bieden. Het toerisme is in 

grote mate afhankelijk van de talrijke bezoekers en tweede residenten van de gemeente. Ook buiten de 

populaire vakantieperiodes moet er voor deze lokale ondernemingen voldoende vraag zijn om aan de slag te 

blijven. Alles staat of valt immers bij de weersomstandigheden. 

 

De toeristen in Koksijde zijn voornamelijk Belgen, 84,1% naar aankomsten en 86,2% naar overnachtingen voor 

het jaar 2012. Het aandeel toeristen uit buurlanden is daartegenover beperkter met 15,4% in aankomsten en 

13,2% in overnachtingen voor het jaar 2012. Het aandeel van toeristen uit niet-buurlanden is eerder 

verwaarloosbaar. 

 

Volgens de recentste cijfergegevens uit het trendrapport KiTS 2007-2012 van Westtoer, werden in 2012 in 

totaal 426.758 aankomsten geteld in commerciële logies (hotels, gastenkamers, logies voor doelgroepen, 

campings, commerciële verhuringen) in Koksijde. Deze aankomsten waren goed voor in totaal 2.641.566 

overnachtingen in de commerciële logiesvormen.  

 

Het grootste gedeelte (86,2%) van de overnachtingen in commerciële logies kwam uit België. Het overige deel 

(15,4%) kwam voornamelijk van onze buurlanden (Nederland 4,2%, Frankrijk 4,7%, Duitsland 3,2%, Verenigd 

Koninkrijk 0,5% en Luxemburg 0,6%). Gemiddeld verbleef men 6,2 dagen in Koksijde.  

 

Ook het tweede verblijftoerisme heeft een belangrijk aandeel in het overnachtingcijfer in Koksijde. In 2012 

werden in totaal 551.887 aankomsten geteld wat overeenkomt met 3.210.815 overnachtingen op jaarbasis.  

Op basis hiervan is het verblijftoerisme in Koksijde (commerciële logies én tweede verblijftoerisme) goed voor 

ruim 5,8 miljoen overnachtingen in 2012. 

Naar directe bestedingen uit het verblijftoerisme werd in totaal 386,9 miljoen euro geregistreerd in Koksijde 

waarvan 38,3% uit het commercieel verblijfstoerisme en 61,7% uit het tweede verblijftoerisme.  

 

Ook het dagtoerisme heeft een belangrijke economische impact. In 2012 mocht Koksijde 2.135.409 

dagjestoeristen verwelkomen. De zomermaanden blijven het populairst: 17,1% van deze dagjestoeristen kwam 

in juli, 19,1% in augustus. Ook april (met de paasvakantie) is goed voor 9,8% en mei voor 10,8%. 

 

Het dagtoerisme in 2012 was goed voor een directe omzet van 70,6 miljoen euro. De belangrijkste uitgaven 

situeren zich in restaurantbezoek (39,9%), algemene shopping (23,5%) en terras, tearoom, café en snacks 

(16%).  

 

Op toeristisch vlak is een duidelijke trend naar meer korte vakanties verspreid over het jaar, naast de 

hoofdvakantie. Het aantal overnachtingen in commerciële logies is procentueel echter wel gedaald in de 

periode 2007-2012 (-15,3%). Van gemiddeld 7,2 nachten in 2007 naar 6,2 nachten in 2012. Het 

dagjestoerisme is dan weer gestegen (+4,1%).  

Opvallend is de verschuiving van verblijfstoerisme in commerciële logies - vooral in vakantiewoningen - naar 

tweedeverblijfsgebruik van vakantiewoningen. Bij de aankomsten wordt de daling in verhuur van 

vakantiewoningen meer dan gecompenseerd door de stijging in tweedeverblijfsgebruik (+ 43,8%). De 

tweedeverblijver in vakantiewoningen komt frequenter, maar zijn verblijf is korter.  

Bij de overnachtingen wordt de daling in verhuur van vakantiewoningen niet meer volledig gecompenseerd door 

de stijging in tweedeverblijfsgebruik
12

.  

 

Met een totaal van 5.852.381 overnachtingen in 2012 bekleedt Koksijde de eerste plaats aan de Kust met een 

marktaandeel van 18,8% in het totale overnachtingcijfer. Ten opzichte van 2007 met een marktaandeel van 

17,2% heeft Koksijde haar positie binnen de Kust kunnen verstevigen. 

 

                                                 
12 Trendrapport KiTS Koksijde 2007-2012  
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Trend: Koksijde wordt voornamelijk gekenmerkt door tewerkstelling in handel en diensten. De 

laatste jaren nam het aantal jobs toe, maar de beroepsactieve bevolking nam af. Het vermogen van 

de inwoners is daarenboven een stuk hoger dan het Vlaamse Gewest. De economische crisis zorgt 

dat de vakanties korter worden en het aantal overnachtingen in commerciële logies daalt. Het 

aantal aankomsten is echter wel gestegen en dit voornamelijk door het aantal aankomsten van 

tweedeverblijvers.     

 

4. Culturele context 

Koksijde, een oase van cultuur, erfgoed, sport en ontspanning 

 
Op vlak van cultuur, sport en 

ontspanning werd of wordt er nog 

steeds stevig geïnvesteerd in 

voorzieningen voor zowel de 

inwoners van Koksijde als voor 

tweede residenten of bezoekers. 

Als we even dieper ingaan op het 

aspect sport en ontspanning 

stellen we vast dat de voorbije 

jaren enkele initiatieven vanuit de 

gemeente zijn deuren openden. 

Hierbij denken we eerst en vooral 

aan Koksijde ‘Golf ‘Ter Hille’, 

gelegen tussen het dorpscentrum van Oostduinkerke en het kanaal in Wullpen. Dit golfterrein, met driving-

range, 9- en 27-holes is hét paradepaardje van de gemeente het heeft een meerwaarde voor de recreatie en de 

ontspanning in de gemeente. Ten tweede was er de opening van het nieuwe overdekte tenniscomplex in 2012, 

dat zowel tennisgelegenheid biedt in de zomer als in de winter. Het complex beschikt immers over talrijke 

buiten- en binnenterreinen. Vervolgens zijn er mooie vooruitzichten voor de zwemliefhebbers van binnen en 

buiten de gemeente met het vernieuwde overdekte zwembad in Koksijde-dorp en het nieuwe 

openluchtzwembad op de zeedijk13 van Oostduinkerke dat in de loop van 2014-2015 klaar zou moeten zijn. 

Daarnaast toonde het WK cyclo-cross, samen met de jaarlijkse duinencross aan dat Koksijde een sportieve, 

evenementen gemeente is. Ook basketbal, volleybal en voetbal zijn sporten die zeer geliefd zijn en druk 

beoefend worden door de verblijvers in de gemeente Koksijde. De gemeente kreeg zowel in 2012’14 als in 2013 

de titel van Sportelgemeente omdat bijzondere inspanningen geleverd werden om sporten te promoten bij 50-

plussers. Voor de gemeente is deze titel een pluspunt aangezien we in grote mate geconfronteerd worden met 

de tendens van de vergrijzing.  

Ook op cultureel vlak kunnen de verblijvers in de gemeente hun vrije tijd gediversifieerd spenderen. 

Naast het abdijmuseum Ten Duinen 1138, het Navigo-museum en het Delvauxmuseum kan men talrijke 

kunstgalerijen en ateliers gaan bezoeken. Als we het vrijetijdsaanbod voor de periode 2010-2011 nader 

bekijken dan zien we dat er 314 initiatieven werden opgezet onder de vorm van cursussen en voordrachten, 

evenementen, expo’s, filmvoorstellingen, theater- en dansvoorstellingen, sportactiviteiten, uitgaan, uitstappen. 

Het vrijetijdsaanbod van Koksijde scoort ongeveer gelijk met het gemiddelde vrijetijdsaanbod bij andere 

gemeenten van het Vlaamse Gewest. Per 10.000 inwoners zijn er 138 initiatieven in Koksijde, terwijl dit voor 

andere gemeenten 102 initiatieven zijn. Het verschil zit hem grotendeels in het aantal filmvoorstellingen (82 in 

Koksijde t.o.v. 14 in andere Vlaamse gemeenten). Ook de garnaalvissers te paard zijn uniek voor onze 

gemeente en worden erkend (sinds 2009) als Vlaams immaterieel cultureel erfgoed, en straks misschien als 

Werelderfgoed (UNESCO). Naast de domeinen sport en cultuur bezit de gemeente Koksijde tal van andere 
                                                 
13 http://inwoner.koksijde.be/dienst.aspx?id=2558  
14 http://www.westhoek.be/jewaserbij/2959/sportelgemeente-2012 
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troeven om de vrijetijd zinvol door te brengen. Hierbij denken we onder meer aan de mogelijkheid om naar de 

cinema of bibliotheek te gaan of te genieten van de gastronomie in de gemeente.  

Het percentage leners van de bibliotheek t.o.v. de totale bevolking ligt in Koksijde hoger dan het Vlaamse 

gemiddelde. In 2010 was het percentage voor Koksijde 33,2% terwijl het Vlaamse gemiddelde 22,8% was. In 

2011 kreeg de bibliotheek van Koksijde 136.371 bezoekers over de vloer. Daarvan ontleenden 6.417 personen 

minstens 1 boek of avm-materiaal. Van dit lenersaantal zijn 3.985 personen inwoner van Koksijde. Er werden in 

totaal 172.010 materialen ontleend en 17.509 uren gebruik gemaakt van het internet. Gemiddeld bracht een 

lener 21 keer per jaar een bezoek aan de bibliotheek. Ook kinderen in Koksijde maken relatief veel gebruik van 

de bibliotheek. Van de 2.147 kinderen onder de 15 jaar in 2010 waren er 1.639 lid van de Koksijdse 

bibliotheek. Daarnaast is de bibliotheek ook een ontmoetingsplaats waar heel wat activiteiten worden 

georganiseerd (bijv. 76 in 2011: tentoonstellingen, auteurslezingen, cursussen rond internet en PC-gebruik, 

voorlees- en vertelsessies en workshops, leeskring). Per jaar worden ongeveer tussen de 135.000-142.000 

bezoekers aan de boekenafdeling geregistreerd. 

De bezoeken aan de Koksijdse musea scoren zeer goed. Met 53.969 bezoeken aan het Navigo-museum in 

2011 en 29.218 bezoeken aan het abdijmuseum in 2011 mogen de musea zich als een vaste waarde 

beschouwen op cultureel vlak.  

Ook de Koksijdse zwembaden scoren als ontspanningsmogelijkheid, met in het jaar 2011, 87.214 bezoeken 

aan het zwem- en recreatiebad de Hoge Blekker en in de zomer van 2012 16.591 bezoeken aan het 

openluchtzwembad.  

Het cultuurcentrum CasinoKoksijde is sinds haar opening in 2000 een vaste waarde geworden in de regio en 

werd door de Vlaamse Overheid erkend als cultuurcentrum (categorie C). Ze trekt jaarlijks een 10.000-11.000 

bezoekers aan op haar programmatie, naast de vele activiteiten die er door derden worden georganiseerd. 

Recent is er ook de unieke samenwerking met de Universiteit Gent, die een naschoolse vorming voor 

volwassenen (en vooral de doelgroep senioren) organiseert in het Cultureel Centrum. Het bioscoopcomplex in 

Koksijde zorgt bovendien voor ruim 95.000 bezoekers per jaar en is een bijkomende troef voor onze gemeente. 

Ten slotte is er op het vlak van het roerend en onroerende erfgoed binnen de gemeente de afgelopen jaren een 

sterk beleid gevoerd. Er werd al verwezen naar het beleid rond beschermenswaardige gebouwen (de zgn. 

viersterrenwoningen) en de bijhorende maatregelen, daarnaast zijn ook er onder impuls van het 

gemeentebestuur, diverse beschermingsbesluiten genomen inzake monumenten en landschappen. Daarnaast is 

er bijzonder veel aandacht voor erfgoed in het algemeen, wat tot uiting kwam in brochures, boeken en de 

oprichting van het Erfgoedhuis Bachten de Kupe in het oud-gemeentehuis van Oostduinkerke. 

Trend: de toenemende vrijetijd bij inwoners, 2de residenten en toeristen zorgt voor een grote vraag 

naar verschillende vormen van vrijetijdsmogelijkheden. Het evenwicht ‘aanbod-overaanbod’ is een 

moeilijke afweging. Algemeen genomen is het cultureel aanbod voor Koksijde een sterke troef. 
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5. Sociale context  

Koksijde, een zorgzame gemeente 
 

De gemeente Koksijde beschikt over 11 scholen die basisonderwijs verschaffen.15 Bovendien zijn er enkele 

specifieke onderwijsinstellingen zoals de Westhoekacademie en de Muziekacademie die zich kaderen binnen het 

kunstonderwijs, of de gerenommeerde hotelschool Ter Duinen en tenslotte twee scholen die buitengewoon 

onderwijs aanbieden.16 

In 2010 waren er 760 leerlingen woonachtig in Koksijde ingeschreven in het gewoon secundair onderwijs (alle 

types samen), 738 leerlingen in het lager onderwijs en 431 leerlingen in het kleuteronderwijs. Gezien de 

algemene trend van vergrijzing kunnen we aannemen dat het aantal leerlingen in alle onderwijsvormen in 

Koksijde de komende jaren zal dalen.  

Gemiddeld volgt bijna 1 op 7 leerlingen van het leerplichtonderwijs één of andere studierichting van het 

Deeltijds Kunst Onderwijs. Voor het lager onderwijs is dit bijna 1 op 5 (19,4%) van de leerlingen en voor het 

secundair onderwijs is dit 1 op 10 (10,9%). Ondanks het feit dat het leerlingenaantal in het leerplichtonderwijs 

daalt met 0,3%, stijgt het leerlingenaantal in het DKO in Koksijde met 0,8% (situatie 2011). 

De gemeente Koksijde heeft, buiten de hotelschool Ter Duinen, de privéschool Leerwijzer en twee scholen die 

buitengewoon secundair onderwijs aanbieden, geen regulier secundair noch hoger onderwijs dat aangeboden 

wordt, waardoor kinderen na hun basisopleiding zich buiten de gemeente moeten begeven om school te volgen.  

De grootste groep kinderen in Koksijde is tussen de 15-19 jaar (1.070 kinderen in 2010), gevolgd door de 

jongvolwassen van 20-24 jarigen (1.018 kinderen in 2010). Gezien de vergrijzing en een negatieve groei, zijn 

er momenteel minder jonge kinderen in Koksijde en in de toekomst zullen er in alle leeftijdscategorieën minder 

kinderen zijn.   

In de Koksijdse kinderopvang 

zijn er 173 voorschoolse 

opvangplaatsen voor kinderen 

beschikbaar. De capaciteit is sinds 

2009 relatief stabiel gebleven met 

176 plaatsen in 2009 en 173 

plaatsen in 2010. Op Vlaams 

niveau is er de laatste jaren 

echter wel een stijging van 

capaciteit in voorschoolse 

opvangplaatsen merkbaar. De 

gemeente heeft de afgelopen 

jaren fors geïnvesteerd in een 

nieuwbouw voor de buitenschoolse kinderopvang en het faciliteren van accommodatie voor onthaalouders. 

Koksijde telt in 2010 3 buurten die als ‘kansarm’ worden omschreven op basis van volgende criteria: 

demografie, huisvesting, onderwijs en werkloosheid. In 2006 werd slechts 1 buurt als ‘kansarm’ omschreven. 

Het aantal leefloongerechtigden stijgt jaar na jaar. In 2012 hadden 106 personen recht op 1 of meerdere 

maanden leefloon. 19,62 % van de leefloongerechtigden was in 2012 van vreemde origine t.o.v. 15,70% in 

2011.  

De aanvragen schuldhulpverlening in 2012 steeg met 43,5 % t.o.v. het jaar voordien. De crisis wordt meer 

en meer voelbaar bij mensen. Eén tegenslag is voor veel mensen voldoende om financieel niet meer rond te 

komen. Het OCMW is en blijft het laatste vangnet voor veel mensen. Contradictorisch worden veel 

                                                 
15http://www.goudengids.be/q/business/advanced/where/koksijde/what/Basisscholen/?contentErrorLinkEnabled=false  
16 Communicatieplan gemeente Koksijde 2008-2012 
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tweedelijnsdiensten zoals bijvoorbeeld De Sleutel afgebouwd, door gebrek aan middelen van hogere overheden 

(bv. FOD Justitie). Dit maakt dat deze mensen ook langer cliënt blijven bij het OCMW.  

In Koksijde hebben er in 2010, 16 personen een inburgeringscontract getekend, wat t.o.v. het Vlaamse Gewest 

relatief weinig is.  

De vergrijzing en verzilvering van de bevolking neemt toe. Het rechtstreeks gevolg hiervan is dat ook de 

zorgbehoefte stijgt. Het aantal 80-plussers zal immers verdubbelen tussen nu en 2030. Verschillende 

organisaties bieden gezinszorg en aanvullende thuiszorg aan binnen onze gemeente17  

• OCMW Koksijde: 41% van het totaal aantal uren gezinszorg in Koksijde 

• Familiehulp: 27% 

• Familiezorg West-Vlaanderen: 17% 

• Solidariteit voor het Gezin: 8% 

• Thuishulp: 3% 
 
Gezien de toenemende vergrijzing binnen onze gemeente en vooral door de sterke stijging van het aantal 

80-plussers, zal de vraag naar zorg de komende jaren sterk toenemen. 

 

Er zijn verschillende ouderenvoorzieningen aanwezig in Koksijde. Het Sociaal Huis Koksijde heeft 40 serviceflats 

(Maartenoom). Deze zijn gelegen aan het Marktplein 2-4 te Koksijde18. Andere ouderenvoorzieningen zijn:  

• Seniorie Diga Verde, Koninklijke Baan 359 te Sint Idesbald - 39 flats 

• K.E.I., Dewittelaan 1 te Oostduinkerke - 165 bedden 

• Rusthuis Residentie De Brink Pannelaan 55 te Koksijde - 30 bedden 

• Woon-zorgcentrum Dunecluze, Ter Duinenlaan 35 te Koksijde - 90 woongelegenheden + 6 kamers 

voor kortopvang (in aanbouw). Van de 90 bewoners zijn er 51 uit Koksijde afkomstig. Er staan 

momenteel 234 kandidaten op de wachtlijst, waarvan een 200-tal preventief. 

Al deze ouderenvoorzieningen zijn erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid19. Bovendien is er bijzonder 

veel beweging op het vlak van ouderenvoorzieningen op de private markt. Zo is recent de bouw gestart van 

een rust- en verzorgingtehuis in de Abdijstraat in Koksijde-dorp. 

 

Koksijde telt meer dan 10.000 60-plussers, vandaar is Koksijde een regio op zich voor de programmatie van 

serviceflats20. Sinds 2013 is de programmatie voor groepen van assistentiewoningen evenwel weggevallen en is 

er geen voorafgaande vergunning meer nodig. 

Voor programmatie van andere ouderenvoorzieningen geldt het aantal 65-plussers in Koksijde minder dan 

10.000, waardoor de toestand in de regio in aanmerking genomen wordt. 

• Woonzorgcentra: 442 – erkend: 120 – gepland: 295 – ruimte: 0 

• Kortverblijf: 15 – erkend: 6 – gepland: 0 - ruimte: 1 

• Dagverzorgingscentra:  15 – erkend: 0 – gepland: 5 – ruimte: 0 

• Serviceflats: 204 - erkend: 79 - gepland: 30 - ruimte: 95 

De belangrijkste doelgroep binnen de zorg zijn de senioren. De uitdaging is om in te spelen op de toenemende 

vergrijzing binnen onze gemeente. Daarnaast moet de continuïteit van de zorg verzekerd worden gedurende 

heel het proces van toenemende zorgbehoevendheid, dit in overleg en in samenwerking met alle partners. Er 

dienen voldoende zorg- en ouderenvoorzieningen gecreëerd te worden met het oog op de vergrijzing en 

verzilvering van onze bevolking. 

 

                                                 
17 Bron: Zorg en Gezondheid 
18 bron Woonplan, geactualiseerd met Dunecluze 
19 Bron: VVSG Omgevingsanalyse lokaal ouderenbeleid, Woonplan Koksijde, omgevingsanalyse thuiszorg 
20 Programmatiecijfers voor Koksijde op 27 november 2012 (cf. Zorg en Gezondheid) 
De sociale context (5) werd uitgewerkt in samenwerking met het OCMW Koksijde 
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Het gemeentebestuur heeft een grote aandacht voor andervaliden, o.a. door subsidiëring van diverse private 

initiatieven en door de betrokkenheid bij het beleid van een Andersvaliden Adviesraad. Bij de diverse openbare 

werken en de bouw van nieuwe voorzieningen is er aandacht voor de toegankelijkheid voor mensen met een 

beperking. 

 

Het gemeentebestuur investeert bovendien veel in de sociale cohesie van haar inwoners, via het ter 

beschikking stellen van subsidies aan en het logistiek ondersteunen van de ruim 300 verenigingen die actief 

zijn op het grondgebied. 

 

Trend: Koksijde kent een sterke vergrijzing. Veel senioren zijn hier op latere leeftijd komen wonen, 

zij beschikken niet of minder over mantelzorg waardoor zij meer afhankelijk zijn van diensten en er 

bij hen een toenemend risico op vereenzaming is. Vooral het aantal 80-plussers neemt sterk toe en 

zal tegen 2030 verdubbelen. Dit leidt tot meer intensieve hulpverleningen in de thuiszorg en tot 

kortere opnames in een woonzorgcentrum. 

6. Organisatorische context 

Koksijde, een efficiënt en slagkrachtig bestuurde gemeente 
 

De gemeente Koksijde heeft een hoog gemiddeld inkomen. Aan de andere kant heeft Koksijde ook een 

hoge schuldratio/inwoner21. In 2010 bedroeg de gemiddelde schuld/inwoner in Koksijde 5.335 euro ten 

opzichte van 1.253 euro als het Vlaamse gemiddelde. De vergelijking dient wel in die zin genuanceerd te 

worden door het feit dat er door de grote aanwezigheid van tweede verblijven in de gemeente, die ook 

inkomsten genereren, het aantal inwoners in de noemer zou moeten verhoogd worden tot ca. 35.000.22 

Deze hoge schuld komt onder meer door de vele en grote investeringen van de afgelopen jaren die broodnodig 

waren om de gemeente Koksijde op de kaart te zetten. De gemeente telt bovendien een groot 

personeelsbestand (zie verder bij de interne omgevignsanalyse). Het gemeentebestuur Koksijde is hiermee de 

grootste werkgever van Koksijde. Koksijde telt in feite maar 22.151 inwoners, maar in de zomer loopt dit 

ongeveer op tot zo’n 100.000. Dit betekent dat de diensten en infrastructuur (bijv. straatverlichting, 

onderhoudd wegenis, huisvuilophaling, …) hieraan moet kunnen beantwoorden. Dit verklaart ook het feit dat de 

schuldratio per inwoner voor de gemeente Koksijde eigenlijk geen steek houdt. Er dient immers voorzien te 

worden in tal van voorzieningen ten behoeve van de tweede verblijvers. Daarom moeten de inkomsten dan ook 

gelijk verdeeld worden, en dit via een vastgoedbelasting over alle bezitters van vastgoed in de gemeente, dus 

zowel Koksijdenaars als niet-Koksijdenaars. 

Inwoners (Koksijdenaars) betalen in Koksijde 0% aanvullende personenbelasting. Doordat de aanslagvoet lager 

is dan 5% APB wordt dit ingevolge de omzendbrief BB2011/01 van 10.06.2011 houdende coördinatie van de 

onderrichten over de gemeentefiscaliteit als te laag bevonden, waardoor er een sanctie is op het aandeel van 

de gemeente Koksijde in het gemeentefonds. Deze sanctie houdt in dat de gemeente maar 75% van haar 

aandeel in het gemeentefonds ontvangt. Deze straf van 25% betekent een minontvangst van 1.000.000 € per 

jaar. Voor Koksijde zou en zonder rekening te houden met de verhuizing van inwoners die nu hier wonen 

wegens het fiscale 0% tarief, 1% APB een inkomst genereren van 1.040.102 euro per jaar23.  

De inkomsten van Koksijde komen in grote mate uit onroerende voorheffing, die in Koksijde gemiddeld hoger 

ligt dan in andere Vlaamse gemeenten. De opcentiemen op de onroerende voorheffing bedragen vandaag 1950 

eenheden en zijn boven het Vlaams gemiddelde van 1300 opcentiemen. Aan de kust bedraagt het gemiddelde 

1900 opcentiemen. Van 1999 tot 2011 is de waarde van 100 opcentiemen gestegen van 655.956 € naar 

                                                 
21 http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1410043/2012/03/17/1-op-3-Vlaamse-gemeenten-bouwt-schulden-
op.dhtml  
22 Dit cijfer van 35.000 is ook ongeveer wat gebruikt wordt als correctiefactor voor de statistieken rond huishoudelijk afval. 
23 Gegevens inkohiering 2011 – VVSG berekening Gemeentefonds 
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1.016.032 € (of +55% t.o.v. 1999). Daarvan was 55.5% te wijten aan de indexering van het Kadastraal 

inkomen en 44,5% door de toename van de belastbare basis (KI) door nieuwbouw of verbouwing. Gemiddeld 

over de periode 1999-2011 steeg de waarde van de opcentiemen per jaar met 3,72% (zijnde 2,04% door 

indexatie en 1,68% door toename belastbare basis-KI). In 2010 was de indexatie van het kadastraal inkomen 

gelijk aan +0%. 

De taks op tweede verblijf is voor Koksijde een heel belangrijke bron van inkomsten, aangezien maar liefst 

57,31% van de woongelegenheden wordt bewoond door tweede residenten. Bij het heffen van de belasting op 

de tweede verblijven houdt de gemeente rekening met de richtlijnen uit de omzendbrief BB2011/01 en het ligt 

niet in de bedoeling binnen deze legislatuur een aanvullende personenbelasting in te voeren. De gemeente stelt 

vast dat historisch gezien dit immers niet leidt tot een hogere taks op de tweede verblijven dan de 

kustgemeenten die wel een aanvullende personenbelasting heffen. Dit zou trouwens ook niet kunnen, gezien de 

norm is vastgelegd in voornoemde omzendbrief.  

Het feit dat er in de gemeente Koksijde geen aanvullende personenbelasting wordt geheven, betekent dat door 

de jaren heen de eigenaars die een woning wel bewonen, op die manier worden gecompenseerd voor de 

“overlast” die een kustgemeente met 6,3 miljoen overnachtingen en 2,5 miljoen dagtoeristen per jaar met zich 

meebrengt. Deze “overlast” uit zich in hogere potentiële criminaliteit, aanwezigheid van zwerfvuil, hoger 

waterverbruik en dus bijkomende infrastructuur voor riolering, parkeerproblemen, de bouwstop in juli en 

augustus, een grootstadsdrukte in de winkels en de straten, langere wachtrijen bij de bakker en de 

beenhouwer, een grotere drukte en bezetting van bijv. sport- en ontspanningsinstellingen.  

Op het vlak van digitalisering is een groter belang van sociale media merkbaar zowel als 

communicatiemiddel als een drukkingsmiddel. De nieuwe communicatiemiddelen verlangen van de gemeente 

een nieuwe en veel flexibelere manier van communicatie en dit naar de verschillende doelgroepen toe. 

Anderzijds zorgen de nieuwe communicatiemiddelen dat ‘bad press’ over Koksijde zich sneller verspreidt via de 

sociale media dan via de geschreven pers. Inwoners of tweede verblijvers kunnen dit ook als drukkingsmiddel 

gebruiken om bepaalde problemen aan te kaarten binnen de gemeente. 

Uit de laatste cijfers van Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Unie, blijkt dat het aantal gebruikers 

van mobiel internet snel groeit. Dit wordt bevestigd door de boomende verkoopcijfers van de moderne 

smartphones, waarvan de iPhone de bekendste is. Maar ook de iPad en de nieuwe generatie tabletcomputers 

zorgen voor een boost. 

Wat mobiel internet betreft, heeft België op dit moment een achterstand in te halen ten opzichte van Europa. In 

vergelijking met onderzoek in 2007 verdubbelde het gebruik van mobiel internet via de laptop en steeg het 

mobiel surfen via de smartphone met liefst 400 %. De tablets en pc’s met touchscreen/smartphones zullen niet 

meer weg te denken zijn. De opkomst van zowel tablets en pc’s met touchscreen, kan eveneens als een 

opportuniteit worden gezien voor het creëren van een flexibele werkomgeving.  

Trend: De financiële uitdagingen zijn ene belangrijk aandachtspunt; de sterke toename van het 

gebruik van tablets, pc’s en smartphones zal zorgen voor nieuwe uitdagingen, maar ook voor 

nieuwe mogelijkheden. 
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C. Interne omgevingsanalyse 

 

De interne omgevingsanalyse voor de gemeente Koksijde wordt uitgevoerd op basis van het zgn. 7S-model 

waarbij volgende elementen aan bod komen: 

1. Significante waarden, waarbij het gaat over de organisatiecultuur en de identiteit. 

2. Strategie: welke uitdrukkelijke doelen worden gesteld en met welke middelen wil men ze bereiken. 

3. Structuur: waarbij de inrichting van de organisatie zelf onder de loep wordt genomen: hoe ziet ons 

organogram er uit, welke niveaus bestaan er, hoe verloopt de taakverdeling en coördinatie? We kijken 

ook over welke infrastructuur we beschikken om onze dienstverlening in onder te brengen. 

4. Systemen: waarbij we een overzicht geven van formele en informele werkwijzen, procedures, 

reglementen, afspraken en bijhorende communicatiestromen. 

5. Stijl: welke managementstijl hanteren we in de organisatie: de manier waarop de leidinggevende de 

medewerker behandelt en de wijze waarop men met elkaar omgaat. 

6. Staf: wat zijn de profielen van de leidinggevenden en de medewerkers, nu en in de toekomst, hoe 

zullen we rekruteren, vormen, evalueren, belonen, motiveren en behouden. 

7. Sleutelvaardigheden: hier proberen we te peilen naar wat onze eigen organisatie doet schitteren, 

waar zijn we goed in? in elke mate hangt het succes af van individuen? 

 

 
 

De interne omgevingsanalyse is m.a.w. een moment van kritische zelfreflectie en zelfevaluatie, waardoor we 

veel beter de sterktes en de zwaktes van de eigen organisatie in kaart kunnen brengen.  

 

Een belangrijke factor bij de analyse is om na te gaan over welke beleidsruimte de organisatie beschikt. Binnen 

BBC is het immers zo dat het financieel evenwicht moet gewaarborgd blijven. Daarom zal er binnen dit 

hoofdstuk een belangrijk deel gewijd zijn aan de financiële situatie van de gemeente Koksijde. 

 

1. Significante waarden 
In dit deel wordt gepeild naar de waarden en de normen (bedrijfscultuur, identiteit) van de gemeente Koksijde als 

organisatie. Significante waarden staan centraal in het 7S-model, omdat deze factor zorgt voor samenhang en sturing van 

de andere zes factoren. We gaan in dit deel in op volgende vragen: 

− Wat is de missie en visie van de organisatie ? 

− Welke waarden zijn in de deontologische code opgenomen 

− Wat doet het management om de identiteit van de organisatie te bewaren ? 

− Hoe loyaal en betrokken zijn de medewerkers ? personeelsverloop, absenteïsme ? 

− Wat maakt ons trots als medewerkers ? 
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In het kader van het strategisch meerjarenplan 2007-2012 werd grondig nagedacht over de missie van de 

gemeente Koksijde. 

De missie werd als volgt bepaald: 

Koksijde wil een dynamische kustgemeente zijn die zich, binnen het wettelijke kader, proactief inzet 

voor het algemeen welzijn en de socio-culturele ontplooiing van haar inwoners, tweede residenten en 

bezoekers en voor een duurzame ontwikkeling van haar grondgebied. Ze verzoent hierbij optimaal de 

belangen van haar inwoners met haar rol als toeristische gemeente. Ze stimuleert de sociale cohesie, 

de economische groei en de veiligheid.  

De gemeente Koksijde voert hiervoor een kwaliteitsvol, doelmatig en communicatief beleid. Ze 

bevordert hierbij de burgerparticipatie en streeft een efficiënte organisatie, een financieel evenwichtig, 

transparant en burgernabij bestuur na. 

 

Volgende elementen in de missie zijn daarbij van belang in het licht van de significante waarden binnen de 

organisatie: 

Koksijde wil een dynamische kustgemeente zijn en zet zich proactief in: 

De gemeente Koksijde wil mee zijn met wat er leeft in de omgeving rondom haar en op een flexibele 

manier haar dienstverlening aanpassen aan de maatschappelijke noden. We willen een moderne 

gemeente zijn met een modern bestuur en moderne infrastructuur. Er wordt ingespeeld op vragen van 

de burger naar dienstverlening toe. 

 

Binnen het wettelijke kader 

De gemeente Koksijde werkt binnen een kader dat voor een groot deel is uitgetekend door de hogere 

overheden. Het gemeentedecreet – naast tal van andere wettelijke kaders, zoals bijv. Codex 

Ruimtelijke Ordening, de milieuwetgeving enz. - is daarbij de basis voor de werking van het politieke 

en bestuurlijke apparaat van de gemeente Koksijde.  

 

Het algemeen welzijn 

De gemeente Koksijde behartigt het algemeen belang boven het individuele van haar inwoners, 

tweede residenten en bezoekers, van haar bedrijven en instellingen. Ze bevordert het algemeen 

welzijn en welbehagen van haar doelgroepen en houdt daarbij eveneens rekening met bepaalde 

moeilijke doelgroepen. Ze zorgt voor een laagdrempelige en neutrale dienstverlening. Het objectief is 

het algemeen welzijn voor iedereen verhogen, dat kan geventileerd worden naar bevorderen van de 

tewerkstelling, aandacht voor de leefbaarheid van sommige wijken, zorg voor betaalbaar wonen en 

een voldoende uitgebouwd zorgaanbod als elementen van het begrip algemeen welzijn. 

 

Duurzame ontwikkeling van haar grondgebied 

De gemeente Koksijde wil zich inschakelen in de gedachte van duurzame ontwikkeling, die reeds haar 

ingang heeft gevonden in tal van beleidsdomeinen (milieu, natuur, infrastructuurbeleid, rationeel 

energiegebruik, internationale samenwerking, enz.). Daarom willen we verder investeren in de nodige 

infrastructuur in functie van de dienstverlening naar de doelgroepen toe. Onze volledige leefomgeving 

waarin we wonen, werken en ontspannen moet op een duurzame wijze verder ontwikkeld worden. 

Natuur, zee, strand en duinen vormen een belangrijke troef voor een toeristische gemeente als 

Koksijde. 

 

Kwaliteitsvol, doelmatig en communicatief beleid 

Meer nog dan in de toekomst wil Koksijde haar doelgroepen actief en passief informeren en streven 

naar een kwaliteitsvol en doelmatig beleid. We willen duurzame en kwaliteitsvolle diensten aanbieden, 

duidelijk en eenvoudig taalgebruik hanteren in de communicatie naar de burger, enz. 

Bij de planning van het beleid staat een efficiënte inzet van personele, financiële en materiële 

middelen voorop, zodat een doelmatig en efficiënt beleid wordt gerealiseerd. We zullen, zoals in het 
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verleden, bovendien, de maximale mogelijkheden blijven benutten om subsidies binnen te rijven voor 

het uitvoeren van projecten. 

In de administratie zelf willen we bovendien streven naar de opbouw van een coherent en transpart 

intern beheerssysteem en het voeren van een efficiënt en effectief personeelsbeleid, met aandacht 

voor de human resources management. 

