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gemeente 

Koksijde 

BEKNOPT VERSLAG 

GEMEENTERAAD 
maandag 22 januari 2018 

 
Aanwezig: L. DELTOMBE, voorzitter 
 M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester; 
 S. ANSEEUW, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, A. SERPIETERS, L. VAN HOVE en R. GANTOIS, schepenen 
 G. DELIE, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid 
 J. LOONES, G. DECORTE, H. VOLLON, P. CASSELMAN, F. DEVOS, A. CAVYN, C. CASTELEIN, C. BAKEROOT, I. 

VANCAYSEELE, B. DALLE, E. VAN HERCK, H. GHYSELEN, G. VERHAEGHE, R. MOUTON, I. VANDEKEERE, P. 
HILLEWAERE, A. HANCKE, G. VANDENBROUCKE, J.-M. DEWULF, raadsleden 

 J. STEKELORUM, gemeentesecretaris 

 

 
De zitting vangt aan om 20u08 
 
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: de schepenen D. Dawyndt, G. Delie en de raadsleden Vollon 
 
 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 18 december 2017 

Er zijn geen opmerkingen op de notulen, de raad keurt de notulen bijgevolg goed. 

 

De voorzitter deelt vervolgens mee dat de raadsleden drie mondelinge vragen hebben ingediend, de vraag van raadslid Dewulf 
wordt niet weerhouden, waarbij hij verwijst naar een mail van de gemeentesecretaris 

 
1. Mededelingen. 

er zijn geen mededelingen 

 
2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vervanging wiellader - 

goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting over de noodzaak aan vervanging van de bestaande wiellader 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - uitvoeren van diepe en moeilijke 
rioolaansluitingen en oplossen diverse wateroverlast - dienstjaar 2018 - goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

4. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - reinigen straatkolken 
grondgebied Koksijde 2018 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

5. Toekennen investeringstoelage aan West Aviation Club vzw voor de bouw van een nieuw clublokaal. 

Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de slechte huisvesting van de club op de huidige locatie en de noodzaak om 
in een tijdelijke oplossing te voorzien in afwachting van de reconversie van de luchtmachtbasis, maar waarbij hij stelt dat 
de voorziene nieuwe infrastructuur ook kan verplaatst worden naar de nieuwe locatie; 

Gehoord raadslid Dewulf die vraagt of het nu plots zo dringend is om in de renovatie te voorzien waarbij een blanco 
cheque wordt gegeven aan de WAC en vraagt of er niet kan gewacht worden tot er zekerheid is over een nieuwe locatie 
en stelt dat dit nu weggegooid geld is; 

Gehoord raadslid Loones die volledig achter dit initiatief staat maar vanuit zijn fractie toch enkele vragen bij dit dossier 
wil stellen, waarop raadslid Hillewaere stelt dat er al een en ander duidelijker is, maar vraagt hoeveel leden er bij de club 
zijn en vraagt of de aanwezigheid van de club voor de toekomst geen probleem zal zijn in verband met het 
voorbestemde woongebied waarop de burgemeester zegt verwonderd te zijn gezien de toekomstplannen al duidelijk op 
een hoorzitting werden meegedeeld, de huidige locatie totaal onderkomen is, het een club betreft van ruim 100 leden en 
er absolute noodzaak is tot renovatie; raadslid Loones beklemtoont nog eens de steun van zijn fractie voor dit project en 
nu ook verneemt dat het een voorlopige oplossing is en de vragen van zijn fractie in dit dossier nog eens verduidelijkt; 
de burgemeester schetst vervolgens nog de lange geschiedenis van de herbestemming van de basis en de onbeslistheid 
op federaal niveau over dit dossier waardoor een aantal plannen van de gemeente steeds weer uitgesteld worden 

 Goedgekeurd met 23 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, A. Serpieters, L. 
Van Hove, R. Gantois, J. Loones, G. Decorte, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, C. Castelein, C. 
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Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. 
Dalle, I Vancayseele en R. Mouton) en 2 tegen (E. Van Herck, J.-M. Dewulf) 

6. Goedkeuring gebruiksovereenkomst tussen het gemeentebestuur en de vzw Windekind. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

7. Goedkeuring gebruiksovereenkomst tussen het gemeentebestuur en de vzw Koksijde Yachting Club (KYC). 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

8. Goedkeuring gebruiksovereenkomst tussen het gemeentebestuur en de vzw SYCOD. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

9. Goedkeuring concessieovereenkomst Zeedijk & Strand - niet gedekt door de strandconcessie 2018 -2026 en 
de goedkeuring van het besluit tot het verlenen van de strandconcessie 2018-2026 - Agentschap Maritieme 
Dienstverlening en Kust. 

Gehoord schepen Geersens in haar toelichting 

Gehoord raadslid Van Herck die in het licht van de recente stormen vraagt wat de verdere plannen zijn op het vlak van 
de kustverdediging en de strandophoging en vraagt of dit reeds in het college is besproken, waarop de burgemeester 
meldt dat dit de bevoegdheid is van de Dienst der Kust, waarop raadslid Van Herck nogmaals aandringt op zijn vraag of 
er concrete structurele voorstellen zijn, waarop de burgemeester antwoordt dat er begin februari een afspraak is 
voorzien met de betrokken dienst om dit uit te klaren 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

10. Kennisname rapportage klachtenbehandeling 2017. 

Gehoord de gemeentesecretaris in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

11. Motie omtