
                                                                                    

 

 

Datum  Onderwerp 

 

LOKAAL BESTUUR KOKSIJDE – 

UPDATE MAATREGELEN 

CORONAVIRUS (13 maart) 

26/03/2020  

  

Contact & meer info  

PR-diensthoofd: Ilse Chamon  

Ilse.chamon@koksijde.be - T. 058 53 34 05  

Persmedewerker: Isabelle Deshayes  

Isabelle.deshayes@koksijde.be – T. 058 53 34 26  

  

 

In navolging van de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad van donderdagavond 12 maart 2020 
lanceert Lokaal Bestuur Koksijde de volgende maatregelen om verdere besmetting van het coronavirus 
tegen te gaan. Deze instructies gelden tot en met 3 april 2020.  

Lokaal Bestuur Koksijde lanceerde het telefoonnummer 0800/85.670 waarop iedereen tijdens de 
kantooruren terecht kan met specifieke vragen omtrent de coronamaatregelen. Ook vragen via sociale 
media en mail (communicatie@koksijde.be) worden zo snel mogelijk beantwoord. 

Om de verdere besmetting van het coronavirus tegen te gaan, besliste burgemeester Marc Vanden 

Bussche, ter vrijwaring van de openbare gezondheid, in dezelfde lijn van de beslissingen die de 

veiligheidsraad heeft genomen om alle activiteiten voor het publiek van onderstaand niet-

limitatief overzicht van lokale diensten, gebouwen en instellingen op te schorten en deze 

gebouwen en diensten niet toegankelijk te maken: 

• Cultuurcentrum CasinoKoksijde 

• Bibliotheek  

• Het Bedrijf – OTO in Oostduinkerke 

• Kunstencentrum Ten Bogaerde 

• Kapel Ster der Zee 

• Gemeentelijke musea: Abdijmuseum Ten Duinen, NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum 

• Westhoek Academie Koksijde 

• StapWest (dans-, muziek en woord) 

• Koksijde Golf Ter Hille 

• Strand- en watersportclubs (Sycod, KYC, Windekind) 

• Hoge Blekkerbad zwembad 

• Sporthal Koksijde-Dorp, Sporthal Hazebeek Oostduinkerke 

• outdoorsite sportpark Hazebeek wordt afgesloten (skateput, atletiekpiste, voetbalterreinen) 

• Powerzaal Koksijde-Dorp, zaal voor vloersporten 

• De indoor tennishal Koksijde-Dorp  

• Jeugdhuis De Pit 

• Feestzalen: Witte Burg, Oud Schooltje, Noordduinen, Kerkepannezaal, De Brug. 

• Erfgoedhuis Bachten de Kupe 

• Natuureducatief centrum Duinenhuis 

Het gemeentehuis en Sociaal Huis blijven open. 
Toerismekantoren worden gesloten. 

 
Lokaal Bestuur Koksijde roept alle inwoners op om alleen in hoogdringende gevallen langs te komen. 

Mensen die ziek of grieperig zijn worden sowieso verzocht om thuis te blijven. Neem telefonisch of 
digitaal contact op met de diensten waarvoor je langskomt. Attesten, akten en andere officiële 
documenten kunnen via de online dienstverlening thuisloket makkelijk opgevraagd worden: 
www.koksijde.be/digitaalloket 
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Huwelijken kunnen nog steeds plaatsvinden. 

De gemeenteraad, voorzien op 16 maart, wordt geannuleerd. 

SCHOLEN 

Wat de scholen betreft, worden de lessen opgeschort. Er is zeker opvang georganiseerd voor kinderen 
van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid). 

De school staat ook in voor opvang van de kinderen voor wie ouders geen geschikte opvang kunnen 

voorzien. 
Het is ten zeerste af te raden kinderen te laten opvangen door de grootouders. 
De scholen zoeken naar alternatieven om het leerrecht van kinderen te garanderen. Afwezigheden op 
school worden niet geregistreerd. 
Voor het basisonderwijs wordt het leerlingenvervoer voor en na school geschrapt. En er worden op school 
geen warme maaltijden voorzien. 

Kinderen die opgevangen worden op school brengen een eigen lunchpakket mee. 
De vereiste aanwezigheid van leerkrachten op school wordt bepaald volgens de gemaakte afspraken met 
hun schoolbestuur en het bevoegde onderhandelingscomité. 

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG – ONTHAALOUDERS  

Deze instellingen volgen ook de regels van de scholen inzake bezoek en maaltijden. Kinderopvang voor 

baby’s en peuters blijft op dit moment ook gewoon open. Toont uw kindje ziektesymptomen, dan moet 

hij/zij thuisblijven. 

De buitenschoolse kinderopvang blijft open maar er worden geen activiteiten georganiseerd. Aan de 
ouders wordt gevraagd om de kinderen aan de deur af te halen. Externen worden niet toegelaten. 

ONDERNEMERS 

De impact op onze lokale economie wordt onderzocht. Lokaal Bestuur Koksijde zal verschillende 

maatregelen voorstellen aan de gemeenteraad wanneer de gevolgen en de impact in kaart zijn gebracht. 

Zo overweegt Lokaal Bestuur Koksijde om het tarief van de terrasbelasting voor 2020 op nul te zetten. Er 

wordt eveneens overwogen om de toeristische logiesbelasting pro rata te heffen, afhankelijk van de 

duurtijd van de federale maatregelen. 

De aanslagbiljetten van de gemeentebelastingen voor ondernemingen worden pas verstuurd na 1 juli. 

Een betalingstermijn van twee maanden is van toepassing. 

Deze maatregelen worden voorgesteld op de gemeenteraad van juni 2020. 

De Vlaamse regering trekt 100 miljoen euro extra uit voor crisiswaarborgen voor de 
ondernemingen die in financiële moeilijkheden komen. 