 

Burgerparticipatie, transparant, burgernabij 

De principes van het gemeentedecreet indachtig, wil de gemeente Koksijde de mensen actief 

betrekken bij het beleid door een versterking van de mogelijkheden van inspraak, klachtenbehandeling 

en verzoekschriften. We willen duidelijkheid scheppen in de wildgroei aan regeling op alle niveaus. 

Signalen die het bestuur in eigen gemeente opvangt zullen doorgegeven worden aan het daartoe 

bevoegde niveau (provincie, Vlaams overheid, federale overheid, …). Openbaarheid van bestuur wordt 

omgezet van een passieve behandeling naar een actieve visie. De drempel van de gemeentelijke 

dienstverlening zal verlaagd worden. We zorgen ten slotte voor een laagdrempeligheid van het 

bestuur. 

 

Deze missie werd de afgelopen jaren zoveel mogelijk uitgedragen. Zo werd elke nieuwe werknemer op de 

onthaaldag met deze missie vertrouwd gemaakt en duidelijk gemaakt dat de missie moet doorwerken tot op 

het niveau van het functioneren van elke individuele medewerker. De missie wordt tevens op de 

bureelonderleggers afgedrukt. Ook in de advertenties voor de personeelsvacatures wordt de missie zoveel als 

mogelijk opgenomen. 

 

Vanuit de missie werd vervolgens volgende visie uitgewerkt: 

Koksijde is een sterke toeristische kustgemeente en vervult een rol als centrumgemeente in de regio. 

Haar troef is dé combinatie van cultuur, recreatie, natuur en een aantrekkelijke leefomgeving. 

Koksijde is een actieve promotor van de lokale economie en de tewerkstelling. Toerisme is dé hefboom 

voor onze economische ontwikkeling en voedt het socio-culturele aanbod. 

Koksijde is een aangename, veilige en nette gemeente om in te wonen en te verblijven met een sterk 

sociaal weefsel en een uitgesproken WIJ-gevoel. 

Koksijde is een solidaire gemeenschap op maat van iedereen, met een doelmatige aanpak van het 

woning- en zorgaanbod. 

Koksijde is een goed bestuurde, burgernabije gemeente, met gezonde financiën, effectieve en 

moderne communicatie en een efficiënte administratie. 

Koksijde is een groeiende, vernieuwende en bloeiende gemeente met aandacht voor een duurzame 

toekomst. Koksijde IS in 2012! 

 

Door de gemeenteraad werd voor het personeel een deontologische code goedgekeurd. Deze code vertrekt 

vanuit vier pijles: 

1. Respect: klantgericht, collegiaal en loyaal zijn 

2. Verantwoordelijkheid: zich inzetten en professioneel gedragen 

3. Objectiviteit: neutraal, onpartijdig, zonder enige vorm van discriminatie 

4. Vertrouwen/betrouwbaarheid: spreekrecht, spreekplicht, zwijgplicht en discretieplicht 

 

Elke functiebeschrijving binnen onze organisatie bevat twee kerncompetenties op organisatieniveau, die 

afgeleid zijn uit de deontologische code, met name:  

1. Integriteit: deze competentie situeert zich op drie niveaus, afhankelijk van de functie: 

 

Niveau 1 kennen en volgen van afspraken   

• Kent en begrijpt de bestaande regels en afspraken  

• Houdt vast aan regels en afspraken, ook wanneer dit voor zichzelf niet de meest gunstige keuze 

is 
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• Is eerlijk en betrouwbaar  

• Geeft volledige en juiste informatie door  

• Stelt zich neutraal op  

Niveau 2 integer handelen, ook in situaties waar er minder eenduidigheid is, bespreken van gedrag dat 

niet integer is 

• Gaat zorgvuldig en discreet om met gevoelige of vertrouwelijke informatie  

• Behandelt anderen (klanten, collega’s,…) op een gelijke manier , past afspraken en regelgeving 

op een gelijke manier toe 

• Wint, indien nodig, hulp of ondersteuning van anderen in om integer te handelen 

• Handelt eerlijk en betrouwbaar in allerlei situaties, ook waar de richtlijnen minder duidelijk zijn 

• Signaleert en/of bespreekt gedrag dat niet eerlijk en betrouwbaar is 

Niveau 3 integer handelen in complexe situaties en onder druk, stimuleren van integer gedrag 

• Blijft eerlijk en betrouwbaar in alle situaties  

• Handelt eerlijk en betrouwbaar in alle situaties, ook waar er geen (duidelijke) richtlijnen zijn 

• Signaleert gedrag dat niet eerlijk en betrouwbaar is en onderneemt actie   

• Stimuleert respect, eerlijkheid en betrouwbaarheid bij anderen 

 

2. Loyale inzet: ook deze competentie situeert zich op drie niveaus, afhankelijk van de functie: 

Niveau 1 beslissingen volgen, zich gepast uiten 

• Neemt verantwoordelijkheid op voor de eigen taken 

• Werkt met enthousiasme en gedrevenheid  

• Voert opdrachten uit ook al komen ze niet overeen met de eigen mening 

• Toont belangstelling voor de gemeente als organisatie en voor het eigen werk 

• Rapporteert naar de leidinggevende(n) 

• Uit zich over de organisatie op een gepaste en neutrale manier (bvb. bij kritiek, beslissingen die 

niet overeenkomen met de eigen mening of inzichten,…) 

Niveau 2 handelen in het belang van de organisatie 

• Neemt verantwoordelijkheid op 

• Werkt met enthousiasme en gedrevenheid 

• Stelt het organisatiebelang voorop, ook naar anderen (internen en externen) toe 

• Stelt zich uitdrukkelijk achter genomen beslissingen, verdedigt deze binnen de organisatie en 

bewaart de neutraliteit buiten de organisatie 

• Draagt bij aan de doelen en waarden van de gemeente als organisatie 

• Kan anderen motiveren en stimuleert de betrokkenheid met de gemeente als organisatie 

Niveau 3 uitdragen en realiseren van normen en waarden, stimuleren van betrokkenheid 

• Neemt verantwoordelijkheid op 

• Werkt met enthousiasme en gedrevenheid 

• Draagt de normen en waarden van de organisatie uit, zowel binnen  als buiten de gemeente als 

organisatie 

• Draagt bij tot het realiseren van de normen en waarden in de gemeente als organisatie 

• Verdedigt de belangen van de organisatie, zowel binnen als buiten de gemeente als organisatie 

• Vertegenwoordigt de gemeente als organisatie op passende wijze bij anderen en externe 

contacten 

 

Via de plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken worden deze competenties binnen de organisatie 

opgevolgd en waar nodig bijgestuurd op individueel vlak. Op organisatieniveau wordt evenwel geen richting 

gegeven om deze competenties een invulling te geven. 

 

Door het invoeren van een huisstijl, wordt Koksijde zeer goed als merk gepromoot en proberen we ook de 

identiteit van onze organisatie te bewaren, zoals o.a. omschreven in de missie. Het K-logo valt overal op en 

wordt steeds meer gelinkt aan de gemeente. Er is zoveel mogelijk overleg over de communicatievoering. 
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Het K-logo wordt in alle communicatie meegenomen. Er moet wel rekening gehouden worden met de 

voorschriften van het gebruik. Welke kleur op welke achtergrond,…  

De huisstijl wordt bij alle mogelijke communicatie gebruikt (flyers, brochures, vlaggen, website,…). 

Bijna alle diensten gaan mee in het verhaal van de huisstijl. Helaas worden er ook vaak inbreuken tegen de 

huisstijl gevonden. Uitzonderingen mogen eigenlijk niet toegelaten worden. We moeten streven naar een 

uniforme communicatie. Alle externe communicatie, wordt eerst gecontroleerd op de huisstijl. Niet alle diensten 

zijn er zich evenwel van bewust dat die stap noodzakelijk is om de eenheid en de kracht van de huisstijl te 

bewaren. 

 

De loyauteit van de medewerkers wordt sterk benadrukt door het aanwezig zijn van de competentie “loyale 

inzet” in elke functiebeschrijving van iedere medewerker binnen de organisatie, van hoog tot laag.  

 

De verbondenheid van de werknemers van de gemeente Koksijde is vrij sterk. Wanneer we het 

personeelsverloop (hieronder begrijpen we zowel instroom, doorstroom als uitstroom) bekijken, dan komen we 

tot volgende bevindingen. De instroom bij de gemeente Koksijde bestaat vooral uit personeelsleden met 

(langdurige) vervangingscontracten. In het jaar 2012 zijn er 15 personen aangeworven met een contract 

onbepaalde duur. De doorstroom gaat dan over personeelsleden die veranderen van functie/werkplek (interne 

mobiliteit) of die gaan naar een hoger functie (bevordering). De uitstroom omvat personen die de organisatie 

verlaten. Uitstroom kan vrijwillig (pensionering, ontslag geven, andere job, …) of gedwongen (ontslag krijgen) 

zijn. In het jaar 2012 hebben 23 personeelsleden de organisatie verlaten, zij waren minimum al sinds 2010 in 

dienst. De korte vervangingen worden hier dus buiten beschouwing gelaten. Uit een intern 

tevredenheidsonderzoek gevoerd in het jaar 2013 zien we dat we vergelijkbaar scoren met andere organisatie 

betreffende factoren die een reden tot uitstap betekenen. Personeelsleden van de gemeente Koksijde zijn ook 

niet meer op zoek naar een andere/betere job dan personeelsleden uit andere organisaties. 63% geeft echter 

aan tevreden of zeer tevreden te zijn en slechts 18% is ontevreden of zeer ontevreden. Uitstroom in beperkte 

mate is ook nodig voor een gezonde organisatie, op die manier kunnen we weer nieuwe competenties en 

nieuwe kennis in huis halen. 

De cijfers rond absenteïsme zijn ook een belangrijke indicator voor het te voeren personeelsbeleid. Een hoog 

cijfer geeft een signaal. Uit onderzoek blijkt dat mensen vaak niet zomaar ziek zijn. Men kan het absenteïsme 

op verschillende manieren in kaart brengen. Twee vaak gebruikte factoren zijn het ziekteverzuimpercentage en 

de Bradford-factor. De Bradford-factor geeft een beeld per persoon. Uit de gegevens van de Bradford-factor bij 

de gemeente Koksijde, blijkt dat vooral arbeiders een hoge score halen. Men kan acties gaan ondernemen op 

het moment van de ziekte, maar even belangrijk is het om preventieve acties te nemen. 

 
2. Strategie 

In dit onderdeel wordt nagegaan in hoeverre binnen de organisatie Koksijde er uitdrukkelijke doelen worden gesteld via 

het formuleren van een strategie, bestaande uit missie, visie en strategische doelstellingen. Volgende vragen dienen 

daarbij als leidraad: 

− Hoe verloopt de strategievoorbereiding, -planning ? 

− Hoe verloopt de uitvoering van de strategie, het beleid ? 

− Is de strategie (doelstellingen, actieplannen, acties) voor iedereen duidelijk ? 

− Wordt de realisatie opgevolgd ? 

− Hoe is de relatie politiek-administratie-stakeholders ? 

 

De strategie van de gemeente Koksijde werd neergeschreven in het strategisch meerjarenplan 2007-2012, 

waarbij er een missie, een visie, strategische en operationele doelstellingen werden geformuleerd en een 

aanzet tot acties werden opgesomd. Bij de opmaak van elk budget werd het voorgestelde 

investeringsprogramma gekaderd binnen dit strategische meerjarenplan. De acties die hierin werden 

opgenomen werden telkens gekoppeld aan een operationele doelstelling. De evaluatie van het gevoerde beleid 

was evenwel de zwakte in dit eerste strategisch meerjarenplan. Er werden onvoldoende indicatoren ontwikkeld 

en vooral opgevolgd om echt te kunnen spreken van beleidsevaluatie. 
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Noch binnen het managementteam, noch binnen het politieke niveau, werd voldoende gebruik gemaakt van dit 

strategisch plan om het gevoerde beleid bij te sturen. De uitvoering van het beleid gebeurt vnl. nog teveel ad-

hoc, waarbij wel gebruik wordt gemaakt van geboden prioriteiten, zoals bijv. subsidies van hogere overheden. 

We kunnen meer spreken van een opduikende of zelfs van een opportunistische strategie, veel meer dan van 

een bedoelde en bewuste strategie. 

De planmatige aanpak binnen de beleids- en beheerscyclus zou dit beleidsproces verder moeten kunnen 

ontwikkelen en professionaliseren. 

Een belangrijke factor in de realisatie van de doelstellingen is de relatie tussen de politiek-administratie-

stakeholders. Het gemeentedecreet legt in artikel 87 § 2 vast dat elk gemeentebestuur een afsprakennota moet 

vastleggen tussen het college van burgemeester en schepenen en het managementteam. Bij het begin van de 

bestuursperiode 2013-2019 werd een afsprakennota opgemaakt waarin vastgelegd werd hoe het college van 

burgemeester en schepenen en het managementteam in de komende bestuursperiode zullen samenwerken aan 

een hoogwaardig kwalitatief beleid en een open en behoorlijk bestuur ten bate van de bevolking. De opvolging 

en de bijsturing van de afsprakennota bleek in de vorige bestuursperiode één van de grote zwaktes.  

 

In de gemeenteraad werd voor deze bestuursperiode tevens een deontologische code voor lokale 

mandatarissen goedgekeurd. Deze deontologische code bevat een geheel van beginselen, gedragsregels, 

richtlijnen, gebruiken en principes die mandatarissen als leidraad dienen te gebruiken bij de uitoefening van 

hun mandaat en bij dienstverlenende activiteiten ten behoeve van de bevolking. Net als bij de afsprakennota is 

dezelfde zwakte waar te nemen, namelijk de beperkte opvolging en bijsturing van de deontologische code.  

 

In de gemeente zijn er tal van adviesraden die de gemeente adviseren omtrent het te voeren beleid. Het 

gemeentedecreet artikel 200 verplicht gemeenten immers om voor bepaalde regelgeving adviesraden in te 

richten. Het gemeentedecreet legt algemene regels op, maar er is geen verplichting om adviesraden op te 

richten. De gemeenteraad waakt erover dat de nodige middelen ter beschikking worden gesteld voor de 

adviesopdracht van de adviesraden. Deze adviesraden hebben als doel om de betrokkenheid en de inspraak van 

de burgers of van de doelgroepen te verzekeren bij de beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking van de 

gemeentelijke dienstverlening en bij de evaluatie ervan. 

Volgende adviesraden werden in het verleden opgericht:  

• Landbouwraad  

• Verkeerscommissie  

• Lokale adviescommissie m.b.t. minimumlevering EGW  

• GECORO (Gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening)  

• Gemeentelijke Sportraad 

• Raad voor Lokale Economie 

• Milieuraad 

• Raad voor Cultuurbeleid  

• Preventieraad  

• Jeugdraad  

• Seniorenraad  

• Andersvalidenadviesraad  

• Lokaal overleg kinderopvang  

• Gemeentelijke Begeleidingscommissie  

• Gemeentelijke raad ontwikkelingssamenwerking  

• Adviescommissie muziekacademie  

• Gezamenlijk beheersorgaan GBO - Bibliotheek en c.c.CasinoKoksijde  

 
Naast de adviesraden zijn er ook de gemeenteraadscommissies die de taak hebben om de raad te adviseren 

en voorstellen te formuleren van hoe de inspraak van de bevolking kan gebeuren.  

Binnen de gemeenteraad kunnen commissies worden opgericht die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden 

die als taak hebben de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor te bereiden. Verder kunnen deze 
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commissies ook, binnen hun beleidsdomein, advies verlenen en voorstellen formuleren over de wijze waarop 

wordt vormgegeven aan de inspraak van de bevolking, telkens dit voor de beleidsuitvoering wenselijk wordt 

geacht. 

De gemeenteraad moet minstens één gemeenteraadscommissie oprichten. Dit is de commissie die waakt over 

de afstemming van het gemeentelijk beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de 

verzelfstandigde agentschappen van de gemeente. Het mag een aparte gemeenteraadscommissie zijn, ofwel 

wordt de taak geïntegreerd in een andere, bestaande commissie. De mandaten in de commissies worden 

evenredig verdeeld over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld. 

 

• De Gemeenteraadscommissie Grondgebiedszaken 

• De Gemeenteraadscommissie Vrije Tijd 

• De Gemeenteraadscommissie Fin. Pers. Administratie 

• De gemeenteraadscommissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid 

van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de 

gemeente. 

Om de burgerparticipatie te versterken en de betrokkenheid bij het bestuur te verhogen werd er in 2010 

gestart met de live streaming van de gemeenteraad. Geïnteresseerden kunnen de gemeenteraad van Koksijde 

live volgen en/of achteraf herbekijken. Het is de bedoeling om dit digitale kanaal in de toekomst sterk uit te 

bouwen. Langzaam maar zeker zal www.tv.koksijde.be uitgroeien tot een volwaardig digitaal filmarchief met 

daarin de gemeenteraadszittingen, belangrijke evenementen en andere leuke filmpjes over Koksijde! In tijden 

waar besparingen voorop staan is het natuurlijk raadzaam om stil te staan bij de kosten en de baten van deze 

dienstverlening, gezien een daling van het aantal kijkers sinds de opstart merkbaar is. 

Om de vastgelegde beleidsdoelstellingen te kunnen behalen werden er een aantal beleidsplannen door 

verschillende diensten opgemaakt.   

De zwakte van deze plannen is echter de opvolging en de bijsturing. Hoewel het een goede basis is voor de 

uitvoering van het beleid dienen de beleidsplannen per domein gedragen te worden door het algemene beleid 

op organisatieniveau.  

Volgende beleidsplannen werden reeds opgemaakt of zijn in opmaak:  

• ICT beleidsplan 

• Beleidsplan Toerisme 

• Beleidsplan COMOP 

• Jeugdbeleidsplan 

• Doorlichting gemeentelijke musea 

• GIS beleidsplan (in opmaak) 

• Lokaal woonplan 

• een energieplan Energiek2020 

• plannen in het kader van subsidiëringen door de Vlaamse Overheid: cultuurbeleidsplan, 

sportbeleidsplan, jeugdwerkbeleidsplan, mielieubeleidsplan, museale beleidsplannen 

• … 

 

3. Structuur 
In dit onderdeel belichten we de organisatorische inrichting van de organisatie gemeente Koksijde: welke is het 

organogram, processtructuur en –inrichting, gebouwen, functies, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. We formuleren 

een antwoord op volgende vragen 

− Hoe ziet het organogram er uit ? hiërarchische niveaus, span of control, model ? 

− Over welke infrastructuur beschikt de organisatie ? 

− Welke beslissingsstructuren zijn er aanwezig in de organisatie ? budgethouder, delegatie ? 

− Welke rapporteringsstructuren zijn er uitgewerkt ? welke communicatiestructuren ? 

− Hoe bepalend zijn de informele structuren ? respect voor hierarchie ? 
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In uitvoering van het strategisch meerjarenplan 2007-2012 werd op organisatieniveau prioriteit gemaakt van 

het aanpassen van de gemeentelijke organisatiestructuur aan de vooropgestelde beleidsdoelstellingen. Daarom 

werd in 2007-2008 een interne doorlichting van alle gemeentelijke diensten gerealiseerd, die hebben geleid tot 

een nieuw organogram en een nieuw personeelskader. 

De structuur werd verstevigd door de creatie van een aantal stafdiensten, onder de directe leiding van de 

gemeentesecretaris, met name: dienst Secretarie, dienst IDPBW en de dienst Communicatie, Onthaal en 

Protocol. Deze laatste dienst bundelt de diverse medewerkers die vroeger binnen andere diensten en/of 

afdelingen actief waren rond zowel interne als externe communicatie. 

De oorspronkelijke drie afdelingen werden ondergebracht in vier nieuwe afdelingen, met daaronder een aantal 

verwante diensten: de afdeling Interne en Burgerzaken, de afdeling Technische Diensten, de afdeling Toerisme 

& Sport en de afdeling Cultuur & Jeugd. 

 

 
 

Vernieuwend binnen deze structuur was de aanduiding van: 

• de leden van het managementteam 

• de horizontaal ondersteunende diensten: diensten die organisatiebreed een ondersteuning bieden aan 

de werking van andere diensten 

• drie projectstructuren die transversaal over de afdelingen heen een bepaalde expertise bijeen brengen 

rond thema’s die onbeperkt in de tijd belangrijk zijn in functie van de vooropgestelde beleids- of 

organisatiedoelstellingen: de juridische cel, de cel lokale economie en de cel erfgoed 

 

Later werd ook nog, op basis van een doorlichting, een wijziging aan de structuur van en de invulling van het 

personeelskader in beide gemeentelijke musea, doorgevoerd. 
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Binnen de afdelingen werd tevens de indeling van de diensten op een beperkt aantal vlakken gewijzigd. Zo 

werden binnen de dienst Technisch Onderhoud, vier teams gecreëerd en werden de zuiver technisch 

uitvoerende diensten gegroepeerd onder een sector Patrimoniumbeheer. 

Deze nieuwe structuur ging eveneens gepaard met het formuleren, per dienst, van een missie. Deze missie 

moet m.a.w. de richting bepalen waarbinnen de dienst moet functioneren. Een actualisatie van deze missies, 

met de goedkeuring van het nieuwe strategische meerjarenplan, dringt zich evenwel op. 

 

Door de klassieke hiërarchische opbouw van het organogram, is er voornamelijk binnen de afdeling Technische 

diensten een vrij grote piramidale structuur ontstaan wanneer we de niveaus bekijken van gemeentesecretaris, 

over afdelingshoofd, sectorhoofd, diensthoofd, teamverantwoordelijke, meewerkend voorman om ten slotte uit 

te komen bij de operationele werklieden in de diverse teams. Dit maakt een goede communicatie niet altijd 

even gemakkelijk, noch top-down, noch bottum-up. 

 

Naast het op punt stellen van het organogram, werd ook de personeelsformatie grondig onder de loep 

genomen. Ondertussen werd, via diverse kaderwijzigingen, deze formatie reeds meermalen gewijzigd.  

 

Organogram en personeelsformatie hebben vervolgens gediend als basis voor de opmaak van 

functiebeschrijvingen binnen ons bestuur. Via een organisatiebreed proces werd de opmaak van de 

functiebeschrijvingen eveneens gekoppeld aan de invoering van competentiemanagement binnen de 

organisatie. Dit competentiedenken uit zich expliciet in de tweejaarlijkse evaluatiecyclus van alle 

personeelsleden. Via plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken worden de medewerkers gestimuleerd 

in de ontwikkeling van het vaardigheden, zoals opgenomen in de functiebeschrijving. Daarnaast worden ook 

concrete taakafspraken gemaakt binnen de geformuleerde resultaatsgebieden. 

 

De gemeente Koksijde beschikt over een zeer uitgebreide en hoofdzakelijk nieuwe infrastructuur. Sinds 2007 

is het nieuwe gemeentehuis in Koksijde-bad operationeel, waar de meeste administratieve diensten zijn 

gehuisvest. De diverse buitendiensten bevinden zich, met uitzondering van de technisch uitvoerende diensten 

in Koksijde-dorp, in zeer goed uitgeruste lokalen.  

 

Binnen de organisatie zijn er twee formele beslissingsstructuren: de gemeenteraad en het college van 

burgemeester en schepenen. Het managementteam vervult haar decretale opdrachten.  

Het college van burgemeester en schepenen is de enige formele budgethouder binnen de organisatie, waarbij 

er wel een beperkte delegatie is gegeven (exploitatieuitgaven beneden de 2.500 euro) aan de 

gemeentesecretaris.  

 

De interne communicatie tussen de diensten moet grondig aangepakt worden. Een intern communicatieplan 

is nog niet aanwezig en zou wel kunnen bijgedragen tot een betere uitvoering van de communicatie op zich. 

Bovendien moet het intranet in dit licht dringend verder uitgebouwd worden. Op dit moment is er geen sprake 

van interactiviteit tussen de verschillende diensten. Er is eerder sprake van eenrichtingsverkeer. Interne 

rapportering is belangrijk om de communicatie binnen een organisatie vlot te doen verlopen. Er moet hierbij 

rekening gehouden worden met wederkerende info. D.w.z. dat deze communicatie via tweerichtingsverkeer 

verloopt. Deze manier van communiceren is belangrijk om de transparantie te waarborgen en te voorkomen dat 

er misverstanden optreden. Alle externe info (van evenementen,…) moet eerst intern besproken worden. 

Wanneer onduidelijkheden optreden in een gesprek, is het van groot belang om deze aan te pakken en deze 

weg te werken. Een ongedwongen sfeer op de werkvloer draagt bij tot een betere manier van communiceren. 

Deze interne communicatie kan via de geschreven middelen, maar evengoed via een goed onderbouwd 

gesprek.  

 

Een aantal activiteiten en infrastructuur zijn in beheer van het autonoom gemeentebedrijf Koksijde. De 

samenwerking tussen de gemeente en het AGB werd vastgelegd in een beheersovereenkomst. De 

beheersovereenkomst regelt de financiële verhoudingen tussen de gemeente en het autonoom gemeentebedrijf 
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Koksijde, de afstemming van het beleid van het autonoom gemeentebedrijf op dat van de gemeente inzake de 

exploitatie van infrastructuur en ermee verbonden activiteiten van het autonoom gemeentebedrijf Koksijde ten 

opzichte van de gemeente. Jaarlijks wordt er door de raad van bestuur gerapporteerd aan het college van 

burgemeester en schepenen, ook is tussentijdse rapportering mogelijk op verzoek van de raadsleden. 

Bovendien is het zo dat de burgemeester en een aantal schepenen deel uitmaken van de Raad van Bestuur en 

het directiecomité van het AGB, zodat er over gewaakt wordt dat het beleid van het AGB is afgestemd op het 

gemeentelijke beleid. 

 

De gemeentelijke vereniging voor vreemdelingenverkeer kent een lange geschiedenis binnen de gemeente. De 

VVV heeft als hoofddoel een toeristisch beleid te ontwikkelen, met de uitbouw van het toeristisch aanbod op 

basis van de eigenheid en de unieke troeven van de gemeente. In 2013 wordt de vereniging omgevormd naar 

een extern verzelfstandigd agentschap. De beleidskeuze om de taken in het kader van de uitvoering van het 

toeristisch beleid toe te wijzen aan de VVV (EVAP) is voornamelijk ingegeven om vanuit een flexibeler werking 

snel te kunnen inspelen op bepaalde opportuniteiten in een steeds veranderende toeristische omgeving. Echter 

kan de vraag gesteld worden naar de efficiëntie van dit orgaan. Het toeristisch beleid wordt immers naast de 

krijtlijnen van de VVV mede vorm gegeven in het college van burgemeester en schepenen, waardoor er een 

parallel circuit ontstaat op het toeristische beleidsvlak. Hierbij stellen we vast dat de afstemming tussen beide 

beleidsorganen ervoor kan zorgen dat de effectiviteit daalt en de mogelijkheid tot een geïntegreerd beleid 

bemoeilijkt wordt. 

 

Naast de VVV die in haar huidige vorm omgevormd werd naar een extern verzelfstandigd agentschap is er ook 

de vereniging (vzw) met de naam Jeugdontmoetingscentrum (JOC) de Pit die sinds 2013 een extern 

verzelfstandigd agentschap geworden met eigen rechtspersoonlijkheid. Deze rechtspersoonlijkheid maakt het 

mogelijkheid om snel in te spelen om de gewijzigde actualiteit, maar ook om de 

uitvoeringsverantwoordelijkheden een stuk eenvoudiger en duidelijk te laten verlopen. Het doel van de 

vereniging is het bevorderen van het welzijn van de Koksijdse jeugd op het vlak van inspraak en communicatie, 

vrijetijdsbesteding, jeugdwelzijn en informatie. Ook hier het gevaar van een parallelle beslissingsbevoegdheid 

tussen de EVAP en het CBS een mogelijk gevaar zijn om een efficiënt beleid te voeren.  

 

De gemeente wordt tevens gekenmerkt door tal van informele overlegstructuren in de vorm van 

stafvergaderingen/werkvergaderingen die instaan voor de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en 

evaluatie.  

Volgende stafvergaderingen zijn er aanwezig in de gemeente: 

• Staf afdeling Interne en burgerzaken 

• Staf afdeling Vrijetijd  

• Staf afdeling Technische diensten 

• werkgroep Preventie binnen de Afdeling Technische Diensten 

 

De bevoegde schepen en/of burgemeester kunnen tijdens deze overlegstructuren, bijgestaan door experten en 

leidinggevenden uit de administratie de dossiers diepgaander analyseren en suggesties doen aan het CBS en de 

gemeenteraad. Deze stafvergadering worden op heden gekenmerkt door sterke autonomie waardoor het 

gevaar dreigt dat stafvergaderingen als beslissingsorganen gaan optreden. Een terugkoppeling naar het college 

is in deze steeds nodig.  
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4. Systemen 
Dit onderdeel omvat alle formele en informele werkwijzen, procedures en communicatiestromen, zowel intern als 

extern. Het gaat hierbij om alle formele en informele procedures, regelingen en afspraken. Denk aan 

kwaliteitssysteem, ICT, Management informatiesysteem, administratieve systeem etc. 

Volgende vragen dienen als leidraad: 

− Wordt er rond processen, procedures gewerkt ? 

− Wie is verantwoordelijk voor opvolging, aanpassing, bijsturing ? 

− Welke procedures lopen goed, welke slecht ? 

− Welke informatisering is er aanwezig ? adequaat geïnformatiseerd ? 

− Wordt er met kwaliteitssystemen gewerkt ? 

 

Het gemeentedecreet legt alle gemeenten op om bij reglement een systeem van klachtenbehandeling te 

organiseren op ambtelijk niveau. In de gemeenteraad van 20 november 2007 werd het reglement houdende de 

klachtenbehandeling goedgekeurd. Op die manier wenst het bestuur klachten van burgers daadkrachtig aan te 

pakken met het oog op de verbetering van de dienstverlening en het bevorderen van het vertrouwen van de 

burgers. Jaarlijks wordt door de klachtencoördinator een rapport met de aard en het aantal klachten ter 

kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.  

 

Binnen de organisatie is een aanvang genomen met procesmanagement. Het kader voor het opzetten van een 

intern controlesysteem werd goedgekeurd door de gemeenteraad. Drie personeelsleden (stafmedewerker Beleid 

& Organisatie, personeelslid Financiële Dienst, personeelslid Technisch Bureau) hebben een opleiding gevolgd 

om te werken met de programmeertool BPMONe, die procesmodeleringen mogelijk maakt. Een aantal 

processen zijn reeds uitgeschreven, maar een formele, gestructureerde aanpak op organisatieniveau ontbreekt 

momenteel. Er moet dringend werk gemaakt worden van een scan op organisatieniveau omtrent processen en 

risicobeheersing, zodat prioriteiten kunnen gesteld worden. 

De opvolging, aanpassing en bijsturing van werkprocessen moet in handen liggen van het managementteam. 

Voor elk proces dient een werkgroep te worden samengesteld. 

 

Momenteel wordt er voor te volgen procedures meestal gewerkt met dienstorders, uitgaande van de 

gemeentesecretaris. Volgende zijn nog relevant: 

 

• DO2006-02 - 2006-08-22 - eindsaldo's van verlof en overuren 

• DO2006-03 - 2006-09-22 - regeling postverdeling door de bode 

• DO2006-04 - 2006-09-25 - I. Verspreiden dienstorders door tussenkomst diensthoofden en 

ploegbazen; II. Gebruik dienstvoertuigen; III. Aanpassing teksten arbeidsreglement en 

verlofreglement 

• DO2006-05 - 2006-11-17 - overdracht van administratieve bescheiden naar de gemeentelijke 

archiefdienst - Klasseren en archiveren, richtlijnen van het gemeentearchief 

• DO2006-06 - 2006-12-28 - dienstrecepties n.a.v. nieuwjaar 2007 

• DO2007-02 - 2007-04-16 - openbaarheid van bestuur 

• DO2007-03 - 2007-08-22 - terugbetaling verplaatsings- en verblijfkosten 

• DO2007-04 – 2007-10-03 - indienen van offertes n.a.v. een aanbesteding, offerteaanvraag of 

onderhandelingsprocedure 

• DO2007-05 - 2007-11-29 - procedure klachtenbehandeling 

• DO2008-01 - 2008-01-25 - procedure zaalreservaties gemeentehuis 

• DO2008-02 - 2008-03-04 - e-mailprotocol 

• DO2009-02 - ondertekeningsbevoegdheid 

• DO2010-01 - 2010-04-27 - dragen van signalisatiekledij 

• DO2013-02 - 2013-02-05 - afspraken gebruik mappenstructuur 

• DO2013-03 - 2013-04-23 - reglement teambuilding 

• DO2013-04 - 2013-06-24 - Richtlijnen afwezigheden 
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• Dienstnota 2012-02 Voorafgaand advies IDPBW bij aankopen via bestelbon – opmaak 

indienststellingsverslag 

• Dienstnota 2012-01: Gemeentelijke activiteiten, materiaalaanvragen Technische Dienst 

• Het inzagerecht en bezoekrecht van de gemeenteraadsleden 

• Opmaak van toespraken 

 

Op het vlak van ICT werd de afgelopen drie jaar binnen onze gemeente veel gerealiseerd. Op basis van een 

ICT-beleidsplan 2010-2013 werd fors geïnvesteerd in een aantal projecten. 

 

In november 2010 werd een lokaal beleidsplan ICT opgesteld waarin een inventaris werd gemaakt van waar we 

als gemeentebestuur stonden op het vlak van ICT. Waar de pijnpunten vooral lagen en welke investeringen er 

nodig waren om een inhaalbeweging te maken. Het had een looptijd tot het einde van de vorige legislatuur. 

De belangrijkste elementen zijn: 

 

Hardware-infrastructuur. 

Hier werd stevig op ingezet omdat vooral op dit vlak het grootste probleem zich situeerde. 

- Er is een plan opgezet om de pc’s te vervangen via een gestructureerde formule 

- De nodige investeringen werden gedaan in een nieuw serverpark dat nu beschikt over gevirtualiseerde 

servers. Dit biedt ons de mogelijkheid om zeer flexibel in te gaan op vragen van diensten waarbij extra 

servers nodig zijn (GIS, SDP, enz.). We hoeven op zulke ogenblikken geen aankopen van bijkomende 

servers te doen of hostingservices te betalen. 

- Aanleg van een glasvezelnetwerk. Dit heeft ons in staat gesteld om de respectievelijke buitendiensten 

te ‘ontsluiten’. 

- Verder de kaart getrokken van draadloos netwerk 

- Een systeem voor disaster recovery werd uitgestippeld. Hiermee profiteren we van de investeringen in 

een nieuw sociaal huis waarbij we de serverruimte mee gebruiken als uitwijkplaats bij mogelijke 

calamiteiten in het gemeentehuis (wateroverlast, brand, enz.). Tot dan zou het niet mogelijk zijn 

geweest om de informatie te recupereren. Nu werken we na enkele uren verder met behoud van alle 

data. Dit zou moeten opgezet zijn tegen einde 2013. 

- Als eerste in België is Koksijde van start gegaan met het live streamen van de GR via het internet. 

- De bibliotheek beschikt nu over performante ICT-infrastructuur die men aan de burger kan aanbieden, 

met ook de mogelijkheid om met laptops/iPads/smartphones online te gaan. 

- Er is het plan om het afleveren van nieuwe pc’s semi-automatisch te doen verlopen, wat onze 

dienstverlening naar de interne klant gevoelig kan verbeteren/versnellen. 

- In een eerste fase hebben we de internetverbinding op de gemeente enigszins verbeterd. Vanaf 

midden 2012 beschikken we over een moderne internetverbinding via glasvezel. Vanaf einde 2013 

geldt dit ook voor het sociaal huis. Op die manier zijn we elkaars backup mocht er een langdurige 

uitval zijn van de internetverbinding. 

