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besluit van 5 januari 2021

POLITIEBESLUIT VAN DE BURGEMEESTER 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.

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.

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 2020;

Overwegende dat burgemeester Vanden Bussche tijdens een plaatsbezoek 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;

Overwegende dat het aldus noodzakelijk is om maatregelen te nemen teneinde de openbare veiligheid tijdens de 
werkzaamheden van VMM De Lijn te garanderen; dat een verbod op doortocht van de tram zich opdringt; dat een 
busverbinding dient te worden voorzien; dat een busverbinding bovendien mogelijks toelaat om beide sporen uit te 
breken waardoor de uitvoeringsperiode mogelijks nog wordt verkort;

Overwegende dat aldus met ingang van woensdag 6 januari om 00.00 uur de doortocht van de tram binnen de 
werfzone wordt verboden;

BESLUIT

Art. 1: Ter vrijwaring van de openbare veiligheid wordt door burgemeester Marc Vanden Bussche beslist dat de 
doortocht van de tram verboden is ter hoogte van de werfzone te Koksijde (Oostduinkerke-Bad), aan de N34 - Albert 
I-laan vanaf 6 januari 2020 om 00.00 uur.

Art. 2: Het besluit treedt in werking en is uitvoerbaar met onmiddellijke ingang en kan te allen tijde en onbeperkt 
herzien worden.

Art. 3: 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, 5 januari 2021

De algemeen directeur,

Joeri Stekelorum

De burgemeester,

Marc Vanden Bussche
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