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POLITIEBESLUIT VAN DE BURGEMEESTER BETREFFENDE VERPLICHT TE NEMEN MAATREGELEN 
INZAKE DE AANLEG VAN TRAMSPOREN TER HOOGTE VAN OOSTDUINKERKE-BAD: AANPASSEN 
SIGNALISATIE, VOORZIEN VAN OVERSTEKEN EN AANPASSEN LOCATIE STOCKAGE VAN DE 
WERF

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63, betreffende de bevoegdheden van de 
burgemeester dat bepaalt dat naast zijn bevoegdheden voor de uitvoering van de politiewetten, politiedecreten, 
politieverordeningen, politiereglementen en politiebesluiten, voor de bestuurlijke politie op het grondgebied van de 
gemeente en voor dringende politieverordeningen, de burgemeester eveneens bevoegd is voor de uitvoering van de 
wetten, de decreten en de uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij die 
bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de gemeente is opgedragen;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 135 §2, dat bepaalt dat de gemeenten tot taak hebben om 
te voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de 
veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 133 betreffende de bevoegdheid van de burgemeester dat 
bepaalt dat de burgemeester belast is met de uitvoering van de politiewetten, de politieordonnanties, de 
politieverordeningen en de politiebesluiten;

Gelet op de toelating van 9 december 2020 door het college van burgemeester en schepenen tot inname openbaar 
domein voor het uitvoeren van werken met hinder te 8670 Koksijde Albert I-laan 20.

Gelet op het politiebesluit van de burgemeester van 5 januari 2021 betreffende verplicht te nemen maatregelen inzake 
de aanleg van tramsporen ter hoogte van Oostduinkerke-Bad: verbod op het rijden van de tram ter hoogte van de 
werfzone te Koksijde (Oostduinkerke-Bad), aan de N34 - Albert I-laan vanaf 6 januari 2020 om 00.00 uur.

Overwegende dat door de VVM De Lijn werken zijn opgestart aan de tramsporen in de doortocht van de tram in 
Oostduinkerke-bad; dat de tramsporen dringend dienen vervangen te worden; dat de werken zijn aangevat op 
maandag 4 januari 2021;

Overwegende dat VMM De Lijn opdrachtgever is van de werken;

Overwegende dat burgemeester Vanden Bussche tijdens een plaatsbezoek op 5 januari 2021 samen met de politie 
heeft vastgesteld dat de veiligheid van de arbeiders op de werf en van de voetgangers bij het oversteken van de 
Albert I-laan bij de doortocht van de tram niet gegarandeerd is; dat immers de werf niet hermetisch is afgesloten; dat 
een verbod op de doortocht van de tram zich heeft opgedrongen; dat bij politiebesluit van de burgemeester van 5 
januari 2021 een verbod werd opgelegd tot het rijden van de tram ter hoogte van de werfzone te Koksijde 
(Oostduinkerke-Bad) aan de N34 - Albert I-laan vanaf 6 januari 2021 om 00.00 uur;

Overwegende dat tijdens het plaatsbezoek blijkt dat de signalisatie onvoldoende, onduidelijk of helemaal niet is 
aangebracht; dat de signalisatie niet werd aangebracht overeenkomstig de reeds afgeleverde toelating inname 
openbaar domein van 9 december 2020; dat de oversteek voor de voertuigen ter hoogte van het Europaplein te 
Oostduinkerke onoverzichtelijk is; dat dit tot gevaarlijke situaties leidt nu de noordkant van de N34 - Albert I-laan en 
meer bepaald het gedeelte tussen de Zandzeggelaan en het Ijslandplein wordt gebruikt door het verkeer dat hierbij 
tegen de richting in rijdt;

Overwegende dat reeds contact werd opgenomen met de aannemer en de opdrachtgever bij mailbericht van 5 en 6 
januari 2021 waarbij werd aangegeven dat de signalisatie niet werd aangebracht overeenkomstig de reeds afgeleverde 
toelating tot inname openbaar domein van 9 december 2020; dat dit onverwijld dient te worden aangepast;

Overwegende dat geen signalisatie voor oversteken wordt aangeduid; dat voetgangers bij gebrek aan oversteek en 
signalisatie op verschillende lukraak gekozen plaatsen oversteken; dat dit tot bijzonder onveilige situaties leidt die 
moeten worden vermeden en aangepakt;

Overwegende dat de signalisatie aldus duidelijker en zichtbaarder dient te worden aangebracht overeenkomstig de 
reële situatie en de reeds afgeleverde toelating inname openbaar domein van 9 december 2020; dat hierbij de 
veiligheid van passanten ten allen tijde dient te worden gegarandeerd; dat de werf dient te worden afgezet van 
voetpad tot voetpad en dat minstens drie beveiligde oversteken dienen te worden voorzien waarbij minstens een 
oversteek dient te worden voorzien bij het begin en het einde van de werfzone en in het midden rekening houdend 
met de toegankelijkheid van de handelaars en de toegang tot de Leopold II-laan.