- Begin 2013 is gestart met het integreren van IP-telefonie over alle diensten. We zullen hiermee een 

van de eerste gemeenten in België zijn die dit op zulke schaal organiseert. Dit werd afgerond in 

oktober 2013. 

Software/services 

- We zijn met de gemeente zowel met Windows als met Office overgestapt naar een nieuwe versie. 

- We hebben via een overeenkomst met Microsoft de chaos op het vlak van licenties kunnen 

regulariseren. Ook op anderen vlakken is de discipline op het vlak van softwarelicenties duidelijk 

verbeterd. 

- De contacten met onze dienstenleveranciers werden professioneler en minder ad-hoc. We halen op die 

manier meer return uit ons partnership. 
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- Door in te stappen in het ICT-raamcontract van Kortrijk/Leiedal heeft het gemeentebestuur de 

mogelijkheid om aan betere voorwaarden aankopen te doen, zonder hierbij de keuzevrijheid te 

verliezen. 

- Een ambitieus project was ‘de digitale werkplek’ het omvatte een aantal sub projecten zoals: 

o Aanpassen van de huidige mappenstructuur: ondertussen uitgevoerd. 

o Een digitaal postregistratiesysteem (zal normaliter onderdeel uitmaken van het mid-office 

project dat hopelijk van start kan gaan in de loop van 2014). 

o Een upgrade van de computersoftware (windows 7, office 2010). 

o Het uitrollen van een aantrekkelijk en efficiënt intranet (zal normaliter onderdeel uitmaken 

van het mid-office project dat hopelijk van start kan gaan in de loop van 2014). 

o Een modern notuleringspakket met extranet-mogelijkheden (zal normaliter onderdeel 

uitmaken van het mid-office project dat hopelijk van start kan gaan in de loop van 2014). 

o Een document management systeem (zal normaliter onderdeel uitmaken van het mid-office 

project dat hopelijk van start kan gaan in de loop van 2014). 

o Een Mid-office (is eigenlijk een verzamelnaam voor een CRM (contactendatabase) in 

combinatie met een DMS en portaal, en vormt de kern van het project digitale werkplek die 

uiteindelijk zou moeten uitmonden in een doorgedreven e-Gov voor de burger). 

o Aanpassing van de front-office toepassingen aan de digitale behoeften van de moderne 

gebruiker (vanaf 2015 - ..). 

Dit project is op een aantal aspecten (die ondertussen zijn uitgevoerd) doorgeschoven naar 2014-

2017. Dit is een project dat alle geledingen van de organisatie zal raken, het is dan ook belangrijk om 

een en ander goed voor te bereiden en alle betrokken goed te informeren. (zie ook: toekomstige 

beleidsdoelstellingen) Dit project vormt de kern van de inspanning van de dienst ICT voor de nieuwe 

legislatuur, en hierbij halen we het meeste profijt uit de voorbije investeringen in hardware-

infrastructuur. 

 

Veel van de zaken die aangehaald werden in het beleidsplan 2010-2013 zijn aangepakt doordat we de juiste 

investeringen hebben gedaan in de ICT-infrastructuur. 

Een aantal van de aangekaarte punten dienen we mee te nemen naar het volgende beleidsplan.  

 

Nu we de broodnodige investeringen hebben gedaan om ons terug bij het koppeloton te hijsen wat betreft ICT-

infrastructuur, dienen we deze inspanning zeker te blijven doen naar de toekomst, om zeker geen achterstand 

te hebben op dit vlak, en blijven we de actuele evoluties op het vlak van hardware op de voet volgen. Dit moet 

ons toelaten om adviserend op te treden naar het beleid toe wanneer er zich opportuniteiten stellen naar 

investeringen die de efficiëntie van het gemeentebestuur ten goede kunnen komen. 

Verder gaat het over volgende aandachtspunten: 

• Verder doorzetten van de gestarte inspanningen naar het up-to-date houden van het pc-park, en 

voorgezette discipline rond licentie-beleid voor software. 

• Verder investeringen doen om het beheer van het pc-park zo vlot en overzichtelijk mogelijk te maken. 

Dit kan enerzijds met software (MS operation manager). Dit laat ons toe meer te uniformiseren en op 

die manier snellere en kwalitatievere dienstverlening aan te bieden. 

• Verder doorgaan op het ingeslagen pad van de glasvezelverbindingen, door wachtbuizen te leggen 

wanneer er openbare werken zijn, en met het bijkomend aansluiten van (nieuwe) buitendiensten. 

• De looptijd van serverhardware wordt ingeschat op 5 jaar. Dit betekent dat we in de periode einde 

2017, begin 2018 opnieuw een (geleidelijke) vervanging van deze servers moeten inplannen. Een big 

bang, met een uitgebreide migratie zoals in 2012 zal niet meer nodig zijn, gezien de servers 

gevirtualiseerd zijn. Als er tijdens de gewenst ICT-integratie met het Sociaal Huis, bestanden naar 

onze servers worden gemigreerd, zal er een uitbreiding van de opslag nodig zijn. 
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• Kijken of er synergiën mogelijk zijn met andere besturen om eventueel datacenters gezamenlijk uit te 

baten of mee te gaan in het opzetten van datawarehouses opdat er aan datadeling kan gedaan 

worden. Er zijn ook zeker synergiën mogelijk op het vlak van het verder uitbouwen van Mid-office. 

• Verdere integratie van het project digitale werkplek, met het inpassen van een mid-office systeem, en 

uit te kijken om front-office systemen te implementeren die meer toegespitst zijn op de digitale 

wensen/eisen van de burger anno 2020. 

• Zich verder manifesteren als dienst die een goede partner kan zijn bij het evalueren/kiezen van 

informatica tools. Bv. nieuwe ontwikkelingen in de museum/culturele sector of toeristische sector, enz. 

• Steeds alert blijven voor nieuwe ICT ontwikkelingen die het functioneren van de interne klant 

efficiënter en/of aangenamer kunnen maken. 

• Het verder professionaliseren en structureren van de dienst om de kwaliteit van de dienstverlening te 

verhogen. 

Samengevat: De klemtonen voor de nieuwe legislatuur liggen vooral op: 

• De uitbouw van een mid-office. Dit project zal een looptijd hebben van 3-4 jaar en wanneer dit in 

productie zal kunnen genomen worden zullen we een uitgebreid e-Gov systeem kunnen aanbieden aan 

onze burger waarbij het loket voor 80% beschikbaar zal zijn op zijn computer/tablet thuis. Dit maakt 

o.i. dit project zo waardevol: op deze manier kan de dienst ICT ook een meerwaarde betekenen voor 

de burger en niet louter voor de administratie. 

• Een degelijke en betrouwbare partner voor de respectievelijke diensten die op zoek zijn naar 

informaticatools om hun aanbod te verbeteren/moderniseren. 

• Door een betere interne organisatie en de nieuw te implementeren middelen (mid-office, software-

distributies) een verbeterde dienstverlening aanbieden aan de collega’s. 

 
De gemeente Koksijde participeert op heden in een 70 tal samenwerkingsverbanden. Het zal van belang zijn 

om de bestaande samenwerkingsovereenkomsten (bijv. scholengemeenschap, regionaal sociaal 

verhuurkantoor, politiezone, brandweerzone) kritisch te screenen op hun bijdrage aan de doelstellingen van de 

gemeente. Zo is bijv. 5-Art een intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband tussen de gemeenten 

Alveringem, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne. Sinds 2005 is 5-art een projectvereniging en deze 

beoogt door overleg en samenwerking tussen de diverse culturele actoren in de regio een culturele meerwaarde 

te creëren. Ze is gericht op het afstemmen van het culturele aanbod en cultuurcommunicatie. Concreet 

betekent dit : 

• het culturele aanbod binnen de drie culturele domeinen (erfgoed, sociaal-cultureel, kunsten) in de 

regio afstemmen. 

• culturele ontwikkelingen stimuleren die de mogelijkheden van een afzonderlijke gemeente overstijgen 

en hiervoor culturele projecten op schaal van de regio ontwikkelen. 

• het bestaande aanbod bekend en toegankelijk maken bij een ruim publiek door een aangepaste 

cultuurcommunicatie. 

• een cultureel imago opbouwen gebaseerd op het profiel en de kenmerken van de regio en zo werken 

aan de uitstraling van de streek. 

Jaarlijks wordt ook een brochure uitgegeven met individuele en gemeenschappelijke activiteiten van de 

gemeenten. Ook dit samenwerkingsverband zal naar de toekomst toe gescreend moeten worden op de bijdrage 

aan de doelstellingen en de meerwaarde voor de gemeente Koksijde. 
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5. Stijl 
In dit onderdeel onderzoeken we de managementstijl binnen de organisatie Koksijde: op welke manier behandelt de 
manager de medewerkers en gaat men met elkaar om ? Een goede manier van leiding geven, levert meestal ook een goed 
resultaat op, wat in de praktijk vaak duidelijk terug te zien is. Als de sfeer goed is in het bedrijf komt ook iedereen met 
plezier naar het werk, en gaat zich beter inzetten. Als de leiding niet goed is dan is dit het tegenovergestelde van goede 
stijl en zullen de werknemers zich niet thuis voelen op hun werk en worden de prestaties ook slechter; volgende vragen 
dienen als leidraad: 

− Wordt er gedelegeerd door secretaris/leidinggevenden ? 
− Hoe wordt er omgegaan met fouten ? hoe wordt er feedback gegeven ? 
− Hoe gaan leidinggevenden om met kritiek en conflicten ? 
− Hoe zit het met de balans professionaliteit/collegialiteit ? 
− Vinden medewerkers hun leidinggevenden betrouwbaar en bereikbaar ? 

 

Sinds 2010 werkt de gemeente Koksijde met een competentiegericht HR-beleid, het zgn. ROCK!-project: 

Ruimte voor Ontwikkelen van Competenties in Koksijde. Via de implementatie van competentiegerichte 

functiebeschrijvingen, opgesteld in nauw overleg met zowel leidinggevenden als geïnteresseerde 

personeelsleden, wordt de klemtoon bij het leidinggeven gelegd op de ontwikkeling van de vaardigheden die 

nodig zijn om de specifieke functie van een medewerker te kunnen uitvoeren. Binnen het systeem is tevens een 

groeimodel aanwezig, in die zin dat personeelsleden gestimuleerd worden om door te groeien tot een hoger 

niveau van competentie. Dit moet de inzetbaarheid van de medewerkers verhogen en ook kansen bieden tot 

het doorgroeien naar een andere, eventueel hogere functie binnen het gemeentelijke organogram. 

 

De stijl van leidinggeven binnen de gemeente Koksijde wordt weerspiegeld in de functiebeschrijvingen van de 

functies, gegroepeerd binnen de functiefamilie “visionair leidinggevenden op dienstniveau” en “visionair 

leidinggevenden op organisatieniveau”. 

 

Voor de leidinggevenden op dienstniveau is de competentie “leidinggeven”, resultaat- en ontwikkelingsgericht 

en uit zich o.a. in volgende aspecten: 

• ervoor zorgen dat de juiste mensen zoveel mogelijk op de juiste plaats ingezet worden 

• medewerkers begeleiden om hun competenties te ontwikkelen  

• zelfstandigheid en vertrouwen bevorderen en medewerkers stimuleren om een actieve bijdrage te 

leveren 

• bij het begeleiden van medewerkers rekening houden met de competenties van elke medewerker en 

de specifieke situatie 

• waarderen van medewerkers voor individuele en gezamenlijk behaalde resultaten  

• ruimte en verantwoordelijkheid geven aan medewerkers om initiatief te nemen  

 

Bovendien wordt van de leidinggevenden op dienstniveau verwacht dat ze kunnen delegeren: 

• opdrachten toewijzen volgens kennis/ervaring en motivatie  

• medewerkers ruimte geven om beslissingen te nemen binnen het vooraf opgestelde (referentie)kader 

of de afspraken 

• de medewerkers mee verantwoordelijk maken voor het eindresultaat  

• duidelijke afspraken maken over opdracht, bevoegdheid, verantwoordelijkheid, opvolging en 

rapportering 

 

Voor de leidinggevenden op organisatieniveau (decretale graden en afdelingshoofden) is de compentie meer 

gericht op het creëren van betrokkenheid: 

• de samenhorigheid binnen de afdeling of tussen andere afdelingen versterken 

• leiding geven aan strategische en lange termijnprojecten  

• betrokkenheid creëren door een visie en doelstellingen naar voor te brengen en hier gericht naar toe te 

werken  

• een draagvlak creëren voor zaken die een dienst of de afdeling overschrijden 

 

Bovendien wordt binnen de gemeente Koksijde sterk de nadruk gelegd op het principe van coachend 

leiderschap. Een aantal opleidingen heeft dit idee zeker versterkt. 
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Binnen de organisatie wordt tevens de klemtoon gelegd op een open communicatie tussen de medewerkers: 

geven en krijgen van feedback op een structurele, eerlijke en open manier. 

 

Een recent onderzoek naar de psycho-sociale belasting heeft een aantal aandachtspunten bloot gelegd, waar de 

komende jaren zeker de nodige aandacht moet aan besteed worden. Zeker op het vlak van de relatie 

medewerker-chef zijn er binnen een aantal diensten verbeteringen mogelijk. 

Ook volgende zijn werkpunten: 

• arbeidsinhoud: Op het vlak van het element rolconflict kunnen functieomschrijvingen verhelderen, in 

dialoog gaan omtrent discrepantie tussen gewenste werkwijze en toegepaste werkwijze, tegenstrijdige 

verwachtingen uitklaren. 

• arbeidsomstandigheden: Blijvend initiatieven ondernemen om de omgeving verder te 

optimaliseren; Duidelijk communiceren wat er reeds ondernomen is of wordt + toelichten waarom 

bepaalde zaken niet aangepast kunnen worden. 

• arbeidsvoorwaarden: Indien er niet onmiddellijk promotiemogelijkheden zijn, kan het toch 

raadzaam zijn de werknemers op een andere manier te motiveren en een toekomstperspectief te 

bieden. Dit zou bv. kunnen door het aanbieden/stimuleren van bijscholing, het geven van veel verbale 

en nonverbale positieve feedback. Het is van uiterst belang om werknemers op alle mogelijke 

manieren gemotiveerd te houden 

• arbeidsverhoudingen: Relatie collega’s en chefs is aandachtspunt evenals meldingen van 

grensoverschrijdend gedrag; mogelijke remedies hier kunnen zijn: acties om de sociale relaties op het 

werk te verbeteren  vb. teamactiviteiten organiseren, een open sfeer creëren waar problemen en 

conflicten bespreekbaar zijn. 

 

6. Staf 
Dit element is noodzakelijk om de andere S’en tot hun recht te laten komen. We formuleren een antwoord op volgende 

vragen: 

− Hoe wordt personeel aangetrokken en aan de organisatie gebonden ? In- en uitstroom ? 

− Is er voldoende ruimte voor vorming en opleiding ? 

− Hoe ziet ons personeelsbestand er uit ? leeftijd, kennis, creatief en ervaring ? 

− Zijn medewerkers flexibel, energiek, stressbestendig, creatief, … ? quid projectwerking 

− Hoe verloopt de doorstroom ? competentiemanagement, functionering, evaluatie ? 

 

Personeelsbezetting. 

De gemeente Koksijde had op 31 augustus 2013 in totaal 459 personeelsleden in dienst, samen goed voor 399 

voltijds equivalenten. Hierin zijn niet begrepen: het gemeentelijke kleuter- en basisonderwijs (72 

personeelsleden of 58 VTE), de gemeentelijke Westhoekacademie (25 personeelsleden of 13,1 VTE), het OCMW 

en de vrijwillige brandweer. 

In de periode 2008-2012 was er slechts een zeer beperkte stijging in het aantal uitbetaalde voltijdse 

equivalenten, en wel als volgt: 

2008 387,1 
2009 394,7 
2010 392,2 
2011 393,1 
2012 402,0 
 

Daarbij dient opgemerkt te worden dat in 2012 er ingevolge de formatiewijziging, een aantal functies werden 

ingevuld of een aantal functies werden opgewaardeerd.  

 

Deze bezetting kan als volgt verder gespecifieerd worden: 

 
aantal effectieven 459 
aantal mannen 260 
aantal vrouwen 199 
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aantal VTE 398,94 
aantal VTE met contract onbepaalde duur of statutair 353,54 
aantal VTE met contract tot max. einde 2013 38,75 
aantal VTE met contract tot max. einde 2014 6,65 
 

Van de 459 personeelsleden werkt 386 (of 84,1%) voltijds, 50 (11%) werkt 4/5, terwijl 16 (3,5%) halftijds 

werkt. Daarnaast zijn er nog een aantal afwijkende afwezigheidsuren (vb. 3,8/38, 9,5/38ste enz…). 

 
 
periode tewerkstelling aantal percentage 
vast benoemd/onbepaalde duur 399 86,9% 
31/8/2013 11 2,4% 
1-30/9/2013 22 4,8% 
1-30/11/2013 2 0,4% 
1-31/12/2013 16 3,5% 
1/1-31/12/2014 9 2,0% 
 
 
leeftijden totaal mannen vrouwen 
19-25 29 16 13 
26-30 45 16 29 
31-35 42 27 15 
36-40 53 22 31 
41-45 71 37 34 
46-50 90 53 37 
51-55 62 43 19 
56-60 55 40 15 
61-65 12 6 6 
gemiddelde leeftijd 43,25 jaar 44,60 41,50 
 
 

 
 
16 personeelsleden zullen in de planperiode 2014-2019 op pensioen gaan. 

 

Drie vierden van de personeelsleden wonen in de gemeente Koksijde zelf. Dit betekent een groot comfort 

inzake de woon-werkverplaatsingen. Bijna 93% woont zelfs binnen het arrondissement Veurne. 

 
woonplaats werknemers aantal percent 

Koksijde 340 74,1% 

Veurne 38 8,3% 

De Panne 22 4,8% 

Nieuwpoort 20 4,4% 

Middelkerke 8 1,7% 

regio Diksmuide 7 1,5% 
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regio Oostende 6 1,3% 

Alveringem 5 1,1% 

regio Brugge 5 1,1% 

andere 5 1,1% 

Lo-Reninge 3 0,7% 
 
 
Een derde van het personeel wordt verloond op D-niveau, een vierde van het personeel wordt verloond in 

schaal C1-C3, 8,3% wordt verloond in schaal B1-B3 en een kleine 7% bevindt zich op A-niveau of hoger 

(decretale graden). Eén personeelslid op vijf wordt verloond in de laagste weddeschaal (E), het betreft vnl. de 

technisch-uitvoerende functies. 

 
schaal Totaal   
secretaris 1   
fin.beheerder 1 2 0,4% 
A1a 7   
A1b 17   
A2a 1 25 5,4% 
A4a 2   
A4b 1   
A7a 1 4 0,9% 
B1 14   
B2 22   
B3 2 38 8,3% 
B4 1 3 0,7% 
C1 38   
C2 64   
C3 14 116 25,3% 
C4 12 12 2,6% 
D1 38   
D2 87   
D3 26 151 32,9% 
D4 11   
D5 4 15 3,3% 
E1 39   
E2 54   
E3 1 94 20,5% 
pb5 (brandweer) 1 1 0,2% 
Eindtotaal 459  100% 
 
Het vastbenoemde personeel maakt meer dan een kwart uit van het totale personeelsbestand. Opmerkelijk is 

dat meer dan de helft in het statuut van gesubsidieerd contractueel is tewerkgesteld. 

 
statuut Totaal % 

Gesubsidieerde contractuelen 234 51,0% 
Tijdelijken en contractuelen 105 22,9% 

Vastbenoemden 120 26,1% 
totaal 459 100% 

 
verder gedetailleerd geeft dit volgend beeld: 
 
omschrijving kategorie Totaal 
Contrac. handarb. - privé sector - doorstromingsprogramma 1 
Contract. handarb.(vak.reg.prive-sect.) - ACTIVAPLAN 1 
Contractuele handarbeiders (vakantieregeling prive-sector) 32 
Contractuele hoofdarbeiders (vakantiereg. prive-sector) 70 
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Handarb.-geco's - Vl. Gem.-Proj.(27/2/91)(=WEERWERK-GECO) 1 
Handarb.-geco's - Vl. Gemeensch.- cont.(27/2/91)(pr.440000F) 173 
Hoofdarb.-geco's - Vl. Gem.-proj.(27/2/91)(=WEERWERK-GECO) 6 
Hoofdarb.-geco's - Vl.Gemeensch.- cont.(27/2/91)(pr.440000F) 54 
Hoofdarbeiders (tijdelijk statuut)(vakantiereg. prive-sect.) 1 
Vastben. gemeensch. pensioenstelsel (vroegere Omslagkas) 120 
totaal 459 
 
 

Wanneer de toestand op 29 oktober 2013 bekijken en we het kader vergelijken met de effectieve bezetting 

komen we tot volgende vaststellingen. In het kader zijn in totaal 442,22 VTE plaatsen voorzien, waarvan 

397,67 VTE plaatsen ingevuld zijn. Van deze laatste zijn er 41,75 VTE afwezig (loopbaanonderbreking, 

langdurige ziekte, halftijdswerken enz.). Wanneer we de vervangingscontracten erbij nemen, komen we in 

totaal op 388,25 VTE tewerkgestelden in de gemeente Koksijde. 

Een opsplitsing per dienst is opgenomen in bijlage. 

 

Binnen de organisatie is er voldoende ruimte voor vorming en opleiding van personeelsleden. Een budget is 

jaarlijks beschikbaar voor het volgen van studiedagen en externe vormingen. Dit wordt beheerd door een 

vormingsverantwoordelijke binnen de dienst Personeel & HR. Uniek is ook het interne vormingsaanbod, waarbij 

medewerkers van de eigen organisatie workshops en vormingsmomenten aanbieden aan hun collega’s. Een 

tiental dergelijke opleidingen zijn voorzien. 

Bovendien wordt vrij veel aandacht besteed aan de opleiding van nieuwe werknemers.  

 

Het personeelsbestand van de gemeente Koksijde is dermate gediversifieerd dat diverse competenties en 

vaardigheden in huis aanwezig zijn. Dit maakt een sterkte uit van onze gemeentelijke organisatie. In 

tegenstelling tot andere openbare besturen hebben we zelf de nodige vaardigheden en ervaring in huis om de 

veelheid aan opdrachten zelf uit te voeren. Binnen de functiefamilies is het vooral deze van de zgn. experten 

die werknemers leveren met een specifieke vakkennis. 

Bovendien is er stijgende aandacht voor het ontwikkelen van competenties en het stimuleren van 

doorgroeimogelijkheden binnen de eigen organisatie. De evaluatiecyclus biedt hierbij de sleutel, waarbij op 

basis van voorbije evaluaties kan beslist worden om al dan niet over te gaan tot het invullen van een vacante 

betrekking door middel van interne mobiliteit.  

 

Doorgroeimogelijkheden zijn evenwel niet voor elke medewerker mogelijk, in het bijzonder is dat niet zo 

gemakkelijk voor de zuiver technisch uitvoerende functies, omdat hier de nodige competenties voor het 

uitoefenen van een andere functie, meestal ontbreken. 

 

7. Sleutelvaardigheden 
We peilen hier naar de vaardigheden die binnen de organisatie aanwezig zijn: welke zijn de benodigde competenties van 

de organisatie, waar is de organisatie goed in en waarin onderscheiden we ons van de andere besturen op het vlak van 

organisatie en medewerkers. Volgende vragen worden beantwoord: 

− Waarin onderscheiden we ons van onze collega besturen ? 

− Waar ondervinden we nog ruimte tot verbetering ? GAP-analyse ? 

− Welke acties ondernemen we om ons blijvend te onderscheiden ? 

− Hoe volgen we de vaardigheden van de organisatie op ? interne controle ? 

− In welke mate hangt de sterkte van de organisatie of van individuen ? 

De gemeente Koksijde onderscheidt zich van andere besturen door de uitgebreide dienstverlening die op heden 

een van de sterke troeven is voor het bestuur. De gemeente heeft veel expertise in huis op verschillende 

domeinen, getuigen ook de vele expertenfuncties die ons bestuur kenmerken. Doordat de gemeente 

gekenmerkt wordt door veel eigen expertise kan er klantgericht gewerkt worden en kan er snel ingespeeld 

worden op de sterk veranderende omgeving. 
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Willen we ons als gemeente blijvend onderscheiden van andere gemeenten/steden zal er blijvend moeten 

ingezet worden op vorming en de bijscholing van onze medewerkers. Jaarlijks is er een vast budget 

beschikbaar voor vorming van medewerkers.  

 

De toerismekantoren van Koksijde, Oostduinkerke en Sint-Idesbald behaalden op 26 mei 2011 het Q-label. Het 

Q-label staat garant voor een kwalitatieve dienstverlening bij toeristische ondernemers aan de Vlaamse kust. 

Dit kwaliteitslabel is geldig voor een periode van drie jaar. Een nieuw dossier voor verlenging van de 

toekenning van dit label zal dan ook tegen eind 2013/begin 2014 voorbereid dienen te worden.  

Het toeristisch infokantoor te Koksijde-Bad behaalde in december 2012 het kwaliteitslabel voor toegankelijk 

toerisme. Aan het toerismekantoor werd het label niveau A+ toegekend door Toerisme Vlaanderen. Dit wil 

zeggen dat het kantoor voldoet aan de strengste toegankelijkheidsnormen. 

De gemeente Koksijde behaalde op 18 mei 2012 de Quality Coast Gold Award en staat hiermee in de top 10 

van meest duurzame badplaatsen van Europa. Quality Coast is een programma van de Europese vereniging 

Kust & Zee (EUCC) en wordt ondersteund door de Europese Unie. De award wordt toegekend voor een periode 

van 2 jaar.  

We onderscheiden ons zeker van vele andere openbare besturen inzake de huisstijl. De huisstijl is aan strakke 

regels gebonden, zeker wat betreft de externe communicatie via tal van brochures en andere uitgaven. Er is 

bovendien een intern controlesysteem op punt gezet, waarbij de dienst Communicatie, Onthaal en Protocol 

optreedt als een soort huisstijlpolitie.  

Ook de uitgebreide professionele dienstverlening kan als een sleutelvaardigheid worden gezien. Er is voor elk 

wat wils binnen de gemeente Koksijde . Naar de toekomst toe zal de dienstverlening blijvend geëvalueerd 

moeten worden naar hun meerwaarde en de ‘core business’ van de gemeente zal afgebakend dienen te worden.  

Een peiling door het Nieuwsblad24 in zowel 2006 als 2009 gaf bovendien aan dat de gemeente Koksijde vooral 

op het vlak van klantvriendelijkheid gemeentediensten, een – ook naar Vlaamse normen – hoge score had. 

Tussen 2006 en 2009 was er een evolutie merkbaar van 6,8 naar 7,9 (+15,3%). 

Sinds 16 januari 2012 voldoet de gemeente Koksijde aan de vijf voorwaarden om ontvoogd te zijn op het vlak 

van Stedenbouw. Sinsdien kan de gemeente autonoom stedenbouwkundige vergunningen en 

verkavelingsvergunningen afleveren, dus zonder voorafgaand advies van de gewestelijk stedenbouwkundig 

ambtenaar. Deze vijf voorwaarden (een gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar hebben, beschikken over 

een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, over een register onbebouwde percelen, over een 

goedgekeurd plannenregister en over een goedgekeurd vergunningenregister), wijzen er op dat we voldoende 

expertise in eigen huis hebben om deze taken aan te kunnen. Deze ontvoogding betekent concreet dat in 

sommige dossiers een tijdswinst van 30 dagen kan geboekt worden en dat de uiterste behandelingstermijn voor 

aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen 75 dagen bedraagt. Dit komt zeker de klantvriendelijkheid van 

de gemeente Koksijde ten goede. 

  

                                                 
24 Het Nieuwsblad, dinsdag 1 december 2009 
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C. SWOT-analyse 
 
De SWOT-analyse zal de informatie die we hebben gehaald uit de externe en interne omgevingsanalyse gaan 

consolideren. Enerzijds zullen kans en bedreigingen, anderzijds sterkte en zwakten, tegenover elkaar 

afgewogen worden teneinde later gemakkelijk de visie en de strategie te bepalen waar onze organisatie wil aan 

werken. 

Uit de veelheid aan informatie zal het belangrijk zijn enkele deze elementen te weerhouden die zwaar genoeg 

doorwegen om te komen tot een evenwichtige en objectieve SWOT-analyse die de prioritaire factoren van de 

organisatie bundel en waarin iedereen zich zal moeten herkennen. 

Uit de confrontatiematrix van de SWOT-analyse distilleren we aldus volgende mogelijke strategieën: 

1. Strategie 1: aanvallen: welke sterke punten kunnen we inzetten om een kans optimaal te benutten ? 

2. Strategie 2: verdedigen: welke sterke punten kunnen we inzetten om een bedreiging tegen te gaan ? 

3. Strategie 3: verbeteren: welke zwakke punten moeten we verbeteren om toch kansen te benutten ? 

4. Strategie 4: omkeren: welke zwakke punten moeten we verbeteren om bedreigingen tegen te gaan ? 
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SWOT- ANALYSE GEMEENTE KOKSIJDE OPPORTUNITEITEN 
 

BEDREIGINGEN 

 Demografische factoren 
• Stijging van het geboortecijfer in Vlaanderen 
• Jaarlijkse stijging van het aantal inwoners in Koksijde 
• Horizontalisering van maatschappelijke verhoudingen i.p.v. 

hiërarchische verhoudingen  
• Hogere levensverwachting: intergenerationaliteit en 

ervaringsuitwisselings- mogelijkheden  
• Stijging van het aantal nieuwkomers en de wil om zich in Koksijde 

te vestigen 
• Inwijken van welstellende ouderen  
 
Profilering en aantrekkelijkheid van Koksijde als gemeente  
• Eigen inwoners zijn de beste ambassadeurs  
• Stijgend belang voor de kwaliteit van leven 
• Empowerment van de burgers  
• Hoog gemiddeld inkomen van de Koksijdenaar 
• Belevingseconomie (toerisme, shoppen, wellness, cultuur,…) 
• Aantrekkelijkheid van de kust als vakantiebestemming  
• Innovatie als hefboom  
• Toeristische seizoen is langer geworden (niet enkel meer in de 

zomermaanden gefocust)  
• Groeiend gezondheidsbewustzijn: groeiende vraag naar gezonde 

vakantiebestemming (“de gezonde zeelucht”)  
• Pointcasting (informatie die voor bepaalde doelgroep van belang is 

zeer gericht versturen)  
• Broadcasting (dezelfde boodschap via dezelfde kanalen naar 

iedereen tegelijk ) 
• Narrowcasting (bereiken van specifieke doelgroepen via specifieke 

kanalen)  
• Rol van massacommunicatie : vlotte communicatiemogelijkheden - 

kenniseconomie  
• Stijgend internetgebruik  
• Toenemend belang van de quartaire sector 
• Bewuster worden van de klimaatveranderingen, gemeenten staan 

in pole position om een efficiënt klimaatbeleid te voeren  
• Beschikbare en uitgebreide openbaar vervoer  
• Stijgend belang van bouwkundig erfgoed en voor archeologie en 

archeologisch onderzoek  
 
Bestuurskracht  
• Toegenomen mogelijkheden voor de ontsluiting van data 
• Digitalisering – netwerksamenleving  
• Ontwikkeling van een beleid voor immaterieel cultureel erfgoed in 

Vlaanderen  
• Aandacht voor cultuurmanagement en culturele economie  
• Gemeenschapsvorming 
• Content delen op forums (foto’s, muziek….  ) kansen voor virtuele 

ontmoeting/dialoog)  
• Outsourcingsmogelijkheden  

Demografische factoren  
• De algemene vergrijzing in Vlaanderen en de nog sterkere 

vergrijzing aan de kust, de hogere levensverwachting en de 
stijgende (medische) kosten hieraan verbonden.  

• De visie op Vlaams niveau dat senioren langer thuis moeten 
kunnen blijven 

• Daling van de beroeps actieve bevolking 
• Ontgroening  
• Hoge recreatiedruk in natuurgebieden  
• Gezinsverdunning 
• Stadsvlucht van jonge gezinnen (de bruisende stad) 
• Ruimtedruk is gestegen 
• Complexiteit van de samenleving en grotere verscheidenheid 

aan samenlevingsvormen 
• Tekort aan werkwillige personeel in bepaalde sectoren (cfr. 

horeca) 
• Onverdraagzaamheid tussen generaties - intolerantie - 

nimby-syndroom  
• Individualisme van de burger stijgt en kan zorgen voor de 

afname van de betrokkenheid en een verschraling van het 
gemeenschapswezen 

• Weinig werkgelegenheid voor hoogopgeleiden in de regio 
• Geen industrie 
• Lokale economie steunt vrijwel volledig op toerisme 
• Inwijken van welstellende ouderen (geen familiaal draagvlak) 
• Optrekken van de pensioenleeftijd minder beschikbare 

grootouders  
 
Profilering en aantrekkelijkheid van Koksijde als gemeente  
• Stijgende vastgoedprijzen 
• Perceptie van dure woningen in Koksijde   
• Kloof arm-rijk wordt groter  
• Grotere zaken zoeken plaats in de periferie 
• Tijdelijkheid van hypes  
• Bij jonge mensen perceptie “veel oud volk” – negatieve 

imago  
• Kwaliteit en ouderdom patrimonium (ouderen die niet in staat 

zullen zijn voor het onderhouden van hun patrimonium 
• Rol van massa-media: te veel aan informatie  
• Overaanbod van activiteiten (it’s hard top lease , door de 

bomen het bos niet meer zien) 
• Negatieve berichtgeving media- twitter, moeilijk om het 

overzicht te bewaren    
• Aantrekkelijker aanbod in andere gemeenten 

(kustgemeenten) 
• Aantrekkelijker wonen in steden   
• Onbekendheid van de troeven en het aanbod bij de 

inwoners/tweede verblijvers 
• Tekort aan cultuur en uitgaansmogelijkheden jeugd 
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• Shared-services tussen gemeenten - krachten in de regio benutten 
en de samenwerking versterken 

• Mogelijkheid tot een gezamenlijke strategie voor de Westkust 
gezien dezelfde problematiek op het vlak van vergrijzing 

• Witboek interne staatshervorming  
• Nieuwe gemeentedecreet versterking van de interne bestuurskracht  
• Meer aandacht voor een geïntegreerd beleid (vb. BBC,….) 
• Nieuw mobiliteitsdecreet, verregaande vereenvoudiging en 

duurzaam mobiliteitsbeleid 
• Nieuwe materialendecreet (opvolger Afvaldecreet) 
• Schaarste aan middelen dwingt om keuzes te maken en prioriteiten 

te leggen 
• Overheid is aantrekkelijke werkgever  
• Schaalvergroting wordt gestimuleerd  
• Toegankelijkheid van informatie - Archiefdecreet wil archieven laten 

evolueren naar performante, verantwoordelijke organisaties (betere 
ontsluiting en grotere transparantie) 

• Omgevingsvergunning (integratie van milieuvergunning en 
stedenbouwkundige vergunning) 

• Cross-over projecten in hedendaagse kunstgebeuren  
• Thuiswerk – “het nieuwe werken” (inzet op flexibiliteit) 
• Mogelijkheden tot groepsaankopen  
• Brandweer hervorming van de civiele veiligheid naar 

hulpverleningszone’s 
• Nieuwe technologieën op allerlei domeinen  
• Nieuwe bestemming kerkgebouwen  
• Aanbod aan besturingsprogramma’s en gebruiksprogramma’s 
• Opkomst van private initiatieven 
• Burgerzin en de stijgende mogelijkheden burgerparticipatie 
• Hernieuwbare energie  
• Hogere overheid creëert ondernemersgerichte dienstverlening (ook 

in samenwerking met de privé): VLAO, POM en 
ondernemersloketten 

• Mogelijke reconversie militair domein en goedkeuring hiervoor op 
Vlaams niveau 

 

• Grenscriminaliteit  
• Economisch klimaat  

1. Tendens van schaalvergroting legt druk op Koksijde.  
2. Handelspanden in het centrum zijn te klein en de 

verkeerssituatie is niet gunstig voor grote ketens die 
zich in Koksijde willen vestigen. 