• o.a. discotheken, cafés en restaurants blijven gesloten 

• hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant 

• thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan 

• winkels blijven de hele week open, maar niet tijdens het weekend 

• voedingszaken en apotheken blijven gewoon open, ook tijdens het weekend. Toch wordt 
aanbevolen om de hygiënemaatregelen te versterken op basis van de reeds geformuleerde 
aanbevelingen. 

Meer info voor ondernemers via: 
• https://www.horecavlaanderen.be/artikelen/nieuws/2020/maatregelen-coronavirus 
• https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/het-coronavirus-en-zijn 
• https://economie.fgov.be/nl 

https://www.horecavlaanderen.be/artikelen/nieuws/2020/maatregelen-coronavirus
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/het-coronavirus-en-zijn
https://economie.fgov.be/nl


                                                                                    

 

 

 
WOONZORGCENTRA 

Na overleg met de vertegenwoordigers van de Vlaamse woonzorgcentra werd besloten dat zij standaard 
de deuren sluiten voor externe bezoekers. Deze maatregel geldt voorlopig tot en met het einde van de 
paasvakantie.  
 
Het Koningin Elisabeth Instituut neemt deze maatregelen:  
https://www.kei.be/nl/Nieuws/Artikel/Id/2514/Maatregelen-Coronavirus 

 

CINEMA KOKSIJDE 

De federale overheid heeft besloten om alle bioscopen te sluiten, dus ook Cinema Koksijde gaat dicht. 

WERK 

De essentiële dienstverlening komt niet in het gedrang. Lokaal Bestuur Koksijde zet maximaal in op 
thuiswerken.  
Dit is ook volgens de oproep van de Vlaamse overheid: “laat mensen zoveel mogelijk thuiswerken, indien 
niet mogelijk: spreid werkuren en lunchpauzes om contact tussen mensen zoveel mogelijk te vermijden.” 

 
Bepaalde openbare diensten moeten blijven werken volgens de Vlaamse overheid: huisvuilophaling, 
drinkwaterlevering, levering elektriciteit en gas. Er volgen richtlijnen voor intercommunales (bij ons: 

IWVA en IVVO).  

OPENBAAR VERVOER 

Het openbaar vervoer functioneert normaal, maar er wordt gevraagd om je te beperken tot noodzakelijke 
verplaatsingen. Met glijdende werkuren is het mogelijk om het openbaar vervoer niet te overbelasten. 

Ook vervoersmaatschappij De Lijn neemt maatregelen. Zo moeten passagiers vanaf nu achteraan 
opstappen op bussen en trams, om zo het contact met de chauffeur tot een minimum te beperken. De 
stuurposten worden ook zoveel mogelijk helemaal afgesloten. De Lijn wil ook dat reizigers niet meer cash 
betalen aan chauffeurs of in de lijnwinkels.  

De NMBS laat geen trein meer vertrekken als er niet voldoende water en zeep aan boord is. De 
ticketcontroles blijven gebeuren. Het treinaanbod wordt normaal gezien niet aangepast.  

RODE KRUIS  

Donorcentra sluiten niet, mobiele bloedinzamelingen blijven in alle veiligheid doorgaan – dat moet om de 
bloedvoorraad (die allicht onder druk komt te staan) op peil te houden. 

  

BANKEN 

Febelfin, de vertegenwoordiger van de bankensector, kondigt maatregelen aan. De bankkantoren blijven 

op, maar de sector roept op om zoveel mogelijk bankverrichtingen digitaal uit te voeren.  

 

EREDIENSTEN en VRIJZINNIG HUIS 

Alle gebedsdiensten worden gesloten. De Katholieke Kerk heeft beslist om alle publieke liturgische 

bijeenkomsten in ons land te schorsen tot en met 3 april 2020. Doopsels, huwelijken en uitvaarten 

kunnen plaatsvinden in beperkte kring. De kerkgebouwen blijven open voor persoonlijk gebed en 

bezinning. Ook het Vrijzinnig Huis zal gesloten zijn en schort alle activiteiten op. 

 

https://www.kei.be/nl/Nieuws/Artikel/Id/2514/Maatregelen-Coronavirus


                                                                                    

 

 

VARIA 
 

• Fitnesscentra moeten sluiten 
• Markten tijdens het weekend vallen onder de cluster voeding en gaan door 

 

SAMEN TEGEN HET CORONAVIRUS 

Om de verspreiding van het virus af te remmen, wordt iedereen aangeraden om de hygiënemaatregelen 
strikt toe te passen. Naast aandacht voor je eigen gezondheid en persoonlijke hygiëne, kan je ook 
verschillende tips toepassen die je contact met anderen beperken.  

Zo verlicht je het werk van dokters en ziekenhuizen en help je mee om kwetsbare personen te 
beschermen. Iedereen heeft dus een rol om ervoor te zorgen dat het coronavirus zo weinig mogelijk 
verspreidt. 

Pas de volgende maatregelen toe om je persoonlijke hygiëne te verbeteren: 

1. Blijf thuis als je ziek bent. Ga niet naar de spoedafdeling van AZ West, maar contacteer je huisarts. 

2. Was regelmatig je handen met water en zeep. 

3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak. 

4. Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte. 

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips: 

1. Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet. 

2. Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- 
of nieraandoeningen, kinderen jongere dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt 
immuunsysteem, etc.) 

3. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. 
Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden. 

4. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand. 

 
Alle info: www.koksijde.be/coronavirus en www.info-coronavirus.be 
 
De Vlaamse overheid heeft een coördinatiecel opgericht om de communicatie naar alle lokale besturen zo 

goed mogelijk te laten verlopen. 

 

http://www.koksijde.be/coronavirus
http://www.info-coronavirus.be/