Overwegende dat tijdens voornoemd plaatsbezoek eveneens blijkt dat de locatie van de stockage van de werf te 
Leopold II-laan ongunstig is; dat immers alle toeleveringen op de stockage van de werf geschieden vanuit de drukke 
Leopold II-laan; dat hierbij de passanten in de Leopold II-laan en in het bijzonder de fietsers en de voetgangers in 
gevaar worden gebracht; dat bovendien de handelszaken in het centrum van Oostduinkerke-bad en in het bijzonder de 
essentiële voedingszaken en winkels moeilijk toegankelijk zijn; dat de bewoners rond de Leopold II-laan frequent de 
bestaande handelszaken in Oostduinkerke-bad bezoeken nu zij zich niet steeds makkelijk kunnen verplaatsen; dat 
aldus de toegang tot de handelszaken ten allen tijde dient te worden gevrijwaard;

Overwegende dat de locatie van de werf aldus dient te worden verplaatst; dat de locatie ter hoogte van de 
Spreeuwenberg hiervoor het meest geschikt is;
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Overwegende dat een aangepaste machtiging tot inname openbaar domein zal dienen te worden gevraagd 
overeenkomstig de bepalingen van dit besluit, rekening houdend met de reële situatie en waarbij de veiligheid van 
passanten ten allen tijde dient te worden gegarandeerd;

Overwegende dat tijdens een plaatsbezoek op 6 januari 2021 door de arbeidsinspectie, toezicht welzijn op het werk, 
vergezeld door de lokale politiezone Westkust, na de nodige vaststellingen te hebben gedaan, aanbevelingen worden 
overgemaakt aan de aannemer;

BESLUIT

Art. 1: Ter vrijwaring van de openbare veiligheid wordt door burgemeester Marc Vanden Bussche beslist dat de 
signalisatie ter hoogte van de werfzone dient te worden verduidelijkt, zichtbaarder dient te worden gemaakt en 
onverwijld aangepast dient te worden overeenkomstig de reële situatie waarbij de veiligheid van de passanten ten 
allen tijde dient te worden gegarandeerd en overeenkomstig de afgeleverde toelating tot inname openbaar domein van 
9 december 2020;

Art. 2: Ter vrijwaring van de openbare veiligheid wordt door burgemeester Marc Vanden Bussche beslist dat de 
werf onverwijld dient te worden afgezet van voetpad tot voetpad en dat minstens drie beveiligde oversteken dienen 
te worden voorzien waarbij minstens een oversteek dient te worden voorzien bij het begin en het einde van de 
werfzone en in het midden rekening houdend met de toegankelijkheid van de handelaars en de toegang tot de Leopold 
II-laan.

Art. 3: Ter vrijwaring van de openbare veiligheid wordt door burgemeester Marc Vanden Bussche beslist dat 
onverwijld de nodige maatregelen dienen te worden genomen en bijkomende signalisatiemachtiging dient te worden 
bekomen teneinde Oostduinkerke-Bad te kunnen bedienen met openbaar vervoer.

Art. 4: Ter vrijwaring van de openbare veiligheid wordt door burgemeester Marc Vanden Bussche beslist dat de 
stockageplaats van de werf in de Leopold II-laan dient te worden verplaatst naar de Spreeuwenberg uiterlijk 
maandag 11 januari 2021. Een aangepaste toelating tot inname openbaar domein inzake de verplaatsing van de 
stockageplaats van de werf dient te worden bekomen uiterlijk maandag 11 januari 2021 bij de bevoegde overheid.

Art. 5: Het besluit treedt in werking en is uitvoerbaar met onmiddellijke ingang en kan te allen tijde en onbeperkt 
herzien worden.

Art. 6: Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig (60) dagen na ontvangst, een 
verzoekschrift tot schorsing of vernietiging in te dienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Het ondertekende verzoekschrift kan per aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State, 
Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden gericht of elektronisch via http://eproadmin.raadvst-consetat.be.

Koksijde, 6 januari 2021

De algemeen directeur,

Joeri Stekelorum

De burgemeester,

Marc Vanden Bussche