3. Nog geen doorgedreven plan tot reformatie van het 
centrum, dialoog met grotere winkelketens 

4. Huurprijzen van handelspanden zeer hoog 
• Leegstand tweedeverblijvers tijdens de wintermaanden  
 
Bestuurskracht  
• Besluitvorming verschuift naar Europa, maar draagvlak staat 

onder druk 
• Geen Vlaams beleid t.a.v. intergemeentelijke samenwerking 
• De invloed van gemeenteraad is beperkt (te beperkt) 
• Gebrek aan regionale visie 
• Financiële onzekerheid, de financiële middelen staan onder 

druk  
• Financiële crisis: daling van de duur van vakanties, 

inkrimping van het cultuurbudget en de 
vrijetijdsmogelijkheden  

• Het niet overeenkomen van gemeentegrenzen en 
maatschappelijke processen  

• Ver-Gas-ing  
• Sociale tewerkstelling (gesco’s), zal dit blijvend gesubsidieerd 

worden in de toekomst? 
• Afstand tussen beleid en bestuur  
• Overregulering - wetgevingen veranderen onophoudelijk - 

Ad-hoc beslissingen van hogerhand die implicaties hebben op 
verschillende vlakken (financieel) 

• Vervlakking van het aanbod/collectie door schaalvergroting  
• Meer en meer mensen gaan in beroep tegen beslissing 

overheid 
• Stijgende energieprijzen en grondstofprijzen 
• Noodzakelijk investeringen in ecologische en duurzame 

oplossingen die van hogerhand worden opgelegd en die duur 
zijn 

• Mandaathouderschap kan de continuïteit beïnvloeden  
• Complexiteit van de maatschappij en de nood om hierop in te 

spelen-> flexibele besturen, niet meer kunnen volgen… 
• Hoge schuldenlast per inwoner legt druk op mogelijke nieuwe 

investeringen -> toekomstige generatie te veel belasten?  
• Druk op vrijwilligers wordt groter, door verplichte cursussen, 

opleidingen, en strenge reglementeringen   
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STERKTEN 

 

 
S/O-STRATEGIEËN 

AANVALLEN: UITBUITEN VAN KANSEN 
 

 
S/B-STRATEGIEËN 

VERDEDIGEN: TEGEN AANVALLEN VERDEDIGEN 

 
Demografie  
• Bevolkingsdichtheid verschilt in Koksijde  
• Weinig migranten laag aantal allochtonen in vergelijk met 

het gemiddelde van het Vlaamse Gewest 
 
Profilering en aantrekkelijkheid van Koksijde als gemeente 
• Hoge burgertevredenheid in Koksijde 
• Aanwezigheid van een Cultureel Centrum  
• Vrijetijds-mogelijkheden, zeer divers aanbod aan vrijetijd en 

cultuur  
• Evenementencultuur met een ‘publiekdraagvlak’ 
• Koksijde als sterk merk (huisstijl) -uitstraling van Koksijde  
• Aanwezigheid van een communicatieplan om de gemeente 

aan inwoners en omwonenden te ‘verkopen’ 
• Moderne infrastructuur 
• Inzet op duurzaamheid   
• Perceptie van Koksijde als veilige, verzorgde gemeente  
• Hoge kwaliteit van dienstverlening en goede diverse 

dienstverlening 
• Uitgebreide financiële en materiële steun aan verenigingen  
• Gevarieerd verenigingsleven met veel vrijwilligers  
• Dynamische innoverende gemeente 
• Sportaanbod, cultuuraanbod, recreatiemogelijkheden….voor 

elk wat wils 
• Aanwezigheid, zwembaden, golf, musea,…verschillende 

sportterreinen (Koksijde als sportgemeente)  
• Zowel moderne architectuur als bouwkundig erfgoed, 

natuurlijke mix 
• Veel stedenbouwkundige en infrastructurele ingrepen  
• Sterke inzet op omgevingsvernieuwing, een eco- en 

fietsminded.(genomineerd fietsgemeente)  
• Knowhow om grote projecten op te zetten : WK cyclocross, 

golfterreinen… 
• Ruime cultuurparticipatie en cultuurspreiding 
• Goed uitgebouwde uitleendienst voor verenigingen en 

inwoners 
• Goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer 
• Laag werkloosheidscijfer 
• Ligging: goede ontsluiting dicht bij de autostrade 
• Uitgebreide parkeermogelijkheden  
• Goed aanbod aan buitenschoolse kinderopvang 
 
Bestuurskracht  
• Hoge inkomsten tweedeverblijvers schept mogelijkheden om 

te investeren  
• Gecentraliseerd, moderne infrastructuur 

 
• Relatief beperkte aanwezigheid van allochtonen biedt kansen tot 

integratie 
• Betrokkenheid van bewoners bij de buurt zorgt voor burgerzin en 

creëert kansen en mogelijkheden m.b.t. burgerparticipatie  
• Beleving versterken op het vlak van wonen (veilig, gezond, 

rustige,….)  
• Sterk besturen in sterke regio: afspraken maken in de regio in 

functie van grote projecten, hun impact en effecten 
• De samenwerking tussen gemeente en OCMW versterken, goed 

beheer en efficiënt besteden van beperkte overheidsmiddelen   
• Beschikbaarheid van data gebruiken om keuzes te maken  
• Het verschil blijven maken in de Westhoek op het vlak van 

creativiteit en innovatie  
• Goede organisatie en gekwalificeerd personeel is de basis van een 

goed bestuur 
• Eurometropool versterken en de rol van Koksijde hierin duidelijk 

versterken (internationale uitstraling)  
• Aantrekkelijkheid van de gemeente en de wil van jonge gezinnen 

om zich in Koksijde te vestigen, investeringen betaalbare woningen  
• Het aantal kinderopvangplaatsen laten stijgen om jonge gezinnen 

aan te trekken en te behouden  
• Door de toenemende vergrijzing zal het aantal eengezinswoningen 

toenemen die geschikt zijn voor jonge gezinnen 
• Buitenschoolse kinderopvang op peil houden om 

werkzaamheidsgraad te doen stijgen  
• Betaalbaar maken van kinderopvang om bepaalde groepen niet uit 

te sluiten in de kinderopvang, rekening houdende met de stijging 
van het aantal geboorten in kansarme gezinnen 

 
• De expertise op het vlak van welzijnsvoorzieningen, 

vrijetijdsbesteding, ruimtelijke planning optimaal benutten 
om te anticiperen op de vergrijzing 

• De aantrekkelijkheid van de gemeente voor jonge gezinnen 
in de verf zetten 

• Blijven inzetten op ondersteunen van economie en sociale 
economie en zodoende de welvaart stimuleren, ook onder de 
sociaal zwakkeren 

• De kleine afstand en bereikbaarheid tussen bestuur en burger 
koesteren 

• Individualisme ombuigen door middel van identificatie en 
betrokkenheid van de buurt vergroten 

• Blijven inzetten op het positief imago en de identiteit van 
Koksijde  

• Vrijgekomen sites aansnijden om nieuwe projecten te 
realiseren 

• Organogram aangrijpen als basis van de organisatie en het 
aantrekken van kwalitatief deskundig personeel    

• Aantrekkelijkheid om bij overheid te werken aangrijpen om 
voldoende kwalitatief (met de geschikte competenties) 
personeel te vinden    

• De stijgende energiekosten dwingen tot het rationeel omgaan 
met energie en het implementeren van structurele 
oplossingen om het energiegebruik te verminderen  

• Voldoende investeren in een kwalitatief en divers aanbod -> 
schaalvergroting mag geen aanleiding geven tot vervlakking 
van het aanbod 

• Blijvend inzetten op ondersteuning van verenigingen als 
middel om sociale cohesie tegen te gaan  
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• Dienstverlening gecentraliseerd 
• Aanwezigheid van cel lokale economie  
• Ontvoogding gemeente: meer autonomie voor de gemeente, 

minder supervisie van het Vlaamse gewest 
• Aanwezigheid van een klachtenstructuur 
• 3 vertrouwenspersonen en psycholoog in dienst  
• Groot personeelsbestand  
• Intern evaluatiesysteem 
• Inzet op competentiemanagement  
• Deontologische code voor het personeel  
• Toegankelijkheid van de politici t.a.v. administratie en 

bevolking 
• Alle buitendiensten zijn aangesloten op het netwerk 
• Duidelijk organogram wat integrale aanpak mogelijk maakt 

en betere samenwerking tussen diensten  
• Snelle doorstroming van CBS beslissingen  
• Glijdende werkuren  
• Toegankelijkheid van leidinggevend personeel  
• Koksijde heeft fiscaal potentieel  
• Goed uitgerust machinepark 
• Fleetloggers voor het efficiënt inzetten van personeel 
 

 
ZWAKTEN 

 

 
Z/O - STRATEGIEËN 

VERBETEREN - VERANDEREN  

 
Z/B- STRATEGIEËN 

OMKEREN: CRISISMANAGEMENT, VOORBEREIDEN 

 
Demografische factoren 
• Toenemend afhankelijkheidsratio van ouderen 
• Groeiend probleem betaalbaarheid vergrijzing 
• Groeiend aantal alleenstaanden  
• Alleenstaanden en sociaal zwakkeren (kansarmen) zijn te 

vinden in specifieke buurten   
• Coherente visie over hoe de jongeren in eigen gemeente te 

laten wonen ontbreekt 
• Daling van de natuurlijke aangroei 
• De jeugd zal afnemen   
• Het aantal 80+ zit in stijgende lijn 
• Het aantal 65 + zit in stijgende lijn 
• Doorstromingsratio (verhouding instroom beroepsactieven 

versus uitstoom) is negatief 
• Jonge gezinnen trekken weg uit de gemeente en kiezen voor 

het hinterland (betaalbaar) 
 

Profilering en aantrekkelijkheid van de gemeente Koksijde 
• Moeilijkheden bij rekrutering personeelsleden 
• Moeilijk om je te onderscheiden als kustgemeente 

(aantrekkelijk aanbod in andere gemeenten) 
• S’ nacht is het dood en verlaten  
• Afwezigheid van middelbare en hoge scholen  
• Koksijde in de Westhoek met de Eurometropool houden we 

ons niet bezig 

 
• Werken aan een actieve betrokkenheid van de burger, stimuleren 

van burgerzin, actief burgerschap 
• Onze rol binnen de Westhoek als gemeente definiëren en opeisen 
• Communicatie optillen naar een hoger niveau, door gebruik te 

maken van hedendaagse mogelijkheden, nieuwe media 
• Als bestuur durven kiezen en prioriteiten stellen 
• Nieuwe media gebruiken om gericht burgers te informeren 
• Fiscale/sociale instrumenten aangrijpen om jonge gezinnen aan te 

trekken  
• BBC als hefboom gebruiken om verkokering van het beleid tegen te 

gaan 
• Samenwerken in met regiogemeenten om de demografische 

uitdagingen aan te pakken 
• Ervaring met betrekking tot evaluatie (evaluatiecultuur) gebruiken 

voor beleidsevaluatie , focussen op monitoring en het beheersen en 
evalueren van werkprocessen 

• Inzetten op een breed, creatief, interactief communicatiebeleid met 
speciale aandacht voor crossmedia 

• Bij rekrutering maximaal inzetten op de ontwikkelbaarheid van 
competenties zodoende de juiste man/vrouw op de juiste plaats te 
krijgen 

• Ondersteunen van privatieve initiatieven als middel voor 
kostenbeheersing 

 
• Voortdurende monitoring: proberen om inwoners met fiscale 

draagkracht via allerlei stimuli te houden en blijvend aan te 
trekken 

• Verkokering van het beleid tegengaan en meer samenwerken 
is essentieel in een periode met schaarste aan middelen. Kan 
gebruikt worden als hefboom voor creativiteit 

• Nood aan een goed uitgewerkte visie over langere termijn 
dan 1 jaar   

• Moeilijkheden bij rekruteren en de dalende 
werkzaamheidgraad zal er in de toekomst voor zorgen dat 
het moeilijk zal worden om openstaande vacatures in te 
vullen  -> nood om maximaal de kaart van “het nieuwe 
werken te trekken”  
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Bestuurskracht 
• Hoge schuldratio, boven het Vlaamse gemiddelde  
• Beperkte samenwerking tussen OCMW en gemeente  
• Verkokering van het beleid, zowel bij mandatarissen als bij 

administratie 
• Strategische communicatie ontbreekt  
• Hoge personeelskosten 
• Te veel focus op externe communicatie en te weinig focus op 

interne communicatie 
• Onvoldoende aandacht voor het evalueren van processen en 

systemen 
• Moeilijk verticaal overleg (te weinig doorstoom)  
• Veel communicatie via informele kanalen  
• Hiërarchische beslissingsstructuur 
• In stand houden van alle voorzieningen en het patrimonium 

legt een grote druk op de financiën  
• Geen coherentie: gemeentelijke beleid + economie + 

tewerkstelling + onderwijs 
• Te veel ad hoc beslissingen 
• Systematische communicatie naar handelaars (v impact 

evenementen, impact van openbare werken) ontbreekt 
• Weinig e-gov aanbod 
• Inkomsten in een sterke mate door tweedeverblijvers  
• Daling van de familiale zorgmogelijkheden in Koksijde 
• Te hoge ambities bestuur 
• Onvoldoende inschatting bijkomende toekomstige kosten 

nieuwe infrastructuur  
• Potentieel van beschikbare technologie onvoldoende benut 
• Inefficiënte inzet van middelen bij kleine onderhoudswerken  
• Verouderde infrastructuur Depot en Werf, weinig 

uitbreidingsmogelijkheden 
• Gebrekkige interne communicatie 
• Sluipende besluitvorming door informele 

overlegvergaderingen  
• Lange besluitvormingsprocedure  
• Gebrek aan kennis van veranderingsprocessen op vlak van 

strategisch denken (ook bij leidinggevenden) 
• Te weinig aandacht voor beleidsevaluatie 
• Er wordt te weinig nagedacht over efficiëntiewinsten  
• Eilandcultuur, cultuurverschillen tussen verschillende 

diensten  
• Niet steeds de juiste man/vrouw op de juiste plaats  
• Gebrek aan kennisoverdracht tussen personeel  
• Geen of te weinig interne en externe mobiliteit van personeel 

– geen beleid noch visie op dat vlak 
• Hokjesmentaliteit, ieder doet zijn of haar werk  
• Ziekteverzuim swingt de pan uit 
• Stijgende personeelskosten + pensioenlasten 
• Niet-resultaatgerichte uitgaven 
• Afhankelijkheid van eenmalige ontvangsten 
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• Te veel gratis diensten 
• Gebrek aan kosten-batenanalyse bij ontvangsten en uitgaven  
• Moeilijkheden bij het innen van belastingen door groeiende 

groep collectieve schuldenregeling, niet-kapitaalkrachtige 
tweede residenten  

• Te veel tussenniveaus om snel en efficiënt tot beslissingen te 
komen   

• Uitgebreide vormingsmogelijkheden  
• Aanwezigheid van kennis bij groot aantal personeelsleden 

over eigen materie  
• Strategische communicatie ontbreekt  
• Vergaderingen, waarbij we te weinig structuren en vooraf 

bepalen wat de finaliteit van de vergadering is  
• Diversiteit aan mediakanalen zorgt voor versnippering van 

de boodschap 
• Te weinig coaching door de leidinggevende 
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Samengevat zijn onderstaande elementen van belang bij het formuleren van een visie voor de 
gemeente Koksijde voor de beleidsperiode 2014-2019 
 

S/O-STRATEGIEËN 
AANVALLEN: UITBUITEN VAN KANSEN 

 
• Relatief beperkte aanwezigheid van allochtonen biedt kansen tot integratie 
• Betrokkenheid van bewoners bij de buurt zorgt voor burgerzin en creëert kansen en mogelijkheden m.b.t. 

burgerparticipatie  
• Beleving versterken op het vlak van wonen (veilig, gezond, rustige,….)  
• Sterk besturen in sterke regio: afspraken maken in de regio in functie van grote projecten, hun impact en effecten 
• De samenwerking tussen gemeente en OCMW versterken, goed beheer en efficiënt besteden van beperkte 

overheidsmiddelen   
• Beschikbaarheid van data gebruiken om keuzes te maken  
• Het verschil blijven maken in de Westhoek op het vlak van creativiteit en innovatie  
• Goede organisatie en gekwalificeerd personeel is de basis van een goed bestuur 
• Eurometropool versterken en de rol van Koksijde hierin duidelijk versterken (internationale uitstraling)  
• Aantrekkelijkheid van de gemeente en de wil van jonge gezinnen om zich in Koksijde te vestigen, investeringen 

betaalbare woningen  
• Het aantal kinderopvangplaatsen laten stijgen om jonge gezinnen aan te trekken en te behouden  
• Door de toenemende vergrijzing zal het aantal eengezinswoningen toenemen die geschikt zijn voor jonge gezinnen 
• Buitenschoolse kinderopvang op peil houden om werkzaamheidsgraad te doen stijgen  
• Betaalbaar maken van kinderopvang om bepaalde groepen niet uit te sluiten in de kinderopvang, rekening houdende met 

de stijging van het aantal geboorten in kansarme gezinnen 
 

S/B-STRATEGIEËN 
VERDEDIGEN: TEGEN AANVALLEN VERDEDIGEN 

 
• De expertise op het vlak van welzijnsvoorzieningen, vrijetijdsbesteding, ruimtelijke planning optimaal benutten om te 

anticiperen op de vergrijzing 
• De aantrekkelijkheid van de gemeente voor jonge gezinnen in de verf zetten 
• Blijven inzetten op ondersteunen van economie en sociale economie en zodoende de welvaart stimuleren, ook onder de 

sociaal zwakkeren 
• De kleine afstand en bereikbaarheid tussen bestuur en burger koesteren 
• Individualisme ombuigen door middel van identificatie en betrokkenheid van de buurt vergroten 
• Blijven inzetten op het positief imago en de identiteit van Koksijde  
• Vrijgekomen sites aansnijden om nieuwe projecten te realiseren 
• Organogram aangrijpen als basis van de organisatie en het aantrekken van kwalitatief deskundig personeel 
• Aantrekkelijkheid om bij overheid te werken aangrijpen om voldoende kwalitatief (met de geschikte competenties) 

personeel te vinden 
• De stijgende energiekosten dwingen tot het rationeel omgaan met energie en het implementeren van structurele 

oplossingen om het energiegebruik te verminderen  
• Voldoende investeren in een kwalitatief en divers aanbod -> schaalvergroting mag geen aanleiding geven tot vervlakking 

van het aanbod 
• Blijvend inzetten op ondersteuning van verenigingen als middel om sociale cohesie tegen te gaan  
 

Z/O - STRATEGIEËN 
VERBETEREN - VERANDEREN  

 
• Werken aan een actieve betrokkenheid van de burger, stimuleren van burgerzin, actief burgerschap 
• Onze rol binnen de Westhoek als gemeente definiëren en opeisen 
• Communicatie optillen naar een hoger niveau, door gebruik te maken van hedendaagse mogelijkheden, nieuwe media 
• Als bestuur durven kiezen en prioriteiten stellen – implementeren strategisch management 
• Nieuwe media gebruiken om gericht burgers te informeren 
• Fiscale/sociale instrumenten aangrijpen om jonge gezinnen aan te trekken  
• BBC als hefboom gebruiken om verkokering van het beleid tegen te gaan 
• Samenwerken met regiogemeenten om de demografische uitdagingen aan te pakken 
• Ervaring met betrekking tot evaluatie (evaluatiecultuur) gebruiken voor beleidsevaluatie , focussen op monitoring en het 

beheersen en evalueren van werkprocessen 
• Inzetten op een breed, creatief, interactief communicatiebeleid met speciale aandacht voor crossmedia 
• Bij rekrutering maximaal inzetten op de ontwikkelbaarheid van competenties zodoende de juiste man/vrouw op de juiste 

plaats te krijgen 
• Ondersteunen van privatieve initiatieven als middel voor kostenbeheersing 
 

Z/B- STRATEGIEËN 
OMKEREN: CRISISMANAGEMENT, VOORBEREIDEN 

 
• Voortdurende monitoring: proberen om inwoners met fiscale draagkracht via allerlei stimuli te houden en blijvend aan te 

trekken 
• Verkokering van het beleid tegengaan en meer samenwerken is essentieel in een periode met schaarste aan middelen. 

Kan gebruikt worden als hefboom voor creativiteit 
• Nood aan een goed uitgewerkte visie over langere termijn dan 1 jaar   
• Moeilijkheden bij rekruteren en de dalende werkzaamheidgraad zal er in de toekomst voor zorgen dat het moeilijk zal 

worden om openstaande vacatures in te vullen  -> nood om maximaal de kaart van “het nieuwe werken te trekken”  
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D. MISSIE, VISIE EN STRATEGIE 
 
De missie zoals die werd geformuleerd voor de beleidsperiode 2008-2012, blijft ongewijzigd van toepassing: 

 

MISSIE VAN DE GEMEENTE KOKSIJDE 

Koksijde wil een dynamische kustgemeente zijn die zich, binnen het wettelijke kader, proactief inzet voor het 

algemeen welzijn en de socio-culturele ontplooiing van haar inwoners, tweede residenten en bezoekers en voor 

een duurzame ontwikkeling van haar grondgebied. Ze verzoent hierbij optimaal de belangen van haar inwoners 

met haar rol als toeristische gemeente. Ze stimuleert de sociale cohesie, de economische groei en de veiligheid.  

De gemeente Koksijde voert hiervoor een kwaliteitsvol, doelmatig en communicatief beleid. Ze bevordert hierbij 

de burgerparticipatie en streeft een efficiënte organisatie, een financieel evenwichtig, transparant en 

burgernabij bestuur na. 

 

 

 

 

 

 

 

VISIE VAN DE GEMEENTE KOKSIJDE 

 

Koksijde wil een sterke toeristische kustgemeente zijn die 

bovendien haar rol als centrumgemeente in de regio 

verder handhaaft en haar ambitie waarmaakt om een 

moderne 21ste eeuws gemeente te zijn. De gemeente 

Koksijde heeft de afgelopen twee decennia een ruime 

waaier aan dienstverlening uitgebouwd naar haar diverse 

doelgroepen en wil hier verder op inzetten. Ze zal dit doen 

binnen de contouren van een duurzaam financieel 

evenwicht en door middel van een beleid dat gericht is 

effectiviteit en efficiëntie. Er wordt daarbij prioritair 

gestreefd naar een schuldafbouw tegen 2019. 

Koksijde zal blijvend inzetten op het aanbieden van een cultureel, recreatief en sportief aanbod voor zowel 

eigen inwoners, toeristen, tweede verblijvers en andere bezoekers. Dit ruime aanbod zorgt ervoor dat de 

toegenomen vrije tijd van de diverse doelgroepen in eigen gemeente kan ingevuld worden. Bovendien zorgt dit 

aanbod ook voor het verhogen van de toeristische aantrekkelijkheid van Koksijde. Het toerisme blijft op die 

manier de belangrijkste economische factor die zorgt voor tewerkstelling en welzijn van de inwoners van de 

gemeente.  

Koksijde werkt verder aan een aangename en duurzame leefomgeving. De combinatie van cultuur, natuur, een 

aantrekkelijk openbaar domein en de hoge belevingswaarde van de diverse wijken, zorgt ervoor dat zowel de 

eigen inwoners graag in Koksijde wonen, we nieuwe inwoners kunnen aantrekken, en ook de tweede verblijvers 

en toeristen blijven motiveren om in Koksijde te vertoeven. De gemeente Koksijde stuurt waar nodig bij op het 

vlak van veiligheid, netheid en het stimuleren van het sociaal weefsel. Koksijde blijft een solidaire gemeenschap 

op maat van iedereen, met een doelmatige aanpak van het woning- en zorgaanbod.  

De lokale economie wordt versterkt door het verhogen van de toeristische en de commerciële aantrekkelijkheid 

van de gemeente. 

De gemeente Koksijde zal vooruitstrevend blijven op het vlak van een klantgerichte, efficiënte en effectieve 

dienstverlening. De administratie wordt verder geprofessionaliseerd en er wordt optimaal gebruikt gemaakt van 

moderne communicatiemiddelen en van technologieën om dit doel te bereiken. 
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De missie en visie worden samen vertaald in een strategie: wat willen we bereiken binnen de planperiode.  

Daarom is het nodig de visie verder te concretiseren in een aantal beleidsdoelstellingen, namelijk 

1. De gemeente Koksijde voert een duurzaam financieel beleid (prioritaire doelstelling) 

2. Blijvend inzetten op het culturele, recreatieve en sportieve aanbod voor de diverse doelgroepen om de 

toegenomen vrije tijd optimaal in eigen gemeente in te vullen en de toeristische aantrekkelijkheid van 

de gemeente Koksijde te verhogen 

3. Verder werken aan een aangename en duurzame leefomgeving om de aantrekkelijkheid van de 

gemeente Koksijde verder te garanderen voor de diverse doelgroepen. 

4. Versterken van de lokale economie door blijvend in te zetten op het verhogen van de toeristische en 

de commerciële aantrekkelijkheid van de gemeente. 

5. De gemeente Koksijde zorgt voor een klantgerichte, efficiënte en effectieve dienstverlening 

Deze vijf beleidsdoelstellingen worden in het strategisch meerjarenplan vervolgens uitgewerkt in een aantal 

actieplannen (= operationele doelstellingen) en geconcretiseerd in een aantal acties. 

 

Hierna gaan we wat dieper in op deze beleidsdoelstellingen. 

 

Beleidsdoelstelling 1:  

De gemeente Koksijde voert een duurzaam financieel beleid 

 

Koksijde is een dynamische kustgemeente die altijd heeft ingezet op een actief investerings- en 

dienstverleningsbeleid naar inwoners, tweede residenten en toeristen toe. 

De keuzes gemaakt inzake investeringen hebben ervoor gezorgd dat het openbaar domein (wegen, fietspaden, 

riolen en pleinen) als een voorbeeld voor veel openbare besturen kan gelden. De zeer sterke rioleringsgraad 

inzake riolen is daar een voorbeeld van. Telkens heeft het beleid ernaar gestreefd maximaal 

investeringssubsidies te verwerven. In dit verband verwijzen we naar het uitgebreide fietsroutenetwerk langs 

belangrijkste invalswegen van de gemeente. 

Daarnaast werden gericht investeringen gedaan om het dienstverleningsaanbod naar inwoners, tweede 

residenten en toeristen uit te breiden en de woon-, leef- en werkomgeving te verbeteren door een gepast 

aanbod en de toegenomen vrije tijdsbesteding maximaal in Koksijde te laten plaatsvinden. De duurzame 

investeringen in culturele, sportieve, kind-, jeugd- en schoolgerichte infrastructuur zijn daar blijvende 

voorbeelden van. 

Naast de vele verworven subsidies van hogere overheden, werd voor de realisatie van deze infrastructurele 

noden gebruik gemaakt van externe financiering door middel van leningen. Deze laatste werden via 

marktbevraging aan de op dat moment meest voordelige tarieven opgehaald. Het beleid van Koksijde heeft 

steeds de risico’s geschuwd bij het aangaan van externe financiering en gekozen voor risicoloze rentevoeten 

voor de middellange tot lange termijn. 

Binnen het duurzaam financieel beleid inzake beheer van schulden wil het bestuur inzetten op schuldbeheersing 

en risico-aversie.  

Wat de exploitatieuitgaven betreft, wil het beleid de uitdagingen inzake personeelsbeheer aanpakken. Deze 

betreffen voornamelijk de lasten van de pensioenlasten van het statutair personeel en de kostprijs van het 

personeel dat instaat voor de uitgebreide dienstverlening. In de periode 2014-2019 gaan in vergelijking met de 

meeste andere gemeenten weinig personeelsleden met pensioen.  

Het bestuur mikt erop dat door efficiëntie op de werkvloer zonder gedwongen ontslagen de personeelskosten 

kunnen beheerst worden. Indien nodig, zullen gepaste maatregelen genomen worden. 

De werkingskosten worden gebudgetteerd op transactieniveau wat leidt tot efficiëntiewinst en reële 

besparingen, zonder de dienstverlening te beperken. 

Een realistische doch beperkt groeipad over de beleidsperiode werd opgenomen in het meerjarenplan. 

De fiscaliteit van onze gemeente is altijd al gestoeld geweest op het onroerend vermogen. Inkomen uit arbeid 

wordt immers al te veel belast in België. Het beleid wil daarom geen aanvullende personenbelasting invoeren. 

De uitgebreide investeringen in het openbaar domein en het aanbod van openbare dienstverlening leveren een 
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directe meerwaarde op voor de (huur)waarde van het privaat patrimonium. Daarom kiest het beleid resoluut 

voor lokale belastingen op het onroerend goed in plaats van een belasting op inkomen uit arbeid. 

Ook in deze en de volgende planningscycli wil het beleid maximaal investeringen uitvoeren waaraan andere 

overheden subsidies bijdragen, tegelijkertijd het duurzaam financieel evenwicht bewaken en de openbare 

dienstverlening betaalbaar houden. Opportuniteiten zullen ook beoordeeld worden op hun kostenefficiëntie. 

Via een door de secretaris in overleg met het managementteam op punt te stellen intern beheerssysteem, moet 

een continue bewaking van de uitgave- en ontvangstprocessen leiden tot een duurzaam financieel beheer. De 

financiële dienst zal een sleutelrol vervullen om dit proces te begeleiden en bewaken. Hierbij kiezen we voor 

automatisering en doorgedreven digitalisering om de planning op te volgen en uitgaven en ontvangsten 

maximaal op elkaar af te stemmen binnen het goedgekeurde beleidskader. De gestructureerde rapportering 

moet er steeds voor zorgen dat de financiële toestand voor alle actoren duidelijk is. De gemeente zal haar 

beleid om maximale subsidiëring gekoppeld aan een betaalbaar en duurzaam financieel beheer verder zetten 

binnen het kader opgelegd door de decreten BBC. 

 

 

Beleidsdoelstelling 2: 

Blijvend inzetten op het culturele, recreatieve en sportieve aanbod voor de diverse doelgroepen om 

de toegenomen vrije tijd optimaal in eigen gemeente in te vullen en de toeristische 

aantrekkelijkheid van de gemeente Koksijde te verhogen 

 

De voorbije jaren werd er geïnvesteerd om verenigingen en/of particulieren op vrijetijdsvlak mogelijkheden te 

bieden en werd er vooral ingezet op culturele- en vrijetijdsinfrastructuur. Alle culturele actoren bevinden zich in 

goed uitgeruste, moderne en uitnodigende gebouwen en werken met de nieuwste technologieën. De 

investeringen hebben er mede voor gezorgd dat de gemeente zich onderscheidt in de regio door haar 

kwalitatief en divers cultureel- en vrijetijdsaanbod. Daarnaast is er ook een ruim passief cultureel aanbod, met 

voldoende cultuurspreiding, met voor elk wat wils: theater, dans, muziek, film, cabaret, tentoonstellingen, een 

uitgebreide boeken-, cd- en dvd-collectie, een rijk kunsthistorisch patrimonium, enz. We willen het reeds 

bestaande aanbod van de verschillende actoren uit de afdeling Vrije tijd en cultuur evalueren, bijsturen en de 

onderlinge samenwerking tussen de verschillende aanbieders bevorderen.  

De gemeente wenst door samenwerking op het vlak van vrije tijd het ruime vrijetijdsaanbod dat op vandaag 

kwalitatief hoogstaand is, te behouden. De veelheid en diversiteit van het huidige aanbod mag geen afbreuk 

doen aan de kwaliteit van de dienstverlening. De verdere ontwikkeling van cultuur, sport en recreatie zal dan 

ook in nauw overleg moeten gebeuren met de commerciële actoren zodat ook op dat vlak een geïntegreerde 

actie verzekerd blijft. De toegenomen vrije tijd van inwoners, tweede residenten en bezoekers zal het hele jaar 

door in onze gemeente ingevuld worden a.d.h.v. diverse all-weather activiteiten.  

 

Sportieve en culturele verenigingen zullen blijvend kunnen rekenen op voldoende ondersteuning om hun werk 

kwalitatief uit te breiden en/of verder te zetten en zullen ondersteund en gestimuleerd worden om hun werking 

zoveel als mogelijk op elkaar en op de verschillende doelgroepen af te stemmen. Acties zullen gericht worden 

om op sportief, recreatief en op cultureel vlak doelgroepgericht te werken en hierbij in te spelen op de vragen 

en op de behoeften van inwoners, tweede residenten en bezoekers, met oog voor verschillende 

leeftijdscategorieën en voor bijzondere kansengroepen. Het recreatief aanbod in de sportcentra moet daarbij 

laagdrempelig en toegankelijk zijn. Het is belangrijk dat in tijden van crisis de cultuursector niet verdrongen 

wordt. Koksijde die een voorbeeldfunctie vervult op het vlak van recreatiemogelijkheden en cultuuraanbod 

moet dit trachten te vermijden, wil het zijn voorbeeldpositie behouden.  

 

Een essentieel onderdeel van het toeristisch en cultureel aanbod zijn de musea in onze gemeente. De voorbije 

jaren ontplooiden de musea zich tot volwaardige spelers binnen het Koksijdse culturele landschap. Tal van 

initiatieven zorgen ervoor dat de musea zich op een dynamische manier profileren. De laatste jaren heeft de 

gemeente Koksijde tal van initiatieven ondernomen om de waarde en het belang van musea binnen Koksijde op 

de kaart te zetten. Uit de externe omgevingsanalyse blijkt dat het aandeel van kinderen en jongeren in 
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Koksijde jaarlijks afneemt. De invloed van kinderen en jongeren op het lokaal beleid is klein. Daarom is het 

noodzakelijk dat de jeugd en het jeugdwerk zo veel mogelijk ondersteuning krijgen vanuit het bestuur. 

Kinderen en jongeren moeten kunnen participeren aan het beleid. Kinderen en jongeren moeten informatie 

krijgen die aangepast is aan hun wensen en noden. Jongeren en jonge gezinnen moeten de kans krijgen om in 

Koksijde te blijven wonen. Het aanbod (van opvang tot uitgaan) voor kinderen en jongeren moet nog sterker 

worden uitgebouwd met aandacht voor kansengroepen. Kinderen en jongeren moeten elkaar kunnen 

ontmoeten en samen tijd doorbrengen. De jeugddienst zal samenwerken met andere diensten en sectoren, 

waarbij samenwerkingsverbanden moeten uitmonden in een jeugdbeleid. 

 
 
Beleidsdoelstelling 3:  

Verder werken aan een aangename en duurzame leefomgeving om de aantrekkelijkheid van de 

gemeente Koksijde verder te garanderen voor de diverse doelgroepen. 

 

Met deze beleidsdoelstelling willen we tegemoet komen aan het populair houden van de gemeente als woon- 

leef en werkomgeving. Het is duidelijk dat het wonen in de gemeente Koksijde alsmaar populairder wordt. 

Factoren zoals de rust, de zee en het strand spreken alsmaar meer jongeren en mensen van het binnenland 

aan om hier te blijven of te komen wonen. Uit de omgevingsanalyse blijkt dat de aantrekkelijkheid van de 

gemeente er ook voor zorgt dat het wonen in de gemeente Koksijde zeer duur is, dit vooral voor de jongeren 

binnen onze gemeente. Er zal ingezet worden op acties om het betaalbaar wonen voor deze bevolkingsgroep te 

verhogen. Op die manier kunnen we de vergrijzing binnen de gemeente voor een stuk tegengaan. Het 

streefdoel is het faciliteren van betaalbare, permanente bewoning. Dit kan gerealiseerd worden door het voeren 

van een actief grond- en pandenbeleid, door het regulerend optreden door middel van stedenbouwkundige 

voorschriften (die bijv. de typologie van de woningen bepalen enz.). In samenwerking met de diverse lokale 

actoren (OCMW, huisvestingsmaatschappij IJzer en Zee, sociaal verhuurkantoor, private investeerders, …) zal 

een actief woonbeleid gevoerd worden. De vrijgekomen gronden van de militaire basis zullen een 

herbestemming krijgen. 

 

De gemeente Koksijde bouwt mee aan de toekomst van morgen. Ze behoort tot de tien meest duurzame 

badplaatsen van Europa. Koksijde zet maximaal in op haar lokale identiteit, haar natuurlijk en cultureel erfgoed 

en het behouden van een schoon milieu in de kustgemeente.  Mensen worden meer en meer milieubewust, 

maar bewustwording alleen is niet genoeg en gemeentelijke initiatieven zijn daarom van cruciaal belang. 

Ecologisch besturen is een beleidsaspect die elke gemeente als prioritair zou moeten beschouwen. Koksijde wil 

daarom de voorzorgen nemen om haar gemeentelijk beleid af te stemmen op het intact houden van haar 

omgeving en haar inwoners en bezoekers hier zo bewust mogelijk mee te laten omgaan. Het streefdoel is dan 

ook om de leefbaarheid in al haar facetten te optimaliseren en stimuleren. Een duurzaam mobiliteitsbeleid zal 

verder uitgewerkt worden met aandacht voor parkeerdruk in het hoogseizoen, veilige doortochten, veilige 

fietspaden en voetpaden, schoolomgevingen, …, inzet op verhoogde verkeersveiligheid en het verder ontsluiten 

van de fietsnetwerken.  

De kernversterking van dorpen is van vitaal belang om de leefbaarheid in de dorpen te verhogen, waardoor de 

aantrekkelijkheid van onze dorpen verhoogd wordt en bijkomend de lokale economie een impuls krijgt. Inzetten 

op dorpskernvernieuwing is een strategische keuze om de aantrekkelijkheid te vergroten en bijkomend het 

toerisme te versterken. Een aantrekkelijke publieke ruimte met voldoende groenvoorzieningen en met oog voor 

netheid zijn daarbij belangrijk. Het ruimtelijke ordeningsbeleid zal daarbij moeten bijdragen tot het verhogen 

van die leefbaarheid. 

 

Een aangename leefomgeving en een aantrekkelijke gemeente is enkel mogelijk indien inwoners en bezoekers 

zich veilig voelen. De implementatie van een geïntegreerd veiligheidsbeleid berust op de samenwerking tussen 

alle betrokken actoren uit de verschillende sectoren en beleidsniveaus. Dit houdt ook in dat de samenhang 

tussen de bestaande maatregelen, instrumenten en plannen meer op elkaar moet worden afgestemd (cf. het 

zonaal (politioneel) veiligheidsplan, het veiligheids- en preventiecontract, het parketbeleid, het lokaal sociaal 
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beleidsplan, de noodplanning...). Het garanderen van veiligheid houdt dan ook meer in dan het optreden van de 

politiediensten. Met het maatschappelijk veiligheidsplan is een integrale aanpak mogelijk, waarbij 

samenwerking van cruciaal belang zal zijn. Opvolging, evaluatie en bijsturing van het veiligheidsplan zal dan 

ook de boodschap zijn. 

 

 
Beleidsdoelstelling 4: 

Versterken van de lokale economie door blijvend in te zetten op het verhogen van de toeristische en 

de commerciële aantrekkelijkheid van de gemeente. 

 

Met deze beleidsdoelstelling willen we de lokale economie in Koksijde versterken door het verhogen van de 

toeristische en commerciële aantrekkelijkheid van de gemeente gezien de grote afhankelijkheid van toerisme 

voor de economie en de tewerkstelling binnen de gemeente. De omgevingsanalyse geeft duidelijk aan dat het 

dagtoerisme een belangrijke economische impact heeft, met een directe omzet van 70,6 miljoen euro, met 

voornamelijk uitgaven voor restaurantbezoek, algemene shopping en terras, tearoom, café en snacks. Het 

commercieel verblijftoerisme is goed voor een directe omzet van 148,2 miljoen euro.  

Hoe aantrekkelijker het toerisme binnen onze gemeente wordt, hoe sterker onze lokale economie zal groeien. 

Het is met andere woorden van groot belang dat de gemeente blijft investeren in de lokale economie.  

Met deze beleidsdoelstelling zal geprobeerd worden om de leegstand, die in de hele gemeente de vorige jaren 

duidelijk is toegenomen, in te perken. Sinds 2008 stellen we een verdubbeling vast van leegstaande 

handelspanden. Meer dan 11% van de handelspanden staat leeg. Leegstand treft heel Koksijde, maar 

verscheidene winkelgebieden in Koksijde hebben een hogere leegstandsgraad. Leegstand brengt allerlei 

negatieve effecten met zich mee en zorgt voor verloedering in het straatbeeld. De looproutes van winkelende 

bezoekers worden onderbroken door deze panden. Panden worden niet langer verzorgd en dit negatieve beeld 

dreigt zo uit te breiden naar andere panden of zelfs een ganse winkelstraat of - gebied. Stimuleren en 

faciliteren van handel in de deelkernen met respect voor kleinschaligheid en diversiteit zullen uiteindelijk de 

tewerkstelling en de leefbaarheid van de gemeente verhogen.  

Samen met de lokale horeca en de middenstand willen we onze imagoversterkende evenementen gaan 

intensifiëren. We willen de troeven van de gemeente nog meer gaan benadrukken. Een focus op de eigenheid 

van de gemeente staat centraal. Afstemming en overleg met alle actoren op het vlak van lokale economie zal 

nodig zijn alsook de samenwerking met verschillende gemeentelijke diensten (stedenbouwkundige 

voorzieningen). Verbeteren van de communicatie tussen het gemeentebestuur en de handelaars wordt als 

uitgangspunt van het beleid gezien. 

Koksijde is een aantrekkelijke kustgemeente met een aantal uitzonderlijke troeven (natuur, cultuur, 

garnaalvissers te paard). Toch dient blijvend geïnvesteerd te worden in de aantrekkelijkheid van de gemeente. 

De blijvende verfraaiing van straten en pleinen is een belangrijke factor in de toeristische aantrekkelijkheid van 

onze badplaats. Mooie pleinen zijn immers sfeerbepalend voor zowel inwoner als toerist. En deze positieve 

sfeerbeleving is van belang met het oog op herhaalbezoeken aan onze badplaats. De verdere kwalitatieve 

uitbouw van het toeristisch aanbod, zowel op het vlak van productontwikkeling als op het vlak van 

evenementenbeleid, is een belangrijke voorwaarde voor de duurzame ontwikkeling van een kustgemeente waar 

het toerisme de voornaamste economische activiteit is.  

Het verhogen van de naambekendheid en het versterken van het imago is een belangrijke voorwaarde om de 

concurrentiepositie van Koksijde te behouden en te verstevigen. Om het product ‘Koksijde’ optimaal op de kaart 

te zetten, dient de USP (Unique Selling Proposition of de unieke kenmerken die Koksijde anders maken dan de 

concurrenten) in alle communicatie-acties uitgedragen te worden. Een gerichte promotiestrategie (mediaplan) 

moet uitgewerkt worden in functie van de doelgroepen. Alleen zo kan Koksijde een sterk merk blijven. 
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Beleidsdoelstelling 5: 

De gemeente Koksijde zorgt voor een klantgerichte, efficiënte en effectieve dienstverlening 

 
Dienstverlening is een ‘hot topic’ en is niet enkel een kwestie van beheer, maar ook van beleid. Burgers kiezen 

een woonplaats in functie van de diensten die de gemeente levert, zowel fysiek als virtueel. Uit metingen blijkt 

dat de dienstverlening niet steeds gericht dient te zijn op nieuwe zichtbare zaken en projecten, maar dat het 

minstens even belangrijk is om in te zetten op de dagdagelijkse werking. Met deze beleidsdoelstelling willen we 

als bestuur tegemoet komen aan een klantgerichte flexibele dienstverlening met aandacht voor de 

dagdagelijkse kwaliteit en dit als het kloppend hart van onze gemeente.  

 

Interne communicatie is hierbij van fundamenteel belang. Het is allereerst de bedoeling om de interne 

communicatie die er op dit moment is verder uit te bouwen en te stroomlijnen en dit in alle richtingen: verticaal 

(top-down, buttom-up), horizontaal, parallel en diagonaal. Op die manier zal de doorstroom van informatie vlot, 

transparant en volgens de geijkte kanalen kunnen verlopen. Niet alleen de communicatie binnen de diensten 

maar ook tussen de diensten onderling en met de mandatarissen dient optimaal en effectief te zijn. Alle 

personeelsleden en mandatarissen voelen zich betrokken bij de interne communicatie en dragen er actief toe 

bij. Aangezien de informatie doelgericht wordt uitgewisseld in alle richtingen ontstaat een efficiëntere 

organisatie. Dit betekent dat alle personeelsleden op de hoogte zijn en zich betrokken voelen, gemotiveerd zijn, 

vlotter werken en kennis hebben van de organisatie.  

Gaandeweg vonden diverse begrippen van een modern HRM-beleid ingang binnen de organisatie. Gezien het 

om een belangrijk veranderingstraject gaat, staat de organisatie voor een aantal belangrijke uitdagingen. De 

personeelsleden staan immers in voor een efficiënte, effectieve en klantgerichte dienstverlening. Medewerkers 

doen dit niet zomaar, we moeten onze medewerkers motiveren en gemotiveerd houden. Medewerkers moeten 

daarbij de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien in een veilige, lerende en veranderende 

context. We kunnen ons als organisatie pas ontwikkelen indien de kennis en vaardigheden van onze 

medewerkers systematisch verbeterd wordt, waarbij medewerkers de mogelijkheid krijgen om specifieke 

vormingstrajecten te volgen. Een geïntegreerd HRM-beleid is dus zeer complex, waarbij het noodzakelijk zal 

zijn om in te zetten op verschillende aspecten van HRM, o.a. het aanwezigheidsbeleid versterken, onthaalbeleid 

verder uitwerken, het ontwikkelen van een middelenbeleid, het blijvend inzetten op een efficiëntere 

doelgroepgerichte communicatie, gerichte werving en selectie….  

Het ROCK! project dat tegemoet kwam aan de formele verplichting die volgde uit de rechtspositieregeling 

m.b.t. het houden van evaluaties is de tool bij uitstek om het HRM-beleid verder uit te werken, door de 

ontwikkeling van competenties bij medewerkers en als het instrument voor het waarderen van onze 

medewerkers. ROCK! wordt de rode draad door de organisatie. De uitwerking van een HRM beleid wordt als één 

van de instrumenten gezien om van onze organisatie een moderne, slagkrachtige machine te maken, waarbij 

een evenwicht gezocht zal worden tussen enerzijds het kostenplaatje van het werken met mensen en 

anderzijds de baten van het werken met mensen. Bij de uitwerking zal rekening gehouden worden met het 

welzijn van de personeelsleden, door het voeren van een integraal preventiebeleid.  

Naast interne communicatie is ook onze externe communicatie van groot belang om onze dienstverlening te 

optimaliseren. De lijn blijft het actief en passief informeren van onze doelgroepen door in te zetten op een mix 

van verschillende communicatiekanalen. Om onze klanten effectiever en efficiënter te informeren zal volop 

ingezet worden op ‘corporate communicatie’ door het voeren van doordachte communicatiecampagnes a.d.h.v. 

nieuwe communicatietechnieken. Het spreekt voor zich dat gerichte communicatie slechts mogelijk is met een 

uniforme samenhangende aanpak tussen de interne en de externe communicatiedoorstroming. Door middel van 

enquêtes en tevredenheidsonderzoeken willen we als bestuur op de hoogte blijven van wat leeft bij onze 

klanten en medewerkers. Een klantgerichte dienstverlening wil ook zeggen een optimale klachtenbehandeling, 

zodat klachten van burgers daadkrachtig aangepakt worden met het oog op de verbetering van de 

dienstverlening en de verhoging van de betrokkenheid van de burgers. Ook door de verdere uitwerking van het 

interne beheerssysteem zal de effectieve dienstverlening verscherpt worden, zodat de burger garanties heeft 

over de rechtmatigheid van de verkregen informatie.  
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Koksijde staat voor een uitgebreide dienstverlening o.a. door het aanbieden van lager- en deeltijds 

kunstonderwijs, verschillende opvanginitiatieven voor kinderen die tegemoet komen aan de behoeften van 

jonge gezinnen, sportvoorzieningen zoals zwembaden…. Maar we denken ook aan brandweer en 

ambulancedienst, archiefdienst, dienst stedenbouw, …..Met deze beleidsdoelstelling willen we alle 

gemeentediensten verder professionaliseren en kwalitatief ondersteunen. Deze uitgebreide dienstverlening is 

enkel mogelijk indien er voldoende aandacht is voor het onderhoud en de verfraaiing van het gemeentelijk 

patrimonium. 

ICT is een belangrijk aspect voor onze dienstverlening, waarbij vastgesteld wordt dat ICT zeer snel evolueert. 

De laatste jaren heeft er op het vlak van ICT een inhaalbeweging plaatsgevonden in onze gemeente door 

verschillende investeringen. Het zal voor de toekomst belangrijk zijn om de huidige ICT-mogelijkheden 

maximaal te benutten, zowel intern als extern en om onze dienstverlening kwalitatief hoog te houden door in te 

spelen op nieuwe tendensen. Uit de externe omgevingsanalyse blijkt immers dat digitalisering aan belang 

toeneemt. Inspelen op nieuwe technologie wil echter niet zeggen dat we ons als bestuur laten verblinden door 

al dat nieuws, het is belangrijk dat nieuwigheden steeds afgetoetst worden aan het langetermijnbeleid en aan 

onze visie.  

De gemeente is vertegenwoordigd in tal van samenwerkingsverbanden die de dienstverlening ten goede komt 

en die ervoor zorgt dat versnippering in het beleid en overlapping van maatregelen vermeden wordt. Binnen 

deze beleidsdoelstelling willen we als gemeente als regisseur optreden en onze samenwerkingsverbanden 

verder professionaliseren.  
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E. Cijfers 
 
1. Demografische context 

Koksijde, meest grijze gemeente van Vlaanderen 
 
a. Evolutie van de bevolking 
 

Inwonersaantal opgesplitst naar wijk (situatie 31 december 2011) 

Wijken Mannen Vrouwen Totaal 

Koksijde-dorp 1678 1707 3385 

Koksijde-aan zee 2866 3057 5923 

Sint-Idesbald 1663 1799 3462 

Oostduinkerke 4397 4491 8888 

Wulpen 265 228 493 

Totaal 10869 11282 22151 
Bron: Dienst Burgerzaken gemeente Koksijde 

Inwonersaantal opgesplitst volgens leeftijdsgroep (situatie 31 december 2011) 

Leeftijdsgroep Mannen Vrouwen Totaal 

0-7 jaar 550 477 1027 

7-17 jaar 951 793 1744 

18-59 jaar 5077 5100 10177 

60+ 4348 4971 9319 

Totaal 10926 11341 ⃰22267 
⃰Limietdata - Bron: Dienst Burgerzaken gemeente Koksijde 

Evolutie van de samenstelling van de bevolking (2000-2006-2011) 

Samenstelling bevolking  2000 2006 2011 

Bevolking ˂ 20 jaar 3.805 3.539 2.672 

% van de totale bevolking 19,30% 16,60% 12,00% 

Bevolking 20-64 jaar 11.425 12.288 11.195 

% van de totale bevolking 57,60% 57,80% 58,00% 

Bevolking + 65 jaar 4.499 5.442 6.435 

% van de totale bevolking  22.8% 25,60% 32,00% 
Bron: Gemeentelijke profielschets 2012 Koksijde 

Overzicht Belgische gemeenten met de oudste bevolking (situatie 1/01/2012) 

Gemeenten Jaar 

Koksijde 50,74 

Knokke-Heist 50,08 

Nieuwpoort 48,48 

De Haan 48,4 

Middelkerke 48,35 
Bron: IBZ (Fgov) ADIB 
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Evolutie gemiddelde leeftijd bevolking Koksijde 

Evolutie gemiddelde leeftijd 2000 2006 2012 
Evolutie van de gemiddelde leeftijd Koksijde (afgerond) 44 jaar 47 jaar 50 jaar 

Bron: Gemeentelijke profielschets 2012 Koksijde 

 
Bevolkingspiramide gemeente Koksijde 

Bron: Gemeentelijke profielschets Koksijde 2012 
 

Bevolkingsprognose Koksijde t.o.v. het Vlaamse Gewest (2011=100)  

 
Bron: Studiedienst van de Vlaamse regering - profielschets gemeente Koksijde 7 april 2012 
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b. De natuurlijke aangroei 
 
Natuurlijke aangroei in absolute cijfers gemeente Koksijde (2000-2011) 

Jaar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Aantal geboorten 125 121 133 140 135 126 154 126 126 126 118 115 

Aantal overlijdens 204 208 219 221 227 215 213 238 200 235 251 257 

Natuurlijke aangroei -79 -87 -86 -81 -92 -89 -59 -112 -74 -109 -133 -142 

Bron: ADSEI: Gemeentelijke profielschets Koksijde 7 april 2012 en dienst Burgerzaken Koksijde 
 

Natuurlijke aangroei gemeente Koksijde t.o.v. arrondissement Veurne – West-Vlaanderen en Vlaams Gewest 

 
Bron: POM steekkaart Koksijde 2011 en dienst Burgerzaken 

 

c. Het aantal vreemdelingen 
 
Totaal aantal vreemdelingen met overzicht nationaliteiten en vergelijking met % Vlaams Gewest (2010) 

 Koksijde Vlaams Gewest 

 Aantal % t.o.v. totaal aantal inwoners 

Totaal 754 3,4 6,8 

Top 5 nationaliteiten    

Frankrijk 275 1,3  

Nederland 86 0,4  

Duitsland 39 0,2  

Portugal 33 0,2  

Italië 32 0,1  
Bron: Rijksregister, bewerking SVR, Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor gemeente Koksijde 
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Evolutie aantal vreemdelingen – Koksijde t.o.v. andere kustgemeenten en het Vlaamse gewest (2005 t.o.v. 
2010) 

    2005 2010 

Aantal vreemdelingen Koksijde   606 709 

Aantal vreemdelingen Kustgemeenten   4.130 5.148 

Aantal vreemdelingen Vlaams Gewest   297.289 399.432 
 

 

Bron: Gemeentelijke profielschets 2012 Koksijde  

d. Het migratiesaldo 
 
Percentage migraties per 1000 inwoners t.o.v. arr. Veurne - West-Vlaanderen en het Vlaamse Gewest 

 
Bron: POM Steekkaart Koksijde 2011  
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e. Het aantal huishoudens 

Aantal en evolutie particuliere huishoudens en de gemiddelde gezinsgrootte gemeente Koksijde (situatie 2011) 

 Koksijde 

Aantal particuliere huishoudens 10680 

Evolutie particuliere huishoudens 1999-2009 (%) 21,10% 

Gemiddelde gezinsgrootte 2 

Bron: Steekkaart Koksijde 2011 - POM West-Vlaanderen 

 

f. Het aantal alleenstaanden en gezinssamenstelling 

Gezinssamenstelling (aantal kinderen) (situatie 2011)  

 
Bron: Dienst Burgerzaken Koksijde (situatie 31/12/2011) 

Aantal alleenstaande mannen en vrouwen (2005-2009) 

 
Bron: ADSEI en dienst Burgerzaken Koksijde 

  

76 

12 

9 
2 

0 0 
0 0 

0 

Gezinnen zonder kinderen

Gezinnen met 1 kind

Gezinnen met 2 kinderen

Gezinnen met 3 kinderen

Gezinnen met 4 kinderen

Gezinnen met 5 kinderen

Gezinnen met 6 kinderen

Gezinnen met 7 kinderen

Gezinnen met 8 kinderen

1482 
1543 

1601 1623 1654 

1938 
2005 2040 2077 

2144 

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2005 2006 2007 2008 2009

Mannen

Vrouwen

167



 
gemeente Koksijde - meerjarenplan 2014-2019 - omgevingsanalyse  58 

g. Het aantal nieuwkomers 

Aantal meerderjarige nieuwkomers gemeente Koksijde in 2010 en 2011 

 
Bron: ADSEI 
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2. Ruimtelijke context 

Koksijde, verstedelijkt gebied in een groene omgeving waar het goed is om wonen 
 
 
a. Het ruimtegebruik 

Evolutie bevolkingsdichtheid per vierkante kilometer (2006-2010) Koksijde t.o.v. het Vlaamse Gewest 

 
Bron: Kadaster bewerking SVR profielschets gemeente Koksijde 

 
Totale oppervlakten grondgebied gemeente Koksijde (situatie 1/01/2012) 

Omschrijving Percelen Belastbare opp. Onbelastbare opp. 

Totaal onbebouwde oppervlakte 6.642 2.681,5703 494,2 

Totaal bebouwde oppervlakte 44.202 817,424 85,9625 

Niet genormaliseerde oppervlakte 0 0 0 

Niet gekadastreerde oppervlakte 0 0 0 

Bron : Algemene Directie Statistiek, kadaster - verwerking SVR-DWH 

 

Totale oppervlakten grondgebied gemeente Koksijde weergegeven naar kadastraal inkomen (situatie 
1/01/2012) 

Omschrijving Belastbaar KI Onbelastbaar KI Totaal KI 

Totaal onbebouwde oppervlakte 194.219 10.457 204.676 

Totaal bebouwde oppervlakte 26.779.421 1.287.389 28.066.810 

Niet genormaliseerde oppervlakte 0 0 0 

Niet gekadastreerde oppervlakte 0 0 0 
Bron: Algemene Directie Statistiek, kadaster - verwerking SVR-DWH 
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Verdeling van oppervlakten bebouwde en onbebouwde percelen  

 
Bron: Algemene Directie Statistiek, kadaster - verwerking SVR-DWH 

 

Verdeling opp. onbebouwde percelen naar aard (situatie 1/01/2012) 

Omschrijving Percelen Belastbare opp. Onbelastbare opp. 

Akkerland niet elders genoemd 1.164 1.474,57 17,47 

Grasland 870 779,21 18,03 

Tuinen en parken 397 26,17 8,24 

Boomgaarden 5 1,75 0,00 

Bossen 34 11,44 42,69 

Woeste gronden 1.880 283,13 371,87 

Recreatieterreinen 27 4,68 6,77 

Gekadastreerde wateren 25 5,24 8,73 

Gekadastreerde wegenis 232 16,25 7,93 

Andere (onbebouwd) 2.008 79,14 12,47 

Totaal onbebouwde oppervlakte 6.642 2.681,57 494,20 

Bron : Algemene Directie Statistiek, kadaster - verwerking SVR-DWH 

 

Verdeling KI onbebouwde percelen naar aard (situatie 1/01/2012) 

Omschrijving Belastbaar KI Onbelastbaar KI Totaal KI 

Akkerland niet elders genoemd 103.243 1.020 104.263 

Grasland 54.828 927 55.755 

Tuinen en parken 2.239 951 3.190 

Boomgaarden 177 0 177 

Bossen 148 472 620 

Woeste gronden 260 597 857 

Recreatieterreinen 303 611 914 

Gekadastreerde wateren 100 39 139 

Gekadastreerde wegenis 394 219 613 

Andere (onbebouwd) 32.527 5.621 38.148 

Totaal onbebouwde oppervlakte 194.219 10.457 204.676 

Bron : Algemene Directie Statistiek, kadaster - verwerking SVR-DWH 
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Verdeling opp. bebouwde percelen naar aard (situatie 1/01/2012) 

Omschrijving Percelen Belastbare 
opp. Onbelastbare opp. Totale opp. 

Appartementen 33.366 96,24 0,00 96,24 

Buildings 183 6,69 0,00 6,69 

Huizen en hoeven 7.841 556,65 0,33 556,98 

Bijgebouwen met inbegrip van serres 399 23,63 0,95 24,58 

Ambachts- en industriegebouwen 26 3,43 2,82 6,25 

Opslagruimten 32 2,31 0,99 3,29 

Kantoorgebouwen 4 0,23 0,00 0,23 

Gebouwen met handelsbestemming 366 19,80 0,05 19,86 

Openbare gebouwen 26 0,57 51,85 52,42 

Gebouwen voor nutsvoorzieningen 132 4,48 5,31 9,79 

Gebouwen voor sociale zorg en 

ziekenzorg 
14 6,75 0,14 6,89 

gebouwen voor onderwijs, onderzoek en 

cultuur 
24 7,84 8,42 16,26 

gebouwen voor eredienst 28 0,56 2,75 3,31 

gebouwen voor recreatie en sport 1.748 88,06 10,89 98,95 

andere (bebouwd) 13 0,18 1,46 1,64 

totaal bebouwde oppervlakte 44.202 817,42 85,96 903,39 

Bron : Algemene Directie Statistiek, kadaster - verwerking SVR-DWH 

 

Verdeling KI bebouwde percelen naar aard (situatie 1/01/2012) 

Omschrijving Belastbaar KI Onbelastbaar KI Totaal KI 

appartementen 15.490.867 37.749 15.528.616 

buildings 679.373 33.527 712.900 

huizen en hoeven 8.212.664 9.341 8.222.005 

bijgebouwen met inbegrip van serres 79.131 2.813 81.944 

ambachts- en industriegebouwen 116.276 34.722 150.998 

opslagruimten 28.069 12.870 40.939 

kantoorgebouwen 6.521 0 6.521 

gebouwen met handelsbestemming 863.161 9.303 872.464 

openbare gebouwen 3.457 327.067 330.524 

gebouwen voor nutsvoorzieningen 112.743 168.614 281.357 

gebouwen voor sociale zorg en ziekenzorg 41.177 119.187 160.364 

gebouwen voor onderwijs, onderzoek en 

cultuur 
10.412 282.779 293.191 

gebouwen voor eredienst 1 50.658 50.659 

gebouwen voor recreatie en sport 1.134.571 196.053 1.330.624 

andere (bebouwd) 998 2.706 3.704 

totaal bebouwde oppervlakte 26.779.421 1.287.389 28.066.810 

Bron : Algemene Directie Statistiek, kadaster - verwerking SVR-DWH 
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b. Wonen 
 
Gemiddelde verkoopprijzen bouwgrond per m² in euro  

 
Bron: VMSW gemeentelijke profielschets 2012 

 
c. Mobiliteit 

Evolutie abonnementen (Buzzy en Omnipas) 2005-2011 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Aantal Buzzy Pass abonnementen 624 590 605 598 628 670 671 

Aantal Omnipas abonnementen - 25-59 jaar 326 333 338 349 355 370 342 

Aantal Omnipas abonnementen - 60+ 13 11 4 12 15 17 8 

Totaal aantal instappende gebruikers NMBS-spoor   1.822 1.996 1.996 2.495     
Bron: De Lijn (lokale statistieken) 

Aandeel Omnipas abonnementen t.o.v. het aantal inwoners tussen de 25 en 59 jaar (in %) 2005-2010 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Omnipas 25-59 jaar 3,47 3,56 3,65 3,83 3,98 4,18 

Bron: de Lijn (lokale statistieken) 

Aandeel omnipas abonnementen t.o.v.  het aantal inwoners van +60 jaar (in %) 2005-2010 

  
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Omnipas 60+ 0,19 0,15 0,05 0,15 0,18 0,19 

Bron: de Lijn (lokale statistieken) 

Evolutie aantal verkeersongevallen Koksijde (2006-2011) 

 Koksijde     

 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal ongevallen 116 129 113 112 112 

Groei (2000=100) 82,9 92,1 80,7 80 80 

 Vlaamse Gewest    

 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal ongevallen 31563 31921 31337 30016 28361 

Groei (2000=100) 95,6 96,7 94,9 90,9 85,9 
Bron: gemeentelijke profielschets 2012 
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Vergelijking aantal verkeersongevallen Koksijde t.o.v. het Vlaamse Gewest (2006-2010) 

 

Bron: ADSEI 

 
Aantal personenwagens per 1000 inwoners (2006-2010) 

 Koksijde     

 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal personenwagens 10610 10817 10971 11142 11382 

Aantal personenwagens per 1.000 inwoners 499 505 510 516 521 

 Vlaamse gewest    

 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal personenwagens 2963916 3000869 3050108 3086947 3126364 

Aantal personenwagens per 1.000 inwoners 488 491 495 497 500 
Bron: ADSEI 

d. Milieu en natuur 

Evolutie oppervlakte te saneren grond t.o.v. totale oppervlakte 2003-2011 (% t.o.v. de totale oppervlakte) 

 
Bron: OVAM: Gemeentelijke profielschets Koksijde 7 april 2012 
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Huidige zuiveringsgraad % (resultaten 2011) 
 

 
Bron: VMM 

 
 
Evolutie rioleringsgraad 2000-2009 
 

 
Bron: Gemeentelijke profielschets 2012 Koksijde 

 
e. Afval  
 
Evolutie huishoudelijk selectief afval per KG per persoon (2006-2010) 

Jaar Koksijde Belfius kustgemeente Vlaamse Gewest 

2006 429 434,9 383,5 

2007 408,3 449,1 399,5 

2008 415,6 433,6 391,6 

2009 387,8 413,8 382,8 

2010 475,8 438,6 374,4 

Bron: OVAM 
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Evolutie van het restafval per kg per persoon (2006-2010) 

Jaar Koksijde Kustgemeente Vlaamse Gewest 

2006 239,7 293,5 153,4 

2007 245,7 293,4 155,6 

2008 276,3 297,7 152,6 

2009 276,1 276,1 149,2 

2010 268,7 268,8 150,1 

Bron: OVAM 

Evolutie totaal huishoudelijk afval per kg per persoon (2006-2010) 

Jaar Koksijde Kustgemeente Vlaamse Gewest 

2006 582,7 715,3 531,7 

2007 654 742,5 554,9 

2008 691,9 731,5 542,8 

2009 663,9 690 531,9 

2010 744,5 707,4 524,8 

Bron: OVAM 
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Totale energiegebruik voor huishoudens voor verwarming (2003-2009) 
 

Koksijde 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Totale energieverbruik in GWh 375,2 368,1 347,1 339 321,6 341,3 346,5 
Energieverbruik per inwoner (MWh 
per inw) 18,1 17,6 16,4 15,9 15 15,8 16 

Vlaamse Gewest 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Totale energieverbruik in GWh 60.551,8 58.831,0 56.092,4 53.825,5 50.860,7 53.705,2 54.127,7 

Energieverbruik per inwoner (MWh 
per inw) 

10,1 9,8 9,3 8,8 8,3 8,7 8,7 

 
 

f. Groen 

Gemeentelijk groenareaal: 85,50 hectaren 

Golfterrein ‘Hof Ter Hille’: 85 hectaren 

Sportparken: 2 – Koksijde (Pylyserlaan) en Oostduinkerke (Hazebeekstraat) 

Begraafplaatsen: 3 – Koksijde-dorp, Oostduinkerke en Wulpen 

Wegbermen : 41,03 hectaren w.o. 30,60 hectaren in bebouwde kom en 10,43 hectaren in agrarisch gebied. 

Hagen: 13.126 m² te scheren haagoppervlakten 

Straatbomen: 20 691 (cijfer inventaris 1985) waarvan 14 962 langs straten en lanen en 5 729 in groenobjecten 

Oppervlakte serres: 1929 m² 

Jaarlijks Gekweekte perkplanten: 109 250 

Evolutie groenareaal 1985 72,50 ha op heden 85,50 hectaren 
 

Bron: Gemeentelijke Groendienst 

g. Bouwkundig erfgoed 

Evolutie van het aantal beschermde monumenten en landschappen  

Koksijde Aantal beschermde monumenten en landschappen 

voor 1950 1 

tussen 1950-1970 1 

tussen 1970-1980 2 

tussen 1980-1990 9 

tussen 1990-2000 6 

tussen 2000-2011 16 

Totaal 35 
Bron: Dienst Cultuur Koksijde 
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3. Economische context 
Koksijde, toerisme als hefboom voor de lokale economie 

 
 
a. Arbeid en tewerkstelling 

Tewerkstelling naar sector (situatie 31 december 2010) 

Primaire 

sector Secundaire sector Handel en diensten Totaal 

 Industrie Bouw Totaal tertiaire sector quartaire sector totaal  

11 160 173 333 1904 2518 4422 4766 

Bron: Gedecentraliseerde statistieken RSZ, verwerking: Afdeling DSA, POM West-Vlaanderen 

 

Aantal vestigingen naar sector (situatie 31 december 2010) 

Primaire sector Secundaire sector Handel en diensten 

 Industrie Bouw Totaal tertiaire sector quartaire sector totaal 

6 21 39 60 461 97 558 

Bron: Gedecentraliseerde statistieken RSZ, verwerking: Afdeling DSA, POM West-Vlaanderen 

 

b. Lokale economie 

Aantal detailhandelszaken in procent naar branche (situatie januari 2011) 

 Koksijde Arr. Veurne West-Vlaanderen Vlaamse Gewest 

Voeding 29,60% 32,00% 32,30% 29,70% 

Textiel 19,9 19,3 19 18,8 

Leder 5,8 5,1 3,7 3,5 
Meubelen, verlichting, 
wooninrichting 11,5 12,1 11,2 11,4 

Elektrische artikelen 5,5 5,4 6 6,7 
Benodigdheden voor 
dieren en planten 3,2 4,6 6,5 7 
Hobby en 
vrijetijdsartikelen  10,4 9,7 9,1 9,6 
Divers assortiment en 
overige kleinhandel 14,1 11,7 12,2 13,3 

Totaal 433 1246 16868 71151 
Aantal winkel per 
1000 inwoners 19,8 20,7 14,5 11,4 
Bron: West-Vlaanderen Ontcijferd, Sociaaleconomisch profiel van de provincie editie 2011 

Evolutie van het aantal verkooppunten per branche (in %) en percentage leegstand, Gemeente Koksijde, 2008-
2013. 
 

