
BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER

 

besluit van 20 januari 2021

POLITIEBESLUIT VAN DE BURGEMEESTER BETREFFENDE TOELATING TOT HET UITVOEREN VAN 
WERKEN VAN OPENBAAR NUT, MET NAME HET VERNIEUWEN VAN DE RIOLERINGSDOORSTEEK 
ONDER HET TRAMSPOOR OP HET KRUISPUNT LEOPOLD II-LAAN - ALBERT I-LAAN TE 
OOSTDUINKERKE VAN ZATERDAG 30 JANUARI 2021 OM 00.00 UUR TOT MAANDAG 01 
FEBRUARI 2021 OM 4.00 UUR.

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63, betreffende de bevoegdheden van de 
burgemeester;

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 het Algemeen Politiereglement van de gemeente Koksijde van 16 december 2019, en latere wijzigingen, meer 
bepaald Titel 3. OPENBARE RUST EN OVERLAST, Hoofdstuk 3. GELUIDSHINDER, Artikel 2, §1 en §2;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 21 december 2021 tot gunning van de 
overheidsopdracht: vernieuwen rioleringsdoorsteek onder tramspoor op kruispunt Leopold II-laan - Albert I-laan;

Gelet op de aanvraag van 20 januari 2021 van het technisch bureau van de gemeente Koksijde voor het uitvoeren van 
werken van openbaar nut voor het vernieuwen van een rioleringsdoorsteek onder het tramspoor op het kruispunt 
Leopold II Laan - Albert I Laan te Oostduinkerke van zaterdag 30 januari 2021 om 00.00 uur tot maandag 01 februari 
om 04.00 uur;

Overwegende dat het Algemeen Politiereglement van de gemeente Koksijde van 16 december 2019, en latere 
wijzigingen, meer bepaald Titel 3. OPENBARE RUST EN OVERLAST, Hoofdstuk 3. GELUIDSHINDER, Artikel 2, §1 stelt 
dat het gebruik van (bouw)werktuigen aangedreven door zowel ontploffings- als elektrische motoren is toegestaan 
tussen 08 uur en 20 uur, behalve op zondagen en wettelijke feestdagen; dat conform §2 van hetzelfde artikel de 
burgemeester een voorafgaande schriftelijk toelating kan verlenen om werken van openbaar nut uit te voeren in 
afwijking op §1;

Overwegende dat het technisch bureau van de gemeente Koksijde op 20 januari 2021 een aanvraag indiende voor het 
uitvoeren van werken van openbaar nut voor het vernieuwen van een rioleringsdoorsteek onder het tramspoor op het 
kruispunt Leopold II-laan - Albert I-laan te Oostduinkerke van zaterdag 30 januari 2021 om 00.00 uur tot maandag 01 
februari om 04.00 uur;

Overwegende dat om deze werken te kunnen uitvoeren men gebruik zal moeten maken van verschillende motorisch 
aangedreven machines zoals bijvoorbeeld rupskraan, telescoopkraan, sloophamer, stroomgroep, pompen, hydraulisch 
aangedreven heihamer, enzoverder;

Overwegende dat om de werken veilig te kunnen laten verlopen, de bovenleiding spanningsloos dient te worden gezet; 
dat deze ingreep voor De Lijn enkel mogelijk is wanneer er geen tram rijdt; dat daarom door De Lijn na de laatste 
tram op vrijdag 29 januari 2021 de bovenleiding buiten dienst zal gesteld worden en dat maandagmorgen 01 februari 
2021 om 04.00h de leidingen terug onder spanning zullen gezet worden; dat in die periode vervangbussen zullen 
rijden; dat VMM De Lijn bevestigt dat er vanuit VMM De Lijn geen kosten zullen gefactureerd worden aan de gemeente 
Koksijde voor het af-en inschakelen van de spanning op de bovenleidingen en voor het inzetten van de bussen ter 
vervanging van de kusttram;

Overwegende dat de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling gunstig adviseert mits de omwonenden zo spoedig 
mogelijk via diverse communicatiekanalen op de hoogte worden gebracht;

Overwegende dat een schrijven zal worden gericht door de gemeente Koksijde naar de omwonenden en dat informatie 
zal worden gemeld op ondermeer de gemeentelijke website, op de digitale nieuwsbrief van de werken, op sociale 
media van de gemeente Koksijde, ...; dat er eveneens een mail zal gericht worden naar de handelaars;

BESLUIT

Art. 1: Burgemeester Marc Vanden Bussche beslist om toelating te geven voor het uitvoeren van werken van openbaar 
nut, uit te voeren in opdracht van de gemeente Koksijde, met name het vernieuwen van de rioleringsdoorsteek onder 
het tramspoor op het kruispunt Leopold II-laan - Albert I-laan te Oostduinkerke van zaterdag 30 januari 2021 om 
00.00 uur tot maandag 01 februari 2021 om 4.00 uur. mits wordt voldaan aan de volgende bijzondere voorwaarden:

 de omwonenden worden via diverse communicatiekanalen op de hoogte gebracht;

 er worden door VMM De Lijn vervangbussen ingezet;

 de nodige maatregelen worden genomen om de veiligheid in het algemeen te garanderen.

Koksijde, 20 januari 2021
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De algemeen directeur,

Joeri Stekelorum

De burgemeester,

Marc Vanden Bussche