Groep Hoofdbranche 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Leegstand Leegstand 5,71% 5,84% 7,48% 8,21% 10,18% 11,74% 
Dagelijks Levensmiddelen 13,00% 12,65% 12,30% 12,08% 12,10% 11,63% 

Persoonlijke Verzorging 1,22% 1,46% 1,57% 1,21% 1,32% 1,30% 
Totaal 14,22% 14,11% 13,87% 13,29% 13,41% 12,93% 

Mode & Luxe Kleding & Mode 10,69% 10,46% 10,25% 10,39% 9,94% 9,96% 
Schoenen & Lederwaren 2,67% 2,68% 2,53% 2,54% 2,28% 2,02% 
Juwelier & Optiek 1,58% 1,82% 1,81% 1,69% 1,56% 1,30% 
Huishoudelijke- & Luxe Ar 2,55% 3,04% 2,65% 2,17% 2,16% 2,14% 
Antiek & Kunst 0,85% 0,85% 0,72% 0,48% 0,36% 0,36% 
Totaal 18,35% 18,86% 17,97% 17,27% 16,29% 15,78% 

Vrije Tijd Sport & Spel 1,82% 1,46% 1,45% 1,33% 1,32% 1,42% 
Hobby 0,49% 0,61% 0,60% 0,60% 0,36% 0,24% 
Media 0,49% 0,61% 0,60% 0,85% 0,72% 0,59% 
Totaal 2,79% 2,68% 2,65% 2,78% 2,40% 2,25% 

In/Om Huis Plant & Dier 0,97% 0,97% 0,97% 0,97% 0,96% 1,07% 
Bruin & Witgoed 0,36% 0,49% 0,48% 0,24% 0,24% 0,24% 
Auto & Fiets 0,61% 0,49% 0,48% 0,48% 0,48% 0,47% 
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Doe-Het-Zelf 0,61% 0,61% 0,60% 0,85% 0,72% 0,71% 
Wonen 2,19% 2,43% 2,65% 2,78% 2,99% 2,61% 
Totaal 4,74% 4,99% 5,19% 5,31% 5,39% 5,10% 

Detailh Overig Detailhandel Overig 0,85% 0,85% 1,09% 0,97% 0,96% 1,07% 
Totaal 0,85% 0,85% 1,09% 0,97% 0,96% 1,07% 

Transp&Brand Automotive 1,70% 1,70% 1,69% 1,45% 1,32% 1,30% 
Brandstoffen 0,97% 0,97% 0,97% 0,85% 0,84% 0,83% 
Totaal 2,67% 2,68% 2,65% 2,29% 2,16% 2,14% 

Leisure Horeca 27,34% 27,13% 26,90% 26,57% 26,35% 26,10% 
Cultuur 1,58% 1,70% 1,69% 1,69% 1,80% 1,78% 
Ontspanning 1,94% 1,70% 1,69% 2,17% 1,80% 1,78% 
Totaal 30,86% 30,54% 30,28% 30,43% 29,94% 29,66% 

Diensten Verhuur 2,07% 1,82% 1,69% 1,81% 1,68% 1,54% 
Ambacht 6,80% 6,57% 6,03% 6,40% 6,35% 6,17% 
Financiële Instelling 3,16% 3,04% 2,90% 3,02% 2,99% 3,08% 
Particuliere Dienstverlen 7,78% 8,03% 8,20% 8,21% 8,26% 8,54% 
Totaal 19,81% 19,46% 18,82% 19,44% 19,28% 19,34% 

 
Bron: Locatus 

Evolutie van het aantal verkooppunten per branche (in %), Koksijde, 2008-2013  
 

Groep Hoofdbranche 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Leegstand Leegstand 5,45% 5,94% 8,39% 8,06% 9,66% 11,70% 
Dagelijks Levensmiddelen 13,45% 13,13% 13,04% 12,54% 12,70% 12,23% 
  Persoonlijke Verzorging 1,27% 1,44% 1,61% 1,43% 1,43% 1,42% 
  Totaal 14,73% 14,57% 14,64% 13,98% 14,13% 13,65% 
Mode & Luxe Kleding & Mode 12,18% 11,69% 11,43% 11,83% 11,09% 10,99% 
  Schoenen & Lederwaren 2,91% 2,88% 2,50% 2,51% 2,15% 1,77% 
  Juwelier & Optiek 1,45% 1,80% 1,79% 1,61% 1,43% 1,06% 
  Huishoudelijke- & Luxe Ar 2,36% 2,88% 2,50% 2,15% 2,15% 2,13% 
  Antiek & Kunst 1,09% 1,08% 0,89% 0,54% 0,54% 0,53% 
  Totaal 20,00% 20,32% 19,11% 18,64% 17,35% 16,49% 
Vrije Tijd Sport & Spel 1,45% 1,26% 1,43% 1,25% 1,25% 1,42% 
  Hobby 0,36% 0,54% 0,54% 0,54% 0,36% 0,18% 
  Media 0,73% 0,90% 0,89% 1,25% 1,07% 0,89% 
  Totaal 2,55% 2,70% 2,86% 3,05% 2,68% 2,48% 
In/Om Huis Plant & Dier 0,73% 0,72% 0,71% 0,72% 0,72% 0,89% 
  Bruin & Witgoed 0,36% 0,36% 0,36% 0,18% 0,18% 0,18% 
  Auto & Fiets 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,35% 
  Doe-Het-Zelf 0,91% 0,90% 0,89% 1,08% 0,89% 0,89% 
  Wonen 2,18% 2,16% 2,14% 2,51% 3,04% 2,30% 
  Totaal 4,55% 4,50% 4,46% 4,84% 5,19% 4,61% 
Detailh Overig Detailhandel Overig 1,27% 1,26% 1,43% 1,25% 0,89% 1,06% 
  Totaal 1,27% 1,26% 1,43% 1,25% 0,89% 1,06% 
Transp&Brand Automotive 1,64% 1,62% 1,61% 1,43% 1,25% 1,24% 
  Brandstoffen 0,91% 0,90% 0,89% 0,90% 0,89% 0,89% 
  Totaal 2,55% 2,52% 2,50% 2,33% 2,15% 2,13% 
Leisure Horeca 25,45% 25,36% 25,00% 25,09% 25,40% 25,00% 
  Cultuur 1,82% 1,80% 1,79% 1,79% 1,97% 1,95% 
  Ontspanning 1,82% 1,62% 1,61% 1,97% 1,43% 1,42% 
  Totaal 29,09% 28,78% 28,39% 28,85% 28,80% 28,37% 
Diensten Verhuur 2,18% 1,98% 1,79% 1,79% 1,79% 1,60% 
  Ambacht 6,73% 6,65% 5,71% 6,09% 6,08% 6,03% 
  Financiële Instelling 3,09% 2,88% 2,68% 2,87% 3,04% 3,19% 
  Particuliere Dienstverlen 7,82% 7,91% 8,04% 8,24% 8,23% 8,69% 
  Totaal 19,82% 19,42% 18,21% 19,00% 19,14% 19,50% 

Bron: Locatus 

Evolutie van het aantal verkooppunten per branche (in %), Oostduinkerke, 2008-2013.  
 

Groep Hoofdbranche 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Leegstand Leegstand 6,39% 5,79% 5,73% 8,78% 11,57% 12,18% 
Dagelijks Levensmiddelen 12,41% 11,97% 11,07% 11,45% 11,19% 10,70% 

Persoonlijke Verzorging 1,13% 1,54% 1,53% 0,76% 1,12% 1,11% 
Totaal 13,53% 13,51% 12,60% 12,21% 12,31% 11,81% 

Mode & Luxe Kleding & Mode 7,89% 8,11% 8,02% 7,63% 7,84% 8,12% 
Schoenen & Lederwaren 2,26% 2,32% 2,67% 2,67% 2,61% 2,58% 
Juwelier & Optiek 1,88% 1,93% 1,91% 1,91% 1,87% 1,85% 
Huishoudelijke- & Luxe Ar 3,01% 3,47% 3,05% 2,29% 2,24% 2,21% 
Antiek & Kunst    0,38%    
Totaal 15,04% 15,83% 15,65% 14,89% 14,55% 14,76% 

Vrije Tijd Sport & Spel 2,63% 1,93% 1,53% 1,53% 1,49% 1,48% 
Hobby 0,75% 0,77% 0,76% 0,76% 0,37% 0,37% 
Totaal 3,38% 2,70% 2,29% 2,29% 1,87% 1,85% 

In/Om Huis Plant & Dier 1,13% 1,16% 1,15% 1,15% 1,12% 1,11% 
Bruin & Witgoed 0,38% 0,77% 0,76% 0,38% 0,37% 0,37% 
Auto & Fiets 1,13% 0,77% 0,76% 0,76% 0,75% 0,74% 
Doe-Het-Zelf    0,38% 0,37% 0,37% 
Wonen 2,26% 3,09% 3,82% 3,44% 2,99% 3,32% 
Totaal 4,89% 5,79% 6,49% 6,11% 5,60% 5,90% 

Detailh Overig Detailhandel Overig   0,38% 0,38% 1,12% 1,11% 
Totaal   0,38% 0,38% 1,12% 1,11% 
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Transp&Brand Automotive 1,50% 1,54% 1,53% 1,15% 1,12% 1,11% 
Brandstoffen 1,13% 1,16% 1,15% 0,76% 0,75% 0,74% 
Totaal 2,63% 2,70% 2,67% 1,91% 1,87% 1,85% 

Leisure Horeca 31,20% 30,89% 30,92% 29,01% 27,61% 27,68% 
Cultuur 1,13% 1,54% 1,53% 1,53% 1,49% 1,48% 
Ontspanning 2,26% 1,93% 1,91% 2,67% 2,61% 2,58% 
Totaal 34,59% 34,36% 34,35% 33,21% 31,72% 31,73% 

Diensten Verhuur 1,88% 1,54% 1,53% 1,91% 1,49% 1,48% 
Ambacht 6,39% 5,79% 6,11% 6,49% 6,34% 5,90% 
Financiële Instelling 3,38% 3,47% 3,44% 3,44% 2,99% 2,95% 
Particuliere Dienstverlen 7,89% 8,49% 8,78% 8,40% 8,58% 8,49% 
Totaal 19,55% 19,31% 19,85% 20,23% 19,40% 18,82% 

Bron: Locatus 

 

c. Welvaart 

Belastbaar inkomen, gemeente Koksijde, De Panne, Nieuwpoort aanslagjaar 2010 inkomen 2009 

 
Totaal belastbaar inkomen (X 

1,000) euro) 
Mediaan 
in euro 

Belastbaar inkomen per 
inwoner in euro 

Koksijde 455767 21582 20876 

De Panne 162870 18236 15345 

Nieuwpoort 173124 18887 15366 
Bron: FOD Economie (ADSEI), Fiscale Statistiek, Afdeling DSA, POM West-Vlaanderen 

 
Welvaartindex (België = 

100) (a) waarde 

Koksijde 134,4 

De Panne 98,8 

Nieuwpoort 98,9 
Bron: FOD Economie (ADSEI), Fiscale Statistiek, Afdeling DSA, POM West-Vlaanderen 

Belastbaar inkomen vergelijking Koksijde, andere kustgemeenten en het Vlaamse Gewest (2004-2009) 

 
Bron: Gemeentelijke profielschets 2012 Koksijde  

 
Jobratio Koksijde (2006-2010) 
 

 2010 2009 2008 2007 2006 
Aantal jobs 4.751.652 4.701.854 4.687.700 4.602.332 4.515.975 

Totale bevolking 15-64 jaar 7.180.216 7.124.466 7.032.200 7.011.867 6.944.782 

Jobratio 66,18 66,00 66,66 65,64 65,03 
Bron: Vlaamse overheid bedrijfsinformatie platform  
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d. Toerisme 
 
Evolutie van het verblijftoerisme (in overnachtingen) in Koksijde-Oostduinkerke, 2007-2012 
 

 COMMERCIEEL LOGIES TWEEDE VERBLIJFSTOERISME  
 

TOTAAL 
 Verhuringen     
Commerci
eel logies 

excl. 
verhuring

en 

Verhuur via 
toer. 

verhuurkan
toren 

Verhuur 
via 

eigenaar/
derde 

Subtotaal 2de 
verblijf-
gebruik 
vaste 

standpl. 

2de 
verblijf-
gebruik 

vak. 
woningen 

Subtotaal 

2007 853.614 1.342.773 920.569 3.116.956 151.592 2.533.690 2.685.282 5.802.238 
2009 769.868 1.196.407 1.028.495 2.994.770 145.255 2.516.274 2.661.529 5.656.299 
2011 876.094 1.059.667 909.537 2.845.298 147.564 3.361.318 3.508.882 6.354.180 
2012 837.330 959.281 844.955 2.641.566 141.724 3.069.091 3.210.815 5.852.381 
2007-
2012 
(vol.) 

-16.284 -383.492 -75.614 -475.390 -9.868 +535.401 +525.533 +50.143 

2007-
2012 (%) 

-1,9% -28,6% -8,2% -15,3% -6,5% +21,1% +19,6% +0,9% 

2011-
2012 (%) 

-4,4% -9,5% -7,1% -7,2% -4,0% -8,7% -8,5% -7,9% 

Bron: KiTS Trendrapport Koksijde 2007-2012  
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4. Culturele context 
Koksijde, een oase van cultuur, erfgoed, sport en ontspanning 

 
a. Vrijetijdsaanbod (cultuur, sport, zwembaden…) 
 

Vrijetijdsaanbod naar type (2010-2011) 

Jaren  2010 2011 

Cursussen en voordrachten 16 28 

Evenementen (Circus, festival,…) 7 17 

Expo 22 28 

Film 178 155 

Muziek 25 28 

Theater- of dansvoorstelling 31 35 

Sport 1 6 

Uitgaan 5 1 

Uitstappen 20 16 

Totaal 305 314 
Bron: CultuurNet Vlaanderen UiTdatabank – profielschets gemeente 2012 Koksijde 

 

Vrijetijdsaanbod per 10.000 inwoners (2010) 

Jaar 2010 Koksijde Vlaams Gewest 

cursussen en voordrachten 7 29  

Evenementen (Circus, festival,…) 3 8  

Expo 10 7  

Film 82 14  

Muziek 11 14  

Theater- of dansvoorstelling 14 8  

Sport 0 3  

Uitgaan 2 5  

Uitstappen 9 9  

Totaal  138 102  
Bron: CultuurNet Vlaanderen UiTdatabank – profielschets gemeente 2012 Koksijde 

 
Percentage actieve leners bibliotheek t.o.v. de totale bevolking (2006-2010) 

 
Bron: BIOS gemeentelijke profielschets Koksijde 

2006 2007 2008 2009 2010
Koksijde 32,3 43 30,9 29,7 33,2
Vlaamse Gewest 25,8 25,6 25,2 24,9 22,8
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Aantal actieve leners bibliotheek onder de 15 jaar 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal leners jonger 
dan 15 jaar 

1.681 2.056 1.855 1.686 1.639 

Bevolking jonger dan 
15 jaar 

2.464 2.370 2.234 2.158 2.147 

Aandeel leners per 
1000 inwoners 

682 868 830 781 763 

Bron: BIOS 

 
aantal bezoekers in de bibliotheek 

 2008 2009 2010 2011 2012 

bezoeken boekenafdeling 136.539 137.639 142.638 136.371 135.191 

bezoeken boekenafdeling/openingsuur 87.52 88.23 91.43 87.42 86.66 

Bron: BIOS 

 
 
b. Gemeentelijke musea 

Navigo-museum - bezoekersaantallen 

Maanden  2008 2009 2010 2011 2012 

januari sluitingsmaand x 214 14 449 519 

februari  x 2480 1576 2046 1975 

maart  x 3992 3242 3595 4550 

april  x 4960 4405 3007 5844 

mei  x 5825 4971 6491 4897 

juni  5000 5325 4214 6522 5384 

juli  6977 3975 3255 8854 4989 

augustus  9119 4217 4819 8181 4955 

september  6052 5246 4080 6425 5001 

oktober  6112 3786 4157 4754 6363 

november  2897 2612 1680 2200 4480 

december  1301 973 987 1445 1618 

TOTAAL   37458 43605 37400 53969 50575 
Bron: Navigo- museum (*Museum werd heropend op 28/06/2008) 
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Duinenabdij - bezoekersaantallen 

Maanden 2008 2009 2010 2011 2012 

januari 0 40 40 136 131 

februari 1616 1730 884 469 973 

maart 1758 2137 1863 1588 2030 

april  1758 4269 3267 2616 4681 

mei 3814 5086 3484 3508 5523 

juni 2596 3313 7543 1935 4271 

juli 3665 4475 3066 3354 6229 

augustus 6341 6378 5520 5357 7387 

september 3347 1268 3110 3374 6314 

oktober 3598 1263 3155 3870 2961 

november  1249 3547 1025 1241 1180 

december 941 5123 1114 1770 1500 

TOTAAL 30683 38629 34071 29218 43180 
Bron: Duinenabdij 

 
Openluchtzwembad - bezoekersaantallen 

Jaartal Juni Juli Augustus September Totaal 
2006 1106 19970 21625 5039 47740 
2007 34 7956 8293 651 16934 
2008 1237 11468 6509 392 19606 
2009 1524 10253 12444 281 24502 
2010 1833 12388 6079 476 20776 
2011 939 5824 6374 615 13752 
2012 1220 6118 9135 118 16591 
Bron: Diensthoofd zwembaden  

Zwem- en recreatiebad Hoge Blekker 

Jaartal januari februari maart april mei juni juli 

2006 
opening op 31 

maart 
  25149 18751 14460 27018 

2007 14931 16120 15026 20110 17910 16055 30485 

2008 13872 15762 20082 17517 18047 14838 27294 

2009 12624 16768 15677 22161 15935 14407 28201 

2010 13190 16555 16047 20388 16990 14758 27375 

2011 14544 15443 18013 20442 16072 17550 31726 

2012 12951 14988 16269 23315 18259,00 15024 30328 
 

Jaartal augustus september oktober november december Totaal 
2006 34662 11409 16618 16789 13235 92713 
2007 28693 11299 15416 16283 12275 83966 
2008 30704 10274 17549 14680 12152 85359 
2009 24919 10773 15364 16782 11869 79707 
2010 30391 11721 16765 17340 10399 86616 
2011 28565 12643 17411 15899 12696 87214 
2012 29568 12741    42309 

Bron: Diensthoofd zwembaden  
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5. Sociale context 
Koksijde, een zorgzame gemeente 

 
a. Onderwijs en  vorming 

Aantal leerlingen in het gewoon secundair onderwijs woonachtig in de gemeente naar thuistaal in 2010 

Secundair onderwijs 

ASO Aantal  

Nederlands 345 

Niet Nederlands 24 

Onbekend 2 

TSO Aantal 

Nederlands 211 

Niet Nederlands 9 

Onbekend 0 

KSO Aantal 

Nederlands 14 

Niet Nederlands 0 

Onbekend 0 

BSO Aantal 

Nederlands 125 

Niet Nederlands 13 

Onbekend 0 

Deeltijds beroeps secundair onderwijs Aantal 

Nederlands 15 

Niet Nederlands 4 

Onbekend 0 
Bron: Vlaamse Ministerie van onderwijs en vorming 

 

Lager onderwijs 

Lager onderwijs Aantal 

Nederlands 644 

Niet Nederlands 94 

Onbekend 0 
Bron: Vlaamse Ministerie van onderwijs en vorming 

Kleuteronderwijs 

Kleuteronderwijs Aantal 

Nederlands 369 

Niet Nederlands 58 

Onbekend 4 
Bron: Vlaamse Ministerie van onderwijs en vorming 
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b. Welzijn en armoede  
 
Grafiek: aantal leeflooncliënten OCMW Koksijde

 
Bron: Jaarverslag 2012 OCMW Koksijde  

 
Overzicht dossiers Schuldhulpverlening  
 

 2008 2009 2010 2011 2012 
Budgetbeheer 77 75 84 92 132 
Schuldbemiddeling 173 178 154 183 171 
Verzoekschrift CSR 17 9 18 21 15 
CSR 9 9 10 9 8 

Bron: Jaarverslag 2012 OCMW Koksijde  

 
 
c. Jeugd  

Leeftijdscategorieën kinderen en jeugd 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

0 - 4 jaar 713 712 682 669 675 667 678 652 629 639 

5 - 9 jaar 964 911 840 829 811 770 740 701 671 678 

10 - 14 jaar 1.037 1.055 1.086 1.058 1.033 1.027 952 881 858 830 

15 - 19 jaar 1.008 1.018 991 1.031 1.042 1.075 1.102 1.145 1.078 1.070 

20 - 24 jaar 1.124 1.112 1.117 1.106 1.060 1.016 1.009 978 1.023 1.018 

Bron: Algemene directie statistiek 

 

Werkloosheid onder de jeugd 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Werkenden (18-24 jaar) 639 665 650 610 614 595 553 547 

NWWZ (18-24 jaar) 118 136 118 107 82 79 101 111 

Beroepsbevolking 757 801 768 717 695 674 654 658 

Bevolking op 
beroepsactieve leeftijd 

1.502 1.472 1.445 1.449 1.447 1.444 1.448 1.471 

Werkloosheidsgraad  15,6 17,0 15,3 15,0 11,8 11,7 15,4 16,9 

Werkzaamheidsgraad  42,6 45,1 45,0 42,1 42,4 41,2 38,2 37,2 

Bron: Steunpunt WES 
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d. Zorgbeleid  
 
Gepresteerde uren gezinszorg in Koksijde 

 2009 2010 2011 

OCMW Koksijde 26.271,75 27.329,50 28.048,00 

Familiehulp 18.443,25 18.067,00 18.633,75 

Familiezorg West-Vlaanderen 10.404,75 11.417,25 12.333,25 

Landelijke Thuiszorg 17,75     

Solidariteit voor het Gezin 4.123,82 5.441,17 5.456,17 

Thuishulp 1.763,00 1.742,90 1.983,70 

Totaal 61.024,32 63.997,82 66.454,87 
 

Verdeling 2011 binnen Koksijde: 

 
Bron: Agentschap Zorg en Gezondheid 

 
Evolutie gepresteerde uren gezinszorg OCMW Koksijde: 

 
Bron: jaarverslag dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg 2012 
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e. Senioren  
 
Aantal ouderen 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

meer dan 65 jaar 4822 4992 5170 5298 5442 5559 5713 6000 6279 6543 6888 

meer dan 80 jaar 935 995 1038 1109 1159 1258 1313 1372 1478 1550 1627 
Bron: gemeentelijke profielschets Koksijde 

 
Afhankelijkheidsratio (bevolking 0-19 jaar en 65+ ten opzichte van de bevolking 20-64 jaar) 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
0-19jaar 3696 3599 3587 3561 3539 3472 3379 3236 3217 3151 3089 
65 jaar 4822 4992 5170 5298 5442 5559 5713 6000 6279 6543 6888 
20-64 jaar 11712 11907 12139 12174 12288 12388 14423 12372 12336 12274 12176 
ratio 72,73 72,15 72,14 72,77 73,09 72,9 73,19 74,65 76,98 78,98 91,94 

Bron: gemeentelijke profielschets Koksijde 
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6. Organisatorische context 
 
a. Diversiteitsbeleid 
Aantal personen dat voor het eerst een inburgeringscontract heeft getekend, naar gemeente 

  2009 2010 

Koksijde Derdelander 10 15 

 EU 0 0 

 Onbepaald 0 1 

 Totaal 10 16 

Vlaams Gewest Derdelander 10357 13484 

 EU 1835 2393 

 Onbepaald 129 537 

 Totaal 12321 16414 
Bron: Agentschap Binnenlands Bestuur 

 
b. Kinderopvang 
 

Totaal aantal voorschoolse opvangplaatsen (capaciteit) 

 2009 2010 2011 

Koksijde 176 173 173 

Vlaams Gewest 73215 76798 79550 

 Groei (2009=100)   

 2009 2010 2011 

Koksijde 100 97,9 98,1 

Vlaams Gewest 100 104,9 108,7 
Bron: profielschets 2012 Koksijde  

 
c. Veiligheid en preventie 

Aantal meldingen bij de buurtbemiddelaar 2011 – Vergelijking Nieuwpoort, De Panne en Koksijde 

 
Bron: Adviseur Integrale Veiligheid – Nood en interventieplanning PZ Westkust  
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Vormen overlast Koksijde in vergelijking met Nieuwpoort (2011) 

 
Bron: Adviseur Integrale Veiligheid – Nood en interventieplanning PZ Westkust  

Hoe komen de meldingen bij de dienst buurtbemiddeling Koksijde (bevraging 2011) 

 
Bron: Adviseur Integrale Veiligheid – Nood en interventieplanning PZ Westkust Bron: Adviseur Integrale Veiligheid – Nood en 
interventieplanning PZ Westkust (eindrapport Lokale veiligheidsbevraging 2011) 
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Onveiligheidsgevoel PZ Westkust (bevraging 2011) 

 
Bron: Adviseur Integrale Veiligheid – Nood en interventieplanning PZ Westkust (eindrapport Lokale veiligheidsbevraging 2011) 

 

Buurtproblemen genoemd als prioriteit nr 1 bij bevraagde PZ Westkust (bevraging 2011) 

 
Bron: Adviseur Integrale Veiligheid – Nood en interventieplanning PZ Westkust (eindrapport Lokale veiligheidsbevraging 2011) 
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Tevredenheid over de buurt 

 
Bron: Adviseur Integrale Veiligheid – Nood en interventieplanning PZ Westkust (eindrapport Lokale veiligheidsbevraging 2011) 

  

20,430 

63,940 

13,120 

1,990 ,520 
0

10

20

30

40

50

60

70

Zeer verzorgd Eerder verzorgd Eerder niet verzorgd Helemaal niet verzorgd Weet niet

%
 

Hoe vindt u dat uw buurt eruit ziet? 

191



 
gemeente Koksijde - meerjarenplan 2014-2019 - omgevingsanalyse  82 

7. Organisatorische context  
Koksijde, een efficiënt en slagkrachtig bestuurde gemeente 

 
a. Mensen – personeel 
 
zie interne omgevingsanalyse 

b. Financien 
 

Evolutie gemiddelde schuld per inwoner 

Koksijde 
2006 2007 2008 2009 2010 

Schuld per inwoner (in €) 5.463 5.309 5.191 5.365 5.335 

Vlaamse Gewest 
2006 2007 2008 2009 2010 

Schuld per inwoner (in €) 1.393 1.394 1.254 1.236 1.253 

Kustgemeenten 
2006 2007 2008 2009 2010 

Schuld per inwoner (in €) 2.928 3.006 2.700 2.597 2.471 

Bron: ABB (website lokale statistieken) 

 
Evolutie investeringsuitgaven Koksijde- Vlaamse Gewest en Kustgemeenten 

Koksijde 2006 2007 2008 2009 2010 

Investeringsuitgaven (in 
€) 

15.180.353 23.113.484 25.115.107 7.871.190 12.256.242 

Groei (2006=100) 100,0 152,3 165,4 51,9 80,7 

Investeringsuitgaven 
per inwoner (in €) 

713,73 1.079,11 1.167,33 364,27 561,39 

Vlaamse Gewest 
2006 2007 2008 2009 2010 

Investeringsuitgaven (in 
€) 

1.455.556.189 1.245.306.954 1.247.112.30
2 

1.294.531.745 1.285.583.922 

Groei (2006=100) 100,0 85,6 85,7 88,9 88,3 
Investeringsuitgaven 
per inwoner (in €) 

239,46 203,57 202,40 208,50 205,63 

Kustgemeenten 2006 2007 2008 2009 2010 

Investeringsuitgaven (in 
€) 

67.859.216 71.181.680 62.124.354 47.535.346 60.156.536 

Groei (2006=100) 100,0 104,9 91,5 70,0 88,6 
Investeringsuitgaven 
per inwoner (in €) 

487,12 506,37 438,93 333,36 418,67 

Bron: ABB (website lokale statistieken) 

Uitgaven gewone dienst per inwoner (€) 

Koksijde 
Uitgaven gewone dienst per inwoner (in 
€) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Uitgaven gewone 
diensten    

personeel zonder 
onderwijs 

604 649 690 735 778 802 

  personeel onderwijs 143 149 153 153 167 161 

  werking 369 402 400 430 444 448 

  toelage OCMW 68 79 84 88 92 95 

  toelage politiezone 176 179 182 186 208 205 

  toelage erediensten 17 21 22 21 20 22 

  andere overdrachten 88 107 98 113 141 148 

  schuld 507 540 622 615 600 594 

Totaal   1.971 2.125 2.251 2.341 2.450 2.476 
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Kustgemeenten 
Uitgaven gewone dienst per inwoner (in 
€) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Uitgaven gewone 
diensten       

personeel zonder 
onderwijs 

565 597 617 637 660 692 

  
personeel onderwijs 64 66 67 65 70 65 

  
werking 321 331 339 361 363 377 

  
toelage OCMW 91 102 112 117 126 126 

  
toelage politiezone 196 201 198 200 219 218 

  
toelage erediensten 15 14 17 19 16 16 

  
andere overdrachten 119 133 132 153 149 177 

  
schuld 318 330 369 370 340 320 

Totaal 
  

1.689 1.773 1.852 1.922 1.943 1.990 

Vlaamse Gewest 
Uitgaven gewone dienst per inwoner (in 
€) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 Uitgaven gewone 
dienst 

personeel zonder 
onderwijs 

361 377 386 404 421 419 

  
personeel onderwijs 118 122 124 131 135 125 

  
werking 193 202 207 220 232 231 

  
toelage OCMW 101 103 107 112 118 119 

  
toelage politiezone 107 109 115 116 123 121 

  
toelage erediensten 6 7 7 7 8 7 

  
andere overdrachten 96 116 117 119 133 133 

  schuld 173 169 171 164 152 145 

Totaal   1.155 1.205 1.236 1.273 1.323 1.301 

Bron: ABB 

Ontvangsten gewone dienst per inwoner (in €) 

Koksijde   
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ontvangsten 
gewone diensten                        

andere 
overdrachten 

323,30 332,49 333,16 321,33 351,50 347,63 

  
belastingen 1.336,01 1.401,48 1.497,79 1.531,77 1.535,53 1.627,20 

  
fondsen 131,28 121,30 126,62 155,23 159,71 162,69 

  
prestaties 112,76 134,02 170,94 203,41 195,87 195,60 

  
schuld 111,86 307,85 211,93 210,94 167,61 157,65 

Totaal 
  

2.015,21 2.297,14 2.340,43 2.422,67 2.410,22 2.490,77 

Kustgemeenten  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Ontvangsten 
gewone dienst 

andere 
overdrachten 186,93 186,27 192,97 181,04 194,01 187,79 

 belastingen 1.213,61 1.229,72 1.277,91 1.357,72 1.370,68 1.461,60 

 fondsen 168,95 166,12 169,34 192,41 197,11 198,94 

 prestaties 104,52 113,26 122 144,26 163,96 171,48 

 schuld 257,15 249,95 205,18 211,18 165,56 310,43 

Totaal  1.931,17 1.945,32 1.967,39 2.086,61 2.091,32 2.330,25 

Vlaamse Gewest   
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ontvangsten 
gewone diensten                        

andere 
overdrachten 

223,11 227,91 233,33 231,47 241,49 221,40 

  
belastingen 590,71 585,48 621,48 610,72 676,93 666,73 

  
fondsen 274,32 282,46 290,99 305,72 317,66 323,38 

  
prestaties 57,40 63,40 71,54 79,35 81,99 82,35 
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schuld 120,43 159,95 117,02 116,26 110,13 103,30 

Totaal 
  

1.265,97 1.319,19 1.334,35 1.343,52 1.428,20 1.397,17 

Bron: ABB 

Schuld per inwoner( in €) 

Koksijde 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Schuld per inwoner (in €) 4.087 4.083 4.350 5.463 5.309 5.191 5.365 5.335 

Vlaamse Gewest 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Schuld per inwoner (in €) 1.385 1.378 1.396 1.393 1.394 1.254 1.236 1.253 

Kustgemeenten 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Schuld per inwoner (in €) 2.487 2.477 2.650 2.928 3.006 2.700 2.597 2.471 

Bron: ABB 
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PERSONEELSKADER GEMEENTE KOKSIJDE EN BEZETTING – TOESTAND 27-10-2013 
       

 KADER    VERVANGINGEN  

DIENST gesco vast contr totaal aangesteld afwezig effectief vervang_01 afw_01 vervang_02 afw_02 vervang_03 afw_03 bezetting 
dienst 100 3,00 1,00 1,00 5,00 4,00 0,20 3,80       3,80 
afdeling Cultuur  1,00 2,00 3,00 3,00 0,20 2,80       2,80 
afd toerisme & sport  1,00  1,00          0,00 
Afdeling TD  1,00  1,00 1,00  1,00       1,00 
archief 1,00 1,00 1,00 3,00 2,00  2,00       2,00 
bibliotheek 2,00 3,50 6,29 11,79 10,29 2,50 7,79 2,50      10,29 
brandweer 1,00 2,00  3,00 6,00 0,60 5,40 0,60      6,00 
burgerzaken 3,00 6,00 0,50 9,50 7,50  7,50       7,50 
cccasino 3,00 5,00 4,00 12,00 11,00 0,20 10,80 0,20      11,00 
comop 1,80 5,00 2,00 8,80 7,80  7,80       7,80 
containterpark 3,00 1,00 1,00 5,00 6,00 1,40 4,60 1,00      5,60 
cultuur 1,50 1,00 1,30 3,80 3,30 0,50 2,80       2,80 
decretale graden  2,00  2,00 2,00  2,00       2,00 
dis   1,20 1,20 0,20  0,20       0,20 
financien 2,00 9,00 1,00 12,00 10,80 1,25 9,55 1,00      10,55 
golf   4,00 4,00 6,00  6,00       6,00 
groen 32,50 1 5,50 48,00 39,80 3,58 36,22 3,38 0,20 1,00  0,02  40,42 
afdeling ibz  1,00  1,00 1,00  1,00       1,00 
ict  2,00  2,00 2,00  2,00       2,00 
idpbw  2,00 1,00 3,00 3,00  3,00       3,00 
jeugd 3,00  1,00 4,00 4,00 0,20 3,80 0,20      4,00 
kinderopvang 4,75 2,00 6,95 13,70 12,70 2,70 1 2,75 0,50 0,50    12,75 
logistiek 16,00 4,00  2 18,00 1,50 16,50 0,50      17,00 
milieu 4,00 3,00 3,00 1 1 0,70 9,30 0,50      9,80 
musea/atd 7,30 2,00 4,00 13,30 9,10 1,00 8,10 1,00      9,10 
musea/grard   1,00 1,00          0,00 
musea/onthaal 0,80  6,00 6,80 5,80 0,20 5,60 0,20      5,80 
musea/publiekswerking 1,00  2,00 3,00 3,00  3,00       3,00 
musea/navigo 6,50 1,00 2,00 9,50 9,50  10,50       11,50 
openbare netheid 44,00 8,00  52,00 48,00 6,90 41,10 3,50      44,60 
openbare werken 6,00 3,00  9,00 7,00 0,60 6,40       6,40 
personeel & HR 2,50 5,00 2,00 9,50 1 1,20 8,80 1,10      9,90 
patrimonium  1,00  1,00 1,00  1,00       1,00 
preventie  2,00 1,00 3,00 4,00  4,00       4,00 
schoonmaak 23,46 4,00 7,68 35,14 29,06 6,53 22,52 5,21 0,60 1,00 0,10 0,32  28,35 
secretarie  4,00 1,00 5,00 4,50 1,00 3,50 0,50      4,00 
sportdienst 7,00 6,00 1,00 14,00 11,00 2,20 8,80 2,00 0,50 1,00    11,30 
stafmedewerker  1,00  1,00 1,00  1,00       1,00 
stedenbouw 1,00 4,00 4,00 9,00 9,00 1,23 7,77 0,40      8,17 
technisch bureau 1,00 5,00 3,00 9,00 8,00 0,60 7,40 0,20      7,60 
technisch onderhoud 3,00 2,00 0,50 5,50 6,00 0,40 5,60 0,20      5,80 
 KADER    VERVANGINGEN  
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DIENST gesco vast contr totaal aangesteld afwezig effectief vervang_01 afw_01 vervang_02 afw_02 vervang_03 afw_03 bezetting 
technieken 17,00 9,00 3,50 29,50 28,50 1,60 26,90 1,20      28,10 
toerisme 7,85 3,00 2,50 13,35 11,18 1,25 9,93 0,50  0,50    10,93 
westhoekacademie 0,34  1,50 1,84 1,84  1,84       1,84 
zwembaden  8,00 15,00 23,00 18,80 1,50 17,30 1,00  0,25    18,55 
TOTAAL 210,3 131,5 100,42 442,22 397,67 41,75 355,92 29,64 1,80 4,25 0,10 0,34  388,25 
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            Toelichting meerjarenplan – financiële risico’s 

 
 

 

 
Periode: 2014 - 2019   

 Gemeente Koksijde (NIS 38014) 
 Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde 
 Secr.: Stekelorum Joeri 
 Fin. beheerder: Vandeputte Jean-Philippe 

 
Reglementaire basis: artikel 9, 2° MB tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten 
en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn dd. 01 oktober 2010 gewijzigd op 26.11.2012 

Waarborgen door de Gemeente Koksijde gesteld: 

1. ten voordele van het OCMW Koksijde (ON 0212.188.785) 

Waarborg voor de lening door OCMW Koksijde aangegaan op 25.06.1991 voor de lening bij Belfius Bank NV voor de 
bouw van een serviceflatgebouw ten bedrage van initieel € 1.966.922,88, waarvan openstaand op 01.01.2014: € 
144.218,23 .  

Door het OCMW Koksijde wordt jaarlijks de aflossing en intrest van deze lening terugbetaald met de toelage verschaft 
door het gemeentebestuur. Deze waarborg vervalt in 2014. 

2. ten voordele van Robert Wyckaert Aannemingen NV (ON 0428.661.806) 

Waarborg voor de lening door Wyckaert Aannemingen NV aangegaan in 2012 voor de lening bij Belfius Bank NV voor 
de bouw op verzoek van het gemeentebestuur van Koksijde van een kleuterschool te Oostduinkerke ten bedrage van 
initieel € 3.022.000,00, waarvan openstaand op 01.01.2014: € 2.844.000,23. 

De gebruiksvergoeding (jaarlijks opeisbaar op 24 september) betaald door de gemeente Koksijde aan Wyckaert 
Aannemingen NV op een bij Belfius Bank NV geopende specifieke waarborgrekening voorziet in de middelen voor de 
terugbetaling van de jaarlijkse aflossing en intrest. Deze waarborg vervalt in 2031. 

3. ten voordele van AGB Koksijde (ON 0267.390.495) 

Waarborg voor de lening door AGB Koksijde aangegaan (GR 10.09.2012) voor de lening bij Belfius Bank NV voor de 
financiering van de bouw van Koksijde Golf Ter Hille ten bedrage van initieel € 8.000.000, waarvan openstaand op 
01.01.2014: € 7.908.336,48 .   

Deze lening betreft een balloonkrediet (een lening op 30 jaar, elke 10 jaar opzegbaar door beide partijen, waarbij 
10/30sten afbetaald zijn na 10 jaar en saldo een bullet op 10 jaar betreft) 

Om de financiering hiervan mogelijk te maken werd het betalend parkeren op de openbare weg en de ondergrondse 
parkinguitbating aan het AGB Koksijde overgedragen. Hiervoor is geen vergoeding verschuldigd aan het 
gemeentebestuur van Koksijde. 

4. ten voordele van AGB Koksijde (ON 0267.390.495) 

Waarborg voor de lening door AGB Koksijde aangegaan (GR 24.06.2013) voor de lening bij Belfius Bank NV voor de 
financiering van de aankoop van klein materiaal en machines voor Koksijde Golf Ter Hille ten bedrage van initieel € 
582.092,45, waarvan openstaand op 01.01.2014: € 523.883,21.  . 

Deze lening betreft een klassieke lening op 5 jaar vervallend in 2018. 

Om de financiering hiervan mogelijk te maken werd het betalend parkeren op de openbare weg en de ondergrondse 
parkinguitbating aan het AGB Koksijde overgedragen. Hiervoor is geen vergoeding verschuldigd aan het 
gemeentebestuur van Koksijde. 

5. ten voordele van Dorsale NV (ON 0479.887.110) 

Voortzettingsverbintenis (GR 16.11.2009) voor de lening door Dorsale NV (aangegaan in 2011) bij Belfius Bank NV 
voor de financiering van de bouw van een fitnesscomplex op gronden (Hazebeekstraat 13) van de gemeente in 
erfpacht gegeven. 
Voortzettingsverbintenis ten bedrage van initieel € 1.756.920,00 (BTW inclusief) –GR 16.11.2009,  
waarvan openstaand op 19.06.2013: € 1.478.009,65 (BTW inclusief) 
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                            Beleidsdoelstellingen met actieplannen 
overzicht 

 
    

 
 

 
 

  

      
    Periode: 2014-2019   
                      
    Gemeente Koksijde (NIS 38014), Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde  
                         
       Secr.: Stekelorum Joeri  
                   
                  Fin. beheerder: Vandeputte Jean-Philippe  

    

 

 Beleidsdoelstelling BD-1: De gemeente Koksijde voert een duurzaam financieel 
beleid 

   Koksijde is een dynamische kustgemeente die altijd heeft ingezet op een actief investerings- en 
dienstverleningsbeleid naar inwoners, tweede residenten en toeristen toe. 

De keuzes gemaakt inzake investeringen hebben ervoor gezorgd dat het openbaar domein (wegen, 
fietspaden, riolen en pleinen) als een voorbeeld voor veel openbare besturen kan gelden. De zeer sterke 
rioleringsgraad inzake riolen is daar een voorbeeld van.  Telkens heeft het beleid ernaar gestreefd maximaal 
investeringssubsidies te verwerven. In dit verband verwijzen we naar het uitgebreide fietsroutenetwerk 
langs belangrijkste invalswegen van de gemeente. 

Daarnaast werden gericht investeringen gedaan om het dienstverleningsaanbod naar inwoners, tweede 
residenten en toeristen uit te breiden en de woon-, leef- en werkomgeving te verbeteren door een gepast 
aanbod en de toegenomen vrije tijdsbesteding maximaal in Koksijde te laten plaatsvinden. De duurzame 
investeringen in culturele, sportieve, kind-, jeugd- en schoolgerichte infrastructuur zijn daar blijvende 
voorbeelden van. 

Naast de vele verworven subsidies van hogere overheden, werd voor de realisatie van deze infrastructurele 
noden gebruik gemaakt van externe financiering door middel van leningen. Deze laatste werden via 
marktbevraging aan de op dat moment meest voordelige tarieven opgehaald. Het beleid van Koksijde heeft 
steeds de risico’s geschuwd bij het aangaan van externe financiering en gekozen voor risicoloze rentevoeten 
voor de middellange tot lange termijn. 

Binnen het duurzaam financieel beleid inzake beheer van schulden wil het bestuur inzetten op 
schuldbeheersing en risico-aversie.  

Wat de exploitatieuitgaven betreft, wil het beleid de uitdagingen inzake personeelsbeheer aanpakken. Deze 
betreffen voornamelijk de lasten van de pensioenlasten van het statutair personeel en de kostprijs van het 
personeel dat instaat voor de uitgebreide dienstverlening. In de periode 2014-2019 gaan in vergelijking met 
de meeste andere gemeenten weinig personeelsleden met pensioen.  

Het bestuur mikt erop dat door efficiëntie op de werkvloer zonder gedwongen ontslagen de 
personeelskosten kunnen beheerst worden. Indien nodig, zullen gepaste maatregelen genomen worden. 

De werkingskosten worden gebudgetteerd op transactieniveau wat leidt tot efficiëntiewinst en reële 
besparingen, zonder de dienstverlening te beperken. 

Een realistische doch beperkt groeipad over de beleidsperiode werd opgenomen in het meerjarenplan. 

De fiscaliteit van onze gemeente is altijd al gestoeld geweest op het onroerend vermogen. Inkomen uit 
arbeid wordt immers al te veel belast in België. Het beleid wil daarom geen aanvullende personenbelasting 
invoeren. De uitgebreide investeringen in het openbaar domein en het aanbod van openbare dienstverlening 
leveren een directe meerwaarde op voor de (huur)waarde van het privaat patrimonium. Daarom kiest het 
beleid resoluut voor lokale belastingen op het onroerend goed in plaats van een belasting op inkomen uit 
arbeid. 

Ook in deze en de volgende planningscycli wil het beleid maximaal investeringen uitvoeren waaraan andere 
overheden subsidies bijdragen, tegelijkertijd het duurzaam financieel evenwicht bewaken en de openbare 
dienstverlening betaalbaar houden. Opportuniteiten zullen ook beoordeeld worden op hun kostenefficiëntie. 

Via een door de secretaris in overleg met het managementteam op punt te stellen intern beheerssysteem, 
moet een continue bewaking van de uitgave- en ontvangstprocessen leiden tot een duurzaam financieel 
beheer. De financiële dienst zal een sleutelrol vervullen om dit proces te begeleiden en bewaken. Hierbij 
kiezen we voor automatisering en doorgedreven digitalisering om de planning op te volgen en uitgaven en 
ontvangsten maximaal op elkaar af te stemmen binnen het goedgekeurde beleidskader. De gestructureerde 
rapportering moet er steeds voor zorgen dat de financiële toestand voor alle actoren duidelijk is. De 
gemeente zal haar beleid om maximale subsidiëring gekoppeld aan een betaalbaar en duurzaam financieel 
beheer verder zetten binnen het kader opgelegd door de decreten BBC. 
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  Actieplan AP-1210: Actief beheren van de schuld en thesaurie 

    De schuldenlast per inwoner is in de gemeente Koksijde op heden aan de hoge kant. Door een actief 
schuld- en thesauriebeheer is het de bedoeling deze hoge schuldenlast af te bouwen. Dit kadert in het 
duurzaam financieel beheer dat we willen bereiken. 

 

  Actieplan AP-1211: De financiële dienst zorgt voor een efficiënte dienstverlening 

    Een duurzaam financieel beheer is in de komende legislatuur een belangrijke leidraad voor de 
vooropgestelde beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Het spreekt voor zich dat er hiervoor voor 
de financiële dienst, als ondersteunende dienst, een belangrijke rol is weggelegd.  

De taken die zich situeren binnen de financiële dienst zijn zeer uiteenlopend. Enerzijds staat de dienst in 
voor een goed beheer van de exploitatiecyclus teneinde een tijdige en correcte betaling van facturen te 
garanderen. De financiële dienst is binnen datzelfde kader het toeziend oog op het budget, dat zeer 
regelmatig moet opvolgd worden. Indien nodig moet er ingegrepen worden zodat binnenkomende 
facturen steeds kunnen betaald worden. Inzake ontvangsten hebben we enerzijds de niet-fiscale 
vorderingen waar een goede opvolging noodzakelijk is. Anderzijds hebben de we fiscale vorderingen die 
een niet onbelangrijk deel vormen van de totale ontvangsten. Het is dan ook van belang dat de kohieren 
tijdig worden opgemaakt en dat eventuele bezwaren met kennis van zaken behandeld worden. De 
medewerkers staan in om zowel de inwoners als de leveranciers eerstelijns advies te geven op hun 
verschillende vragen. Een goed beheer van de algemene boekhouding mag niet ontbreken. De 
verschillende softwarepakketten die we ter beschikking hebben moeten ondersteuning bieden in de 
uitvoering van deze verschillende taken. Verdere automatisering kan toekomstige efficiëntiewinsten 
genereren. 

 

 Beleidsdoelstelling BD-2: Blijvend inzetten op het culturele, recreatieve en sportieve aanbod voor de 
diverse doelgroepen 

   De voorbije jaren werd er geïnvesteerd om verenigingen en/of particulieren op vrijetijdsvlak mogelijkheden 
te bieden en werd er vooral ingezet op culturele- en vrijetijdsinfrastructuur. Alle culturele actoren bevinden 
zich in goed uitgeruste, moderne en uitnodigende gebouwen en werken met de nieuwste technologieën. De 
investeringen hebben er mede voor gezorgd dat de gemeente zich onderscheidt in de regio door haar 
kwalitatief en divers cultureel- en vrijetijdsaanbod. Daarnaast is er ook een ruim passief cultureel aanbod, 
met voldoende cultuurspreiding, met voor elk wat wils: theater, dans, muziek, film, cabaret, 
tentoonstellingen, een uitgebreide boeken-, cd- en dvd-collectie, een rijk kunsthistorisch patrimonium, enz. 
We willen het reeds bestaande aanbod van de verschillende actoren uit de afdeling Vrije tijd en cultuur 
evalueren, bijsturen en de onderlinge samenwerking tussen de verschillende aanbieders bevorderen. De 
gemeente wenst door samenwerking op het vlak van vrije tijd het ruime vrijetijdsaanbod dat op vandaag 
kwalitatief hoogstaand is, te behouden. De veelheid en diversiteit van het huidige aanbod mag geen afbreuk 
doen aan de kwaliteit van de dienstverlening. De verdere ontwikkeling van cultuur, sport en recreatie zal 
dan ook in nauw overleg moeten gebeuren met de commerciële actoren zodat ook op dat vlak een 
geïntegreerde actie verzekerd blijft.  

De toegenomen vrije tijd van inwoners, tweede residenten en bezoekers zal het hele jaar door in onze 
gemeente ingevuld worden a.d.h.v. diverse all-weather activiteiten. Sportieve en culturele verenigingen 
zullen blijvend kunnen rekenen op voldoende ondersteuning om hun werk kwalitatief uit te breiden en/of 
verder te zetten en zullen ondersteund en gestimuleerd worden om hun werking zoveel als mogelijk op 
elkaar en op de verschillende doelgroepen af te stemmen. Acties zullen gericht worden om op sportief, 
recreatief en op cultureel vlak doelgroepgericht te werken en hierbij in te spelen op de vragen en op de 
behoeften van inwoners, tweede residenten en bezoekers, met oog voor verschillende leeftijdscategorieën 
en voor bijzondere kansengroepen. Het recreatief aanbod in de sportcentra moet daarbij laagdrempelig en 
toegankelijk zijn. Het is belangrijk dat in tijden van crisis de cultuursector niet verdrongen wordt. Koksijde 
die een voorbeeldfunctie vervult op het vlak van recreatiemogelijkheden en cultuuraanbod moet dit trachten 
te vermijden, wil het zijn voorbeeldpositie behouden.  

Een essentieel onderdeel van het toeristisch en cultureel aanbod zijn de musea in onze gemeente. De 
voorbije jaren ontplooiden de musea zich tot volwaardige spelers binnen het Koksijdse culturele landschap. 
Tal van initiatieven zorgen ervoor dat de musea zich op een dynamische manier profileren. De laatste jaren 
heeft de gemeente Koksijde tal van initiatieven ondernomen om de waarde en het belang van musea binnen 
Koksijde op de kaart te zetten. Uit de externe omgevingsanalyse blijkt dat het aandeel van kinderen en 
jongeren in Koksijde jaarlijks afneemt. De invloed van kinderen en jongeren op het lokaal beleid is klein. 
Daarom is het noodzakelijk dat de jeugd en het jeugdwerk zo veel mogelijk ondersteuning krijgen vanuit het 
bestuur. Kinderen en jongeren moeten kunnen participeren aan het beleid. Kinderen en jongeren moeten 
informatie krijgen die aangepast is aan hun wensen en noden. Jongeren en jonge gezinnen moeten de kans 
krijgen om in Koksijde te blijven wonen. Het aanbod (van opvang tot uitgaan) voor kinderen en jongeren 
moet nog sterker worden uitgebouwd met aandacht voor kansengroepen. Kinderen en jongeren moeten 
elkaar kunnen ontmoeten en samen tijd doorbrengen. De jeugddienst zal samenwerken met andere 
diensten en sectoren, waarbij samenwerkingsverbanden moeten uitmonden in een jeugdbeleid. 
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  Actieplan AP-1212: Participatief creëren, promoten en doelgericht communiceren van een 
vrijetijdsaanbod 

    Participatief creëren, promoten en doelgericht communiceren van een ruim en laagdrempelig 
vrijetijdsaanbod. 

Met dit actieplan willen we inspelen op vragen en behoeften van diverse en bijzondere kansen- en 
doelgroepen en hen stimuleren tot participatie. 

 

  Actieplan AP-1213: Stimuleren van kwaliteitsvolle en professionele werking van verenigingen en 
particulier sectorwerk 

    Stimuleren van samenwerking tussen & ondersteunen van de kwaliteitsvolle en professionele werking 
van verenigingen en particulier sectorwerk. 

Met dit actieplan willen we de socio-culturele, jeugd- en sportverenigingen en het particulier jeugd-, 
sport- en cultuurwerk ondersteunen en de onderlinge samenwerking stimuleren. 

 

  Actieplan AP-1214: Cultuureducatie dat inzet op levenslang leren, mediageletterdheid, bevordering 
culturele competentie 

    Ontwikkelen van en stimuleren van cultuureducatie dat inzet op levenslang leren, mediageletterdheid en 
bevordering van culturele competentie. 

Met dit actieplan willen we cultuureducatie stimuleren en ontwikkelen dat minstens inzet op levenslang 
leren, op mediageletterdheid en op de bevordering van de culturele competentie voor diverse 
doelgroepen en dit in samenwerking met de relevante actoren. 

 

  Actieplan AP-1215: Onderhouden & uitbouwen van infrastructuur en werking cultuur, jeugd en 
sport als ontmoetingsplaats 

    Onderhouden & uitbouwen van de infrastructuur en werking voor cultuur, jeugd en sport als 
laagdrempelige en hedendaagse ontmoetingsplaatsen. 

Met dit actieplan willen we ruimte creëren voor en laagdrempelige toegang verlenen aan diverse 
doelgroepen tot de gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur. De bestaande infrastructuur dient verder 
onderhouden te worden en nieuwe  infrastructuur dient volgens de behoeften te worden op- of ingericht. 

 

  Actieplan AP-1216: Koesteren van het roerende en onroerende erfgoed in de gemeente 

    De afgelopen beleidsperiode heeft het gemeentebestuur veel zorg besteed aan zowel het roerend als het 
onroerende erfgoed binnen de gemeente. We willen op de ingeslagen weg verder gaan en dit erfgoed 
verder valoriseren en inschakelen in het cultureel-toeristisch aanbod van de gemeente. 

 

  Actieplan AP-1217: De dienst Cultuur zorgt voor een efficiënte dienstverlening 

    De gemeente wil via de Cultuurdienst een optimale en kwalitatieve dienstverlening aan de culturele 
stakeholders aanbieden onder de vorm van promotionele, logistieke of andere ondersteuning. 

Concreet betekent dit : het faciliteren van tentoonstellingen voor kunstenaars, de realisatie van 
publicaties die het cultureel aanbod bekend maken (o.a. Nieuwsbrief tentoonstellingen, Kijk op kunst 
(atelierwandeling), Verenigingsbrochure, ...), het faciliteren van diverse culturele projecten, ... 

 

  Actieplan AP-1218: De Sportdienst zorgt voor een efficiënte dienstverlening 

    De gemeente wil via de Sportdienst een optimale en kwalitatieve dienstverlening aan de stakeholders 
aanbieden onder de vorm van promotionele, logistieke of andere ondersteuning. 

Concreet betekent dit : de realisatie van publicaties die het sportieve aanbod bekend maken, het 
faciliteren van diverse sportprojecten, ... 

 

  Actieplan AP-1219: De Jeugddienst zorgt voor een efficiënte dienstverlening 

    De Jeugddienst wil dat kinderen en jongeren zo veel mogelijk kansen krijgen om zich te ontplooien, 
elkaar te ontmoeten en hun vrijetijdsbesteding in te vullen. Door activiteiten en projecten op te zetten 
of te ondersteunen, doelgerichte informatie te geven, het aanbieden van vorming, logistieke 
ondersteuning, inspraakacties te organiseren, enzovoort. 
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  Actieplan AP-1220: Het cultuurcentrum CasinoKoksijde zorgt voor een efficiënte dienstverlening 

    Het cultureel centrum wil een optimale en kwalitatieve dienstverlening aan de stakeholders aanbieden 
onder de vorm van promotionele, logistieke of andere ondersteuning. 

Concreet betekent dit: technische ondersteuning voor het realiseren van voorstellingen, onthaal van 
bezoekende theatergezelschappen, onthaal van de klant... 

 

  Actieplan AP-1221: Bewaren, ontwikkelen, onderzoeken en presenteren van het erfgoed via twee 
musea-entiteiten 

    Het bewaren, ontwikkelen, onderzoeken en presenteren van het lokale en regionale erfgoed via twee 
unieke en complementaire musea-entiteiten. 

 

      

 Beleidsdoelstelling BD-3: Werken aan een aangename en duurzame leefomgeving om de 
aantrekkelijkheid van de gemeente verder te garanderen voor de diverse doelgroepen 

   Met deze beleidsdoelstelling willen we tegemoet komen aan het populair houden van de gemeente als woon- 
leef en werkomgeving. Het is duidelijk dat het wonen in de gemeente Koksijde alsmaar populairder wordt. 
Factoren zoals de rust, de zee en het strand spreken alsmaar meer jongeren en mensen van het binnenland 
aan om hier te blijven of te komen wonen. Uit de omgevingsanalyse blijkt dat de aantrekkelijkheid van de 
gemeente er ook voor zorgt dat het wonen in de gemeente Koksijde zeer duur is, dit vooral voor de 
jongeren binnen onze gemeente. Er zal ingezet worden op acties om het betaalbaar wonen voor deze 
bevolkingsgroep te verhogen. Op die manier kunnen we de vergrijzing binnen de gemeente voor een stuk 
tegengaan. Het streefdoel is het faciliteren van betaalbare, permanente bewoning. Dit kan gerealiseerd 
worden door het voeren van een actief grond- en pandenbeleid, door het regulerend optreden door middel 
van stedenbouwkundige voorschriften (die bijv. de typologie van de woningen bepalen enz.). In 
samenwerking met de diverse lokale actoren (OCMW, huisvestingsmaatschappij IJzer en Zee, sociaal 
verhuurkantoor, private investeerders, …) zal een actief woonbeleid gevoerd worden.  

De gemeente Koksijde bouwt mee aan de toekomst van morgen. Ze behoort tot de tien meest duurzame 
badplaatsen van Europa. Koksijde zet maximaal in op haar lokale identiteit, haar natuurlijk en cultureel 
erfgoed en het behouden van een schoon milieu in de kustgemeente. Mensen worden meer en meer 
milieubewust, maar bewustwording alleen is niet genoeg en gemeentelijke initiatieven zijn daarom van 
cruciaal belang. Ecologisch besturen is een beleidsaspect die elke gemeente als prioritair zou moeten 
beschouwen. Koksijde wil daarom de voorzorgen nemen om haar gemeentelijk beleid af te stemmen op het 
intact houden van haar omgeving en haar inwoners en bezoekers hier zo bewust mogelijk mee te laten 
omgaan. Het streefdoel is dan ook om de leefbaarheid in al haar facetten te optimaliseren en stimuleren. 
Een duurzaam mobiliteitsbeleid zal verder uitgewerkt worden met aandacht voor parkeerdruk in het 
hoogseizoen, veilige doortochten, veilige fietspaden en voetpaden, schoolomgevingen, …, inzet op 
verhoogde verkeersveiligheid en het verder ontsluiten van de fietsnetwerken.  

De kernversterking van dorpen is van vitaal belang om de leefbaarheid in de dorpen te verhogen, waardoor 
de aantrekkelijkheid van onze dorpen verhoogd wordt en bijkomend de lokale economie een impuls krijgt. 
Inzetten op dorpskernvernieuwing is een strategische keuze om de aantrekkelijkheid te vergroten en 
bijkomend het toerisme te versterken. Een aantrekkelijke publieke ruimte met voldoende 
groenvoorzieningen en met oog voor netheid zijn daarbij belangrijk. Het ruimtelijke ordeningsbeleid zal 
daarbij moeten bijdragen tot het verhogen van die leefbaarheid. 

Een aangename leefomgeving en een aantrekkelijke gemeente is enkel mogelijk indien inwoners en 
bezoekers zich veilig voelen. De implementatie van een geïntegreerd veiligheidsbeleid berust op de 
samenwerking tussen alle betrokken actoren uit de verschillende sectoren en beleidsniveaus. Dit houdt ook 
in dat de samenhang tussen de bestaande maatregelen, instrumenten en plannen meer op elkaar moet 
worden afgestemd (cf. het zonaal (politioneel) veiligheidsplan, het veiligheids- en preventiecontract, het 
parketbeleid, het lokaal sociaal beleidsplan, de noodplanning...). Het garanderen van veiligheid houdt dan 
ook meer in dan het optreden van de politiediensten. Met het maatschappelijk veiligheidsplan is een 
integrale aanpak mogelijk, waarbij samenwerking van cruciaal belang zal zijn. Opvolging, evaluatie en 
bijsturing van het veiligheidsplan zal dan ook de boodschap zijn. 

  Actieplan AP-1195: Zorgen voor een betaalbaar woningaanbod 

    Er werd een lokaal woonplan opgesteld met tal van acties rond betaalbaar wonen. Doelstelling is deze 
uit te voeren tijdens deze planperiode. Bovendien zal de reconversie van de militaire basis Koksijde een 
aantal opportuniteiten bieden inzake betaalbaar wonen in de gemeente Koksijde. Een masterplan voor 
deze zone is in opmaak (zie actieplan Ap-1196). 

 

  Actieplan AP-1197: Kwalitatief aanleggen van groene ruimtes (parken, perken, natuurgebieden) 

    De gemeente wordt momenteel reeds gekenmerkt door de grote aanwezigheid van groene ruimtes, die 
de aantrekkelijkheid van de gemeente om er te wonen en te verblijven verhoogt. Met dit actieplan willen 
we deze verder kwalitatief aanleggen en onderhouden. 
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  Actieplan AP-1198: Kwalitatief herinrichten van straten en pleinen 

    De openbare ruimte (straten, pleinen) is het platform om zich te verplaatsen, te winkelen, te spelen of 
een praatje te maken met de buren. Mensen hechten daarom veel belang aan het uitzicht en de 
leefkwaliteit van hun onmiddellijke omgeving. Ook op het vlak van toeristische aantrekkelijkheid is een 
kwalitatief openbaar domein van groot belang. Daarom zal de gemeente Koksijde verder investeren in 
het kwalitatief herinrichten van straten en pleinen, op maat van alle weggebruikers. 

 

  Actieplan AP-1199: Garanderen van een goed onderhouden en nette publieke ruimte 

    Een goed onderhouden en nette publieke ruimte is belangrijk als gevoelswaarde voor de vele gebruikers 
van het openbaar domein. 

 

  Actieplan AP-1200: Voeren van een duurzaam mobiliteitsbeleid en het instandhouden van het 
openbaar vervoersaanbod 

    Het gemeentelijke mobiliteitsplan zal de komende jaren verder de leidraad zijn voor het voeren van een 
duurzaam mobiliteitsbeleid, waarbij de aandacht gaat naar de verschillende modi. Belangrijk is daarbij 
ook een evenwichtig en toegankelijk openbaar vervoersaanbod in de gemeente, afgestemd op de noden 
van inwoners en bezoekers. 

 

  Actieplan AP-1201: Vervolledigen van fietsnetwerken 

    Als fietsvriendelijke gemeente wil de gemeente het fietsnetwerk verder uitbouwen zodat het voor 
fietsers nog aangenamer en veiliger wordt om zich met de fiets te verplaatsen, en dit voor zowel 
functionele als recreatieve verplaatsingen. Naast infrastructurele maatregelen zoals aanleg/vernieuwing 
van fietspaden (N34, N396), plaatsen van fietsenstallingen, wordt ook gedacht aan de uitbouw van 
fietsverhuurpunten op strategische plaatsen, zoals bijv. station Koksijde,… 

 

  Actieplan AP-1202: Voeren van een actief beleid rond beperken van afval 

    Koksijde wil er naar streven om samen met de inwoners, verblijvers en toeristen te ijveren voor een 
nette gemeente. De dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling blijft de nadruk leggen op het voorkomen 
van restafval met een doorgedreven sensibilisatie, een optimaal afgestemd aanbod om afval (selectief) 
in te zamelen en een gedifferentieerde tarifering. 

 

  Actieplan AP-1203: Verder investeren in de aanleg van afvalwaterzuivering teneinde de 
rioleringsgraad te verhogen 

    Koksijde heeft reeds een hoge riolerings- en zuiveringsgraad, doch is er nog werk aan de winkel om 
centraal gebied (overeenkomstig zoneringsplan) te voorzien van riolering en om het buitengebied hetzij 
te voorzien van (druk)riolering of IBA’s. 

 

  Actieplan AP-1204: Voeren van een duurzaam energiebeleid 

    De klimaatverandering is de laatste jaren niet meer uit de actualiteit weg te denken. Die aandacht is 
volkomen terecht. Studie na studie wordt aangetoond dat de effecten van de opwarming van de aarde 
in hun omvang en reikwijdte steeds dramatischer gevolgen hebben. Koksijde wil onder de noemer 
‘EnergieK2020’ vooroplopen in energiebewuste initiatieven. De opmaak en implementatie van een 
weldoordacht masterplan om de eigen CO2-uitstoot drastisch te reduceren laat een planmatige aanpak 
toe en biedt tevens een antwoord aan de toenemende energiekosten en de groeiende maatschappelijke 
bezorgdheid rond minder energieverbruik. Hierbij zal een masterplan Energiek2020 worden opgemaakt 
en ingezet worden op groene stroom. 

 

  Actieplan AP-1205: Milieubewustzijn en natuurbeleving op een actieve manier versterken 

    Educatie speelt een essentiële rol in het streven naar een duurzame samenleving. Onze attitudes 
worden immers mee bepaald door de kennis die we met de paplepel krijgen ingegoten. Het ecologisch 
bewustzijn herstellen is misschien wel dé factor in elke fundamentele transitie naar een duurzamer 
wereld. 

 

  Actieplan AP-1206: Het voeren van een duurzaam ruimtelijk ordeningsbeleid 

  Actieplan AP-1207: De gemeente voert een geïntegreerd en duurzaam veiligheidsbeleid 

    Veiligheid en leefbaarheid zijn belangrijke factoren voor een duurzame en aantrekkelijke leefomgeving.  

Kapotte straatlichten, inbraken, hondenpoep op straat, fietsdiefstallen, onverzorgde pleintjes, 
geluidsoverlast, … Het is een grote bron van overlast en het werkt onveiligheidsgevoelens bij de 
inwoners in de hand. De gemeente Koksijde wil deze vormen van overlast aanpakken door het voeren 
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van een geïntegreerd en duurzaam veiligheidsbeleid. 

Een dergelijke geïntegreerde benadering impliceert een doorgedreven samenwerking van actoren uit de 
verschillende sectoren en beleidsniveaus. De gemeentelijke diensten, politiediensten, het sociaal huis, 
de brandweer… kunnen onveiligheid efficiënter aanpakken als ze de handen in elkaar slaan en hun 
beleid op elkaar af te stemmen.  

Er wordt op toegezien dat voor het uitstippelen van het gemeentelijk veiligheidsbeleid rekening 
gehouden wordt met de prioriteiten van de Kadernota Integrale Veiligheid en met het nationaal 
veiligheidsplan. Het preventieluik wordt verder uitgewerkt in het gemeentelijk Strategisch Veiligheids- 
en Preventieplan. 

De gemeente Koksijde wil veiligheidsproblemen met andere woorden benaderen met een ruime, 
vernieuwende kijk. We willen niet enkel veiligheidsproblemen oplossen maar eveneens de 
onveiligheidsgevoelens van de inwoners, tweede verblijvers en toeristen van de gemeente reduceren tot 
een minimum. Er wordt hierbij een mooi evenwicht gezocht tussen proactieve en preventieve 
maatregelen en het sanctionerend luik. 

  Actieplan AP-1222: De dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling zorgt voor een efficiënte 
dienstverlening 

    De gemeente Koksijde heeft een sterke traditie in het voeren van een planmatig milieubeleid. De dienst 
Milieu en Duurzame Ontwikkeling inspireert, motiveert en stuurt mensen tot het nemen van bewuste 
keuzes met een positieve invloed op ons leefmilieu. Deze dienst werkt niet alleen de gebruikelijke 
milieuthema’s uit maar moet ook het thema duurzame ontwikkeling op de lokale beleidsagenda 
verankeren, mensen vertrouwd maken met de betekenis, ideeën aanreiken en helpen bij de opbouw van 
technische knowhow. Een duurzame gemeente streeft immers naar een economische en bestuurlijke 
ontwikkeling waarbij - naast ecologische kwaliteit - ook sociale rechtvaardigheid hoog in het vaandel 
staat. Rationeel energieverbruik, natuurbeleving en – educatie en het voorkomen van afval staan 
centraal. Maar ook het voorkomen en beperken van milieuhinder (omgevingsvergunning, toezicht, …), 
interne milieuzorg, biodiversiteit, Fair trade, … zijn thema’s die behoren tot de uitgebreide waaier van 
diensten. 

 

      

 Beleidsdoelstelling BD-4: Versterken van de lokale economie door blijvend in te zetten op het 
verhogen van de toeristische en de commerciële aantrekkelijkheid 

   Met deze beleidsdoelstelling willen we de lokale economie in Koksijde versterken door het verhogen van de 
toeristische en commerciële aantrekkelijkheid van de gemeente gezien de grote afhankelijkheid van 
toerisme voor de economie en de tewerkstelling binnen de gemeente. De omgevingsanalyse geeft duidelijk 
aan dat het dagtoerisme een belangrijke economische impact heeft, met een directe omzet van 70,6 miljoen 
euro, met voornamelijk uitgaven voor restaurantbezoek, algemene shopping en terras, tearoom, café en 
snacks. Het commercieel verblijftoerisme is goed voor een directe omzet van 148,2 miljoen euro.  

Hoe aantrekkelijker het toerisme binnen onze gemeente wordt, hoe sterker onze lokale economie zal 
groeien. Het is met andere woorden van groot belang dat de gemeente blijft investeren in de lokale 
economie.  

Met deze beleidsdoelstelling zal geprobeerd worden om de leegstand, die in de hele gemeente de vorige 
jaren duidelijk is toegenomen, in te perken. Sinds 2008 stellen we een verdubbeling vast van leegstaande 
handelspanden. Meer dan 11% van de handelspanden staat leeg. Leegstand treft heel Koksijde, maar 
verscheidene winkelgebieden in Koksijde hebben een hogere leegstandsgraad. Leegstand brengt allerlei 
negatieve effecten met zich mee en zorgt voor verloedering in het straatbeeld. De looproutes van 
winkelende bezoekers worden onderbroken door deze panden. Panden worden niet langer verzorgd en dit 
negatieve beeld dreigt zo uit te breiden naar andere panden of zelfs een ganse winkelstraat of - gebied. 
Stimuleren en faciliteren van handel in de deelkernen met respect voor kleinschaligheid en diversiteit zullen 
uiteindelijk de tewerkstelling en de leefbaarheid van de gemeente verhogen.  

Samen met de lokale horeca en de middenstand willen we onze imagoversterkende evenementen gaan 
intensifiëren. We willen de troeven van de gemeente nog meer gaan benadrukken. Een focus op de 
eigenheid van de gemeente staat centraal. Afstemming en overleg met alle actoren op het vlak van lokale 
economie zal nodig zijn alsook de samenwerking met verschillende gemeentelijke diensten 
(stedenbouwkundige voorzieningen). Verbeteren van de communicatie tussen het gemeentebestuur en de 
handelaars wordt als uitgangspunt van het beleid gezien. 

Koksijde is een aantrekkelijke kustgemeente met een aantal uitzonderlijke troeven (natuur, cultuur, 
garnaalvissers te paard). Toch dient blijvend geïnvesteerd te worden in de aantrekkelijkheid van de 
gemeente. De blijvende verfraaiing van straten en pleinen is een belangrijke factor in de toeristische 
aantrekkelijkheid van onze badplaats. Mooie pleinen zijn immers sfeerbepalend voor zowel inwoner als 
toerist. En deze positieve sfeerbeleving is van belang met het oog op herhaalbezoeken aan onze badplaats. 
De verdere kwalitatieve uitbouw van het toeristisch aanbod, zowel op het vlak van productontwikkeling als 
op het vlak van evenementenbeleid, is een belangrijke voorwaarde voor de duurzame ontwikkeling van een 
kustgemeente waar het toerisme de voornaamste economische activiteit is.  

Het verhogen van de naambekendheid en het versterken van het imago is een belangrijke voorwaarde om 
de concurrentiepositie van Koksijde te behouden en te verstevigen. Om het product ‘Koksijde’ optimaal op 
de kaart te zetten, dient de USP (Unique Selling Proposition of de unieke kenmerken die Koksijde anders 
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maken dan de concurrenten) in alle communicatie-acties uitgedragen te worden. Een gerichte 
promotiestrategie (mediaplan) moet uitgewerkt worden in functie van de doelgroepen. Alleen zo kan 
Koksijde een sterk merk blijven. 

  Actieplan AP-1189: Ondersteunen en stimuleren van de betrokkenheid met de diverse actoren op 
vlak van lokale economie 

    Door de betrokkenheid met de diverse actoren op vlak van lokale economie te stimuleren, worden 
ondernemers en andere actoren aangemoedigd in te spelen op de kansen die bv. evenementen bieden. 
Het opzetten van gezamenlijke acties in samenwerking met de plaatselijke handelaars creëren een win-
win situatie voor alle partijen. 

 

  Actieplan AP-1191: Uitbouwen van het toeristisch aanbod op basis van onze eigenheid 

    Koksijde dient als kustgemeente blijvend te investeren in het toeristisch aanbod. Bij het uitbouwen van 
dit aanbod wordt zoveel als mogelijk ingespeeld op de eigenheid en de troeven (USP) van onze 
gemeente. Daarnaast dient de toeristische productontwikkeling afgestemd te zijn op de verschillende 
potentiële doelgroepen van onze badplaats. 

 

  Actieplan AP-1192: Dienstverlening op maat van de toeristen aanbieden 

    De bezoeker kan in de drie badplaatsen (Koksijde-Bad, Oostduinkerke-Bad en Sint-Idesbald) terecht 
voor toeristische informatie. De digitale ontsluiting van deze informatie dient bij te dragen tot een 
professionele en kwalitatieve dienstverlening. 

 

  Actieplan AP-1193: Inzetten op duurzame en vernieuwende promotiekanalen en een gerichte 
marketing- en promotiestrategie 

    Volgens de recentste cijfergegevens staat Koksijde op de eerste plaats inzake overnachtingen in het 
commercieel logies en tweede verblijven. Het is dan ook belangrijk de marktpositie van Koksijde te 
behouden door het verder uitbouwen van een gerichte marketing- en promotiestrategie, afgestemd op 
de diverse doelgroepen binnen het toeristisch beleid. 

Door het inzetten van nieuwe online toepassingen en de verdere uitbouw van het social mediabeleid in 
de gemeente wordt ingespeeld op de trend van digitale media. Op die manier wordt het bereik vergroot 
en wordt de positionering van Koksijde als dynamische en fascinerende kustgemeente versterkt. 

 

  Actieplan AP-1232: Uitbouwen van een uniek en vernieuwend evenementenbeleid 

    Binnen het evenementenbeleid worden nieuwe en wervende evenementen uitgewerkt die bijdragen tot 
het stimuleren van het dag-, verblijfs en tweedeverblijftoerisme in de gemeente. 

 

      

 Beleidsdoelstelling BD-5: De gemeente Koksijde zorgt voor een klantgerichte, efficiënte en effectieve 
dienstverlening 

   Dienstverlening is een ‘hot topic’ en is niet enkel een kwestie van beheer, maar ook van beleid. Burgers 
kiezen een woonplaats in functie van de diensten die de gemeente levert, zowel fysiek als virtueel. Uit 
metingen blijkt dat de dienstverlening niet steeds gericht dient te zijn op nieuwe zichtbare zaken en 
projecten, maar dat het minstens even belangrijk is om in te zetten op de dagdagelijkse werking. Met deze 
beleidsdoelstelling willen we als bestuur tegemoet komen aan een klantgerichte flexibele dienstverlening 
met aandacht voor de dagdagelijkse kwaliteit en dit als het kloppend hart van onze gemeente.  

 

Interne communicatie is hierbij van fundamenteel belang. Het is allereerst de bedoeling om de interne 
communicatie die er op dit moment is verder uit te bouwen en te stroomlijnen en dit in alle richtingen: 
verticaal (top-down, buttom-up), horizontaal, parallel en diagonaal. Op die manier zal de doorstroom van 
informatie vlot, transparant en volgens de geijkte kanalen kunnen verlopen. Niet alleen de communicatie 
binnen de diensten maar ook tussen de diensten onderling en met de mandatarissen dient optimaal en 
effectief te zijn. Alle personeelsleden en mandatarissen voelen zich betrokken bij de interne communicatie 
en dragen er actief toe bij. Aangezien de informatie doelgericht wordt uitgewisseld in alle richtingen ontstaat 
een efficiëntere organisatie. Dit betekent dat alle personeelsleden op de hoogte zijn en zich betrokken 
voelen, gemotiveerd zijn, vlotter werken en kennis hebben van de organisatie.  

Gaandeweg vonden diverse begrippen van een modern HRM-beleid ingang binnen de organisatie. Gezien het 
om een belangrijk veranderingstraject gaat, staat de organisatie voor een aantal belangrijke uitdagingen. 
De personeelsleden staan immers in voor een efficiënte, effectieve en klantgerichte dienstverlening. 
Medewerkers doen dit niet zomaar, we moeten onze medewerkers motiveren en gemotiveerd houden. 
Medewerkers moeten daarbij de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien in een veilige, 
lerende en veranderende context. We kunnen ons als organisatie pas ontwikkelen indien de kennis en 
vaardigheden van onze medewerkers systematisch verbeterd wordt, waarbij medewerkers de mogelijkheid 
krijgen om specifieke vormingstrajecten te volgen. Een geïntegreerd HRM-beleid is dus zeer complex, 
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waarbij het noodzakelijk zal zijn om in te zetten op verschillende aspecten van HRM, o.a. het 
aanwezigheidsbeleid versterken, onthaalbeleid verder uitwerken, het ontwikkelen van een middelenbeleid, 
het blijvend inzetten op een efficiëntere doelgroepgerichte communicatie, gerichte werving en selectie….  

Het ROCK! project dat tegemoet kwam aan de formele verplichting die volgde uit de rechtspositieregeling 
m.b.t. het houden van evaluaties is de tool bij uitstek om het HRM-beleid verder uit te werken, door de 
ontwikkeling van competenties bij medewerkers en als het instrument voor het waarderen van onze 
medewerkers. ROCK! wordt de rode draad door de organisatie. De uitwerking van een HRM beleid wordt als 
één van de instrumenten gezien om van onze organisatie een moderne, slagkrachtige machine te maken, 
waarbij een evenwicht gezocht zal worden tussen enerzijds het kostenplaatje van het werken met mensen 
en anderzijds de baten van het werken met mensen. Bij de uitwerking zal rekening gehouden worden met 
het welzijn van de personeelsleden, door het voeren van een integraal preventiebeleid.  

Naast interne communicatie is ook onze externe communicatie van groot belang om onze dienstverlening te 
optimaliseren. De lijn blijft het actief en passief informeren van onze doelgroepen door in te zetten op een 
mix van verschillende communicatiekanalen. Om onze klanten effectiever en efficiënter te informeren zal 
volop ingezet worden op ‘corporate communicatie’ door het voeren van doordachte communicatiecampagnes 
a.d.h.v. nieuwe communicatietechnieken. Het spreekt voor zich dat gerichte communicatie slechts mogelijk 
is met een uniforme samenhangende aanpak tussen de interne en de externe communicatiedoorstroming. 
Door middel van enquêtes en tevredenheidsonderzoeken willen we als bestuur op de hoogte blijven van wat 
leeft bij onze klanten en medewerkers. Een klantgerichte dienstverlening wil ook zeggen een optimale 
klachtenbehandeling, zodat klachten van burgers daadkrachtig aangepakt worden met het oog op de 
verbetering van de dienstverlening en de verhoging van de betrokkenheid van de burgers. Ook door de 
verdere uitwerking van het interne beheerssysteem zal de effectieve dienstverlening verscherpt worden, 
zodat de burger garanties heeft over de rechtmatigheid van de verkregen informatie.  

Koksijde staat voor een uitgebreide dienstverlening o.a. door het aanbieden van lager- en deeltijds 
kunstonderwijs, verschillende opvanginitiatieven voor kinderen die tegemoet komen aan de behoeften van 
jonge gezinnen, sportvoorzieningen zoals zwembaden…. Maar we denken ook aan brandweer en 
ambulancedienst, archiefdienst, dienst stedenbouw, …..Met deze beleidsdoelstelling willen we alle 
gemeentediensten verder professionaliseren en kwalitatief ondersteunen. Deze uitgebreide dienstverlening 
is enkel mogelijk indien er voldoende aandacht is voor het onderhoud en de verfraaiing van het 
gemeentelijk patrimonium. 

ICT is een belangrijk aspect voor onze dienstverlening, waarbij vastgesteld wordt dat ICT zeer snel 
evolueert. De laatste jaren heeft er op het vlak van ICT een inhaalbeweging plaatsgevonden in onze 
gemeente door verschillende investeringen. Het zal voor de toekomst belangrijk zijn om de huidige ICT-
mogelijkheden maximaal te benutten, zowel intern als extern en om onze dienstverlening kwalitatief hoog te 
houden door in te spelen op nieuwe tendensen. Uit de externe omgevingsanalyse blijkt immers dat 
digitalisering aan belang toeneemt. Inspelen op nieuwe technologie wil echter niet zeggen dat we ons als 
bestuur laten verblinden door al dat nieuws, het is belangrijk dat nieuwigheden steeds afgetoetst worden 
aan het langetermijnbeleid en aan onze visie.  

De gemeente is vertegenwoordigd in tal van samenwerkingsverbanden die de dienstverlening ten goede 
komt en die ervoor zorgt dat versnippering in het beleid en overlapping van maatregelen vermeden wordt. 
Binnen deze beleidsdoelstelling willen we als gemeente als regisseur optreden en onze 
samenwerkingsverbanden verder professionaliseren. 

  Actieplan AP-1168: Voeren van een doordacht communicatie- en onthaalbeleid 

    Communicatie wordt steeds meer een belangrijk managementinstrument. We willen verschuiven van 
een "communicatieve" overheid met klassieke top-down communicatie (waarbij de burger alles 
ondergaat) naar een "converserende" overheid. Door de nieuwe communicatietools (vnl. sociale media) 
bepaalt de burger mee de beeldvorming. Onze inwoners, tweede verblijvers en toeristen zijn ook 
mediakanalen geworden en horen graag nieuws en opinies van andere mensen. Daarom moet ons 
gemeentebestuur zich aanpassen aan de veranderende buitenwereld. De dienst communicatie, onthaal 
en protocol (ComOP) zal zich de komende jaren op vlak van externe communicatie vooral inzetten op 
klantgerichtheid. Er zal blijvend aandacht gaan naar professioneel onthaal en naar het laagdrempelig en 
consequent communiceren en dichtbij de burger staan. Er zal aandacht gaan naar de inhoud, omdat dit 
de geloofwaardigheid verhoogt. Een goede content stimuleert bovendien de conversatie en dit is iets 
wat het gemeentebestuur moet faciliteren, nl. ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen ons verhalen 
"doorvertellen". Hiervoor zal het nodig zijn te weten wie onze klanten zijn, als we weten tot wie we 
spreken. Met moeten oog hebben voor de juiste communicatiemix. Daarbij zal verder sterk ingezet 
worden op de mogelijkheden van digitale communicatie (facebook, twitter, foursquare, pinterest, ...), 
maar ook de traditionele kanalen moeten blijvend gebruikt worden. Daarbij is het belevingsaspect in al 
onze communicatie belangrijk, waarbij de bestaande huisstijl verder als leidraad zal gebruikt worden. 
Het zal ook belangrijk zijn om de campagnes te evalueren: meten is weten. 

Er zal de komende jaren ook ingezet worden op interne communicatie. De dienst ComOP zal daarbij, als 
stafdienst, een blijvende adviserende en regisserende rol krijgen. Communicatie is immers van 
iedereen. Alle medewerkers van de organisatie dienen ondersteund en "getraind" te worden. Alle 
personeelsleden worden op die manier ambassadeurs van het burgernabije bestuur. Daarom zal veel 
aandacht gaan naar interne communicatie. Dit zal gestroomlijnd en gestructureerd worden en digitaal 
ondersteund door middel van een uit te bouwen, efficiënt intranet. 

 

  

210



 
gemeente Koksijde (38014) - meerjarenplan 2014-2019 – C.03.overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen  9 

  Actieplan AP-1169: Inzetten op ICT en het afstemmen van de ICT-mogelijkheden op de organisatie 

    De afgelopen jaren is er binnen onze organisatie veel geïnvesteerd in de vernieuwing van de hardware 
inzake ICT (serverpark, glasvezelnetwerk, ...), teneinde in de toekomst over een performant netwerk te 
kunnen beschikken. Dit netwerk dient nu verder ingezet te worden om een doorgedreven gebruik van 
ICT-toepassingen te implementeren binnen onze organisatie, dit gericht op efficiëntere werkprocessen. 
Prioritair zijn daarbij de processen rond besluitvorming (college, gemeenteraad) en personeelsbeheer en 
de uitwerking van een mid-office (van waaruit andere toepassingen gestuurd worden) o.a. gericht op e-
government. 

 

  Actieplan AP-1170: Voeren van een personeelsbeleid gericht op HR-management 

    In de voorbije beleidsperiode is er veel geïnvesteerd in de heroriëntering van het personeelsbeleid. Van 
een personeelsbeheer zijn we stilaan aan het evolueren naar een beleid gericht op human resources. 
Een recent uitgevoerde HR-scan maakt het mogelijk de prioriteiten op dat vlak nog duidelijker te 
formuleren. Hier zal in de huidige beleidsperiode nog meer worden op ingezet. Bovendien zal een 
integratie van diverse instrumenten leiden tot meer efficiëntie en een doelgericht personeelsbeleid... 

 

  Actieplan AP-1171: De Secretarie blijft de draaischijf van de gemeentelijke organisatie 

    De secretarie zal in de komende beleidsperiode haar rol als centrale draaischijf binnen de gemeentelijke 
organisatie verder uitbouwen. Zij heeft een belangrijke rol bij de beleidsvoorbereiding, inzonderheid wat 
de werking van het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad betreft. Dit proces 
kan, mits inzet van de juist informaticools, verder geoptimaliseerd worden. Ook postregistratie en 
documentenbeheer kan verder uitgebouwd en geprofessionaliseerd worden. 

 

  Actieplan AP-1172: Zorg dragen voor bescherming en preventie op het werk 

    De gemeente beschikt over een professionele en goed uitgebouwde Interne dienst Preventie en 
Bescherming op het Werk, die het beleid adviseert over de haar toevertrouwde bevoegdheden en die 
alle werknemers ondersteunt. De dienst zal haar rol blijven uitoefenen, teneinde te zorgen voor het 
terugdringen van het aantal arbeidsongevallen en de verdere verbetering van de 
arbeidsomstandigheden. 

 

  Actieplan AP-1173: Opvang- en ondersteuningsinitiatieven uitwerken op maat van jonge gezinnen 

    De gemeente blijft verder inzetten op het zelf organiseren en het ondersteunen van opvanging- en 
ondersteuningsinitiatieven voor kinderen. Dit gebeurt via de Dienst voor Onthaalouders, erkend door 
Kind & Gezin en door de dienst Buitenschoolse Kinderopvang (BKO). Voor werkende ouders is het 
immers belangrijk om te kunnen rekenen op de nodige opvang voor hun kinderen. 

 

  Actieplan AP-1174: Investeren in het onderhoud en de verfraaiing van het gemeentelijk 
patrimonium 

    De gemeente wenst verder te investeren in het verfraaiien van het gemeentelijk patrimonium waarbij 
duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt is (zowel naar ontwerp,  energieverbruik, materiaalgebruik 
en onderhoudsvriendelijkheid toe, als naar flexibiliteit van gebruik). 

Een aantrekkelijk patrimonium is eveneens een hefboom naar de ruimere (private omgeving) en komt 
de hele gemeente ten goede. 

 

  Actieplan AP-1175: Aanbieden van een kwalitatief lager onderwijs 

    De gemeente blijft verder investeren in een kwalitatief lager onderwijs. De recente infrastructuurwerken 
in de twee gebouwen bestemd voor gemeentelijk onderwijs, moeten dit onderwijs verder aantrekkelijk 
houden. Daarnaast wordt ook veel geïnvesteerd in extra, niet gesubsidieerd personeel. Om het 
gemeentelijke onderwijs toegankelijk te maken voor iedereen, mag de financiële drempel niet te hoog 
liggen en dus betaalbaar zijn. Er wordt daarom rigoureus toegezien op de prijzenpolitiek van ons 
gemeentelijk onderwijs. Daarnaast is er ook samenwerking met de financiële dienst en het sociaal huis 
bij problematische schoolrekeningen. 
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  Actieplan AP-1176: Aanbieden van een kwalitatief deeltijds kunstonderwijs 

    De Westhoek Academie (WAK) zal haar kwalitatieve werking verder zetten. Rekening houdende met de 
wijzigende regelgeving zal het nodig zijn over te gaan tot het heroriënteren naar een Kunstacademie, 
waar alle kunstdisciplines samen worden aangeboden: beeld, muziek, dans, woord en media. In de 
toekomst zal een fusie/overname van de podiumkunsten een mogelijke eerste stap zijn. Bij de geplande 
renovatiewerken in het hoofdgebouw in de Veurnelaan wordt rekening gehouden met de toekomstige 
kunstacademie: een centraal secretariaat, de herinrichting van de zolderruimte tot multimediale ruimte, 
een polyvalente zaal en een auditorium. Voor het beeldhouwatelier zal moeten uitgekeken worden voor 
een andere locatie in de gemeente, waardoor hout- en steenbewerking mogelijk moet worden. Na de 
renovatie van de derde verdieping van de Noordduinen zal er meer ruimte beschikbaar komen voor de 
podiumkunsten. De kunstacademie zal een steunpunt zijn voor kunst- en cultuureducatie met externe 
partners uit de regio: regulier onderwijs, cultureel centrum, bibliotheek, jeugdclub, cultuur. 

 

  Actieplan AP-1177: Brandweer en ambulancedienst zorgen voor een vlotte dienstverlening 

    Koksijde wil ernaar streven om in een zonaal verband samen met de buurgemeenten te ijveren voor een 
snelle en gepaste brandbestrijding en technische hulpverlening volgens een beschikbaarheidssysteem 
van personeel en materieel dat werkt in een netwerk van posten. 

De brandweerdienst zet zich bovendien in voor de voorkoming van brand door middel van het adviseren 
en opvolgen van de binnen het wettelijk kader verplichte preventiedossiers, en voor de verdere uitbouw 
van het door het nationaal brandpreventieplan voorziene maatschappelijk project brandveilig wonen. 

De ambulancedienst blijft verder instaan voor de dringende medische hulpverlening op het grondgebied 
van de gemeente Koksijde en ook daarbuiten, door een gepast gevolg te geven aan de oproepen van 
het hulpcentrum 100/112. 

 

  Actieplan AP-1181: Aanbieden van recreatieve en sportmogelijkheden in de zwembaden 

    De gemeente Koksijde beschikt over een overdekt zwembad in Koksijde-dorp en een (in aanbouw 
zijnde) gerenoveerd openluchtzwembad in Oostduinkerke. Dit aanbod is uniek in de regio en zorgt voor  
recreatie- als sportmogelijkheden voor zowel eigen inwoners, bezoekers en tweede verblijvers. 

 

  Actieplan AP-1183: Zorg dragen voor het gemeentelijke archief 

    De gemeentelijke archiefdienst wil de dienstverlening bestendigen door het binnen een wettelijk kader 
verder verzamelen, beheren, onderzoeken en ontsluiten van zowel de collectie van het gemeentearchief 
als de verzameling van de heemkundige kring Bachten de Kupe. 

In ons aanbod van ‘producten’ en activiteiten, blijft de klantgerichtheid naar zowel onze interne als 
externe klanten voorop staan.  We hechten eveneens veel belang aan een optimale bewaring van zowel 
onze analoge documenten als digitale dragers. Om tegemoet te komen aan de huidige normen van 
archiveren blijven we verder werken aan het digitaliseren, digitaal archiveren en digitaal ontsluiten van 
onze documentaire collectie. Bovendien beheert de archiefdienst verder het Erfgoedhuis Bachten de 
Kupe. 

 

  Actieplan AP-1227: Diensten en inwoners zijn geïnformeerd over en participeren aan het 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid 

    De diensten en inwoners van de gemeente zijn geïnformeerd over en participeren aan het gemeentelijk 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. 

De gemeente Koksijde wil de inwoners en diensten activeren rond het beleid betreffende de 
ontwikkelingssamenwerking. De gemeente Koksijde ondersteunt de lokale verenigingen die zich inzetten 
voor projecten betreffende ontwikkelingssamenwerking. De gemeente Koksijde zet de werking van de 
adviesraad ontwikkelingssamenwerking verder. 

 

  Actieplan AP-1228: Het instandhouden en bekendmaken van de stedenband tussen het district 
Marowijne en de gemeente 

    De gemeente Koksijde opteert ervoor om de bestaande stedenband(werking) met het district Marowijne 
in Suriname verder te zetten en gedurende de komende legislatuur de opgestarte projecten af te 
werken of de nog te ontplooien projecten te lanceren. 

 

  Actieplan AP-1229: Zorgen voor de veiligheid van de strandbezoekers 

    De gemeente bestendigt de bestaande strandreddingsdiensten.  
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  Actieplan AP-1230: Zorgen voor een efficiënte en klantvriendelijke bevolkingsadministratie 

    De dienst Burgerzaken staat verder in voor het continu bijwerken van de bevolkingsregisters en het 
afleveren van uittreksels; het bijwerken van het woningenbestand met gebruik van moderne technieken 
zoals GIS (Geografisch Informatiesysteem); het samenstellen en overmaken van de 
vreemdelingendossiers; het aanvragen en afleveren van arbeids- en beroepskaarten; registratie 
aanvragen en uitreiking internationale biometrische reispaspoorten en biometrische verblijfstitels 
onderdanen niet-EU onderdanen; registratie aanvragen en uitreiking elektronische identiteitskaarten 
voor Belgen en EU-onderdanen > 12 jaar en elektronische KIDS-ID Belgische kinderen < 12 jaar en 
identiteitskaart vreemdelingen < 12 jaar; registratie aanvragen en uitreiking rijbewijsdocumenten; 
beheer van het gemeentelijk strafregister; begraafplaatsenbeheer, samenstelling dossiers en formuleren 
van adviezen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand/de burger toe inzake dossiers huwelijken, 
nationaliteit, registratie geboorten, overlijden, registratie erkenningen, adopties, wettelijke 
samenwoning, laatste wilsbeschikking, verklaring orgaandonatie en het organiseren van de 
verkiezingen. 

 

  Actieplan AP-1231: Gelijkblijvend beleid niet in acties opgenomen 

  Actieplan AP-1233: Voeren van een flankerend onderwijsbeleid 

    Met dit actieplan willen we inspelen op de Vlaamse beleidsprioriteiten inzake het flankerend 
onderwijsbeleid. We willen met het voeren van een flankerend onderwijsbeleid eerst en vooral streven 
naar gelijke onderwijskansen. Daarnaast is het ook belangrijk dat er acties ondernomen worden om de 
betrokkenheid en participatie van de verschillende actoren te versterken. 
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            Interne organisatie 

 
 

 

 
Periode: 2014 - 2019   

 Gemeente Koksijde (NIS 38014) 
 Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde 
 Secr.: Stekelorum Joeri 
 Fin. beheerder: Vandeputte Jean-Philippe 

 

ORGANOGRAM GEMEENTE KOKSIJDE 
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OVERZICHT PERSONEELSBESTAND 

Schema TM1: Personeel 
 
Aantal voltijds equivalenten (VTE) 
 
 
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Vastbenoemd 111,8 110,5 110,5 109,5 109,5 108,0 
Niveau A 18,0 18,0 18,0 17,0 17,0 17,0 
Niveau B 18,4 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 
Niveau C 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 38,5 
Niveau D 36,4 35,5 35,5 35,5 35,5 34,5 
Niveau E 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Contractueel (niet-gesco) 81,4 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 
Niveau A 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
Niveau B 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 
Niveau C 30,7 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 
Niveau D 12,1 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 
Niveau E 14,6 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 

Gesco 191,3 191,3 191,3 191,3 191,3 191,3 
Niveau A 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Niveau B 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Niveau C 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 
Niveau D 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 
Niveau E 48,3 48,3 48,3 48,3 48,3 48,3 

TOTAAL 384,4 379,8 379,8 378,8 378,8 377,3 
Niveau A 30,0 29,0 29,0 28,0 28,0 28,0 
Niveau B 34,4 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 
Niveau C 104,0 102,4 102,4 102,4 102,4 101,9 
Niveau D 153,0 151,1 151,1 151,1 151,1 150,1 
Niveau E 62,9 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3 

       
PB vastbenoemd brandweer 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
onderwijzers ten laste 10,97 10,97 10,97 10,97 10,97 10,97 
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Overzicht budgethouders

Gemeente Koksijde (NIS 38014)

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

Secr.: Stekelorum Joeri

Fin. beheerder: Vandeputte Jean-Philippe

Code Omschrijving Code Omschrijving bovenliggende
budgethouder

FB Financieel beheerder CBS College van burgemeester en
schepenen

SEC Secretaris CBS College van burgemeester en
schepenen

CBS College van burgemeester en
schepenen

GR Gemeenteraad

GR Gemeenteraad

28/11/2013 14:08 1 / 1
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Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
Periode: 2014 - 2019
Gemeente Koksijde (NIS 38014)

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

Secr.: Stekelorum Joeri

Fin. beheerder: Vandeputte Jean-Philippe

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering
Beleidsveld: 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Beleidsveld: 0020 Fiscale aangelegenheden

Beleidsveld: 0030 Financiële aangelegenheden

Beleidsveld: 0040 Transacties in verband met de openbare schuld

Beleidsveld: 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Beleidsdomein: 01 Bestuur en organisatie
Beleidsveld: 0100 Politieke organen

Beleidsveld: 0110 Secretariaat

Beleidsveld: 0111 Fiscale en financiële diensten

Beleidsveld: 0112 Personeelsdienst en vorming

Beleidsveld: 0113 Archief

Beleidsveld: 0115 Welzijn op het werk

Beleidsveld: 0119 Overige algemene diensten

Beleidsveld: 0130 Administratieve dienstverlening

Beleidsveld: 0190 Overig algemeen bestuur

Beleidsveld: 0400 Politiediensten

Beleidsveld: 0790 Erediensten

Beleidsveld: 0900 Sociale bijstand

Beleidsdomein: 02 Leef-, woon- en werkomgeving
Beleidsveld: 0160 Hulp aan het buitenland

Beleidsveld: 0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

Beleidsveld: 0200 Wegen

Beleidsveld: 0210 Openbaar vervoer

Beleidsveld: 0220 Parkeren

Beleidsveld: 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

Beleidsveld: 0309 Overig afval- en materialenbeheer

Beleidsveld: 0310 Beheer van regen- en afvalwater

Beleidsveld: 0319 Overig waterbeheer

28/11/2013 14:10 1 / 3
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Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein Gemeente Koksijde

Beleidsveld: 0390 Overige milieubescherming

Beleidsveld: 0410 Brandweer

Beleidsveld: 0420 Dienst 100

Beleidsveld: 0440 Overige hulpdiensten

Beleidsveld: 0470 Dierenbescherming

Beleidsveld: 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

Beleidsveld: 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid

Beleidsveld: 0500 Handel en middenstand

Beleidsveld: 0530 Land-, tuin- & bosbouw

Beleidsveld: 0600 Ruimtelijke planning

Beleidsveld: 0620 Grondbeleid voor wonen

Beleidsveld: 0630 Watervoorziening

Beleidsveld: 0640 Elektriciteitsvoorziening

Beleidsveld: 0650 Gasvoorziening

Beleidsveld: 0670 Straatverlichting

Beleidsveld: 0680 Groene ruimte

Beleidsveld: 0690 Overige nutsvoorzieningen

Beleidsveld: 0800 Gewoon basisonderwijs

Beleidsveld: 0820 Deeltijds kunstonderwijs

Beleidsveld: 0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs

Beleidsveld: 0873 Kosten toegangprijs zwembad leerlingen lager onderwijs

Beleidsveld: 0874 Leerlingenvervoer

Beleidsveld: 0879 Andere voordelen

Beleidsveld: 0880 Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs

Beleidsveld: 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

Beleidsveld: 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

Beleidsveld: 0945 Kinderopvang

Beleidsveld: 0949 Overige gezinshulp

Beleidsveld: 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen

Beleidsveld: 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Beleidsveld: 0990 Begraafplaatsen

Beleidsdomein: 03 Vrije Tijd
Beleidsveld: 0520 Toerisme - Onthaal en promotie

Beleidsveld: 0700

28/11/2013 14:10 2 / 3
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Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein Gemeente Koksijde

Musea

Beleidsveld: 0701 Cultuurcentrum

Beleidsveld: 0702 Schouwburg, concertgebouw, opera

Beleidsveld: 0703 Openbare bibliotheken

Beleidsveld: 0705 Gemeenschapscentrum

Beleidsveld: 0709 Overige culturele instellingen

Beleidsveld: 0710 Feesten en plechtigheden

Beleidsveld: 0711 Openluchtrecreatie

Beleidsveld: 0720 Monumentenzorg

Beleidsveld: 0729 Overig beleid inzake het erfgoed

Beleidsveld: 0740 Sport

Beleidsveld: 0750 Jeugd

28/11/2013 14:10 3 / 3
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            Meerjarenplan – toelichting – entiteiten opgenomen 
onder financiële vaste activa 

 
 

 

 

Periode: 2014 - 2019   

 Gemeente Koksijde (NIS 38014) 

 Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde 

 Secr.: Stekelorum Joeri 

 Fin. beheerder: Vandeputte Jean-Philippe 

 

 
1 

Reglementaire basis: artikel 9, 5° MB tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de 
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn dd. 01 oktober 2010 gewijzigd op 26.11.2012 

Aandelen Gaselwest – FIGGA (91 aandelen) 
Aandelen Gaselwest Ae (249.730 aandelen) 
Aandelen Gaselwest Fe (71.351 aandelen) 
Winstbewijzen Gaselwest E”e (22.680 aandelen) 
Aandelen Gaselwest Ag (132.893 aandelen) 
Aandelen Gaselwest Fg (37.969 aandelen) 
Winstbewijzen E”g (12.178 aandelen) 
Aandeel Figga ICS (1 aandeel) 
Aandelen IWVA (2.903 aandelen) 
Woonmaatschappij IJzer en Zee (2.440 aandelen) 
Aandelen I.K.W.V. (95 aandelen) 
Aandelen De Lijn 
Aandelen I.V.V.O. (14.374 aandelen) 
Aandelen CEVI vzw (26 aandelen) 
WVI (7.598 aandelen) 
FIGGA e-aandelen (1 aandeel) 
AGB  Koksijde (100% aandelen) 
VVV Koksijde-Oostduinkerke vzw  
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            De Fiscaliteit 

 
 

 

 
Periode: 2014 - 2019   

 Gemeente Koksijde (NIS 38014) 

 Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde 

 Secr.: Stekelorum Joeri 

 Fin. beheerder: Vandeputte Jean-Philippe 
 

Reglementaire basis: artikel 9, 6° MB tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de 
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn dd. 01 oktober 2010 gewijzigd op 26.11.2012 

a. per jaar van het meerjarenplan: de aanslagvoet van de APB en de aanslagvoet van de OOV 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Aanvullende personenbelasting  0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Opcentiemen onroerende voorheffing 1950 1950 1950 1950 1950 1950 

 

b. verwijzing naar de plaats van publicatie van de eigen belastingreglementen: op de 
website http://inwoner.koksijde.be/belastingen-retributies  

c. overzicht van de belastingen waarvan de aanslagvoet zal gewijzigd worden tijdens de looptijd van 
het meerjarenplan: 

Volgende belastingen worden jaarlijks welvaartsvast gemaakt: 

Belasting tweede verblijf: 

Jaar : zone I studio I zone II studio II stacaravans 
2014 913 842 836 734 357 
2015 931 858 853 749 364 
2016 950 875 870 764 371 
2017 969 893 888 779 379 
2018 988 911 905 795 386 
2019 1.000 929 923 811 394 

 

Milieubelasting: 

 A: per 
woongelegenheid  

B per woongelegenheid 
waarvan gebruiker recht heeft 
op verhoogde tegemoetkoming 
sociale zekerheid 

C industriële of 
handelsexploitaties of 
vrije beroepen 

D kampeerterreinen, 
hotels, … (per 30) 

2014 173 77 230 230 
2015 177 78 234 234 
2016 180 80 239 239 
2017 184 81 244 244 
2018 188 83 248 248 
2019 191 84 253 253 

 

Belasting kampeerterreinen: 

Dienstjaar niet-toeristische plaats per vierkante meter 
2014 357,00 0,25 
2015 364,00 0,25 
2016 371,00 0,25 
2017 379,00 0,25 
2018 386,00 0,25 
2019 394,00 0,25 

 

Voertuigen bestemd voor exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder: jaarlijkse 
indexering opgenomen in het decreet.  
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Additionele bouwbelasting op het scheppen van parkeerplaatsen: tarief per ontbrekende parkeerplaats van 
toepassing op stedenbouwkundige aanvragen ingediend: 
- van 01.01.2014 tem 31.12.2015:  3.500 euro per ontbrekende parkeerplaats 
- van 01.01.2016 tem 31.12.2017:  4.000 euro per ontbrekende parkeerplaats 
- van 01.01.2018 tem 31.12.2018:  4.500 euro per ontbrekende parkeerplaats 

Leveren en plaatsen van een grafkelder, urnenkelder of columbariumnis: tarief van toepassing voor het jaar waarin 
de aanvraag gebeurt: 

 Voor de aanvraag in jaar: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Grafkelder 1 persoon 450 460 470 480 490 500 
Grafkelder 2 personen 500 510 520 530 540 550 
Urnenkelder urnenveld 1 persoon 450 460 470 480 490 500 
Urnenkelder urnenveld 2 personen 500 510 520 530 540 550 
Columbariumnis 1 persoon 350 360 370 380 390 400 
Columbariumnis 2 personen 400 410 420 430 440 450 

 

Belasting op begravingen en op de ontgravingen: 
- inwoner of met inwoner gelijkgestelde persoon die begraven wordt: 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Zonder concessie in volle grond – 10 jaar 0 0 0 0 0 0 
Met concessie in volle grond – 50 jaar 600 600 625 625 650 650 
Concessie 50 jaar in grafkelder, urnenkelder of 
columabriumnis voor 1 persoon – 50 jaar 

600 600 625 625 650 650 

Concessie 50 jaar in grafkelder, urnenkelder of 
columabriumnis voor 2 personen – 50 jaar 

800 800 830 830 870 870 

Bijplaatsen kleine kist of boventallige urne in 
grafkelder, urnenkoffer of columbariumnis 

100 100 100 100 100 100 

- niet-inwoner die begraven wordt: 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Zonder concessie in volle grond – 10 jaar 1.100 1.100 1.150 1.150 1.200 1.200 
Met concessie in volle grond – 50 jaar 1.600 1.600 1.700 1.700 1.800 1.800 
Concessie 50 jaar in grafkelder, urnenkelder of 
columabriumnis voor 1 persoon – 50 jaar 

1.600 1.600 1.700 1.700 1.800 1.800 

Concessie 50 jaar in grafkelder, urnenkelder of 
columabriumnis voor 2 personen – 50 jaar 

2.000 2.000 2.100 2.100 2.200 2.200 

Bijplaatsen kleine kist of boventallige urne in 
grafkelder, urnenkoffer of columbariumnis 

250 250 250 250 250 250 

- ontgravingen: 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Ontgraving 500 500 550 550 600 600 
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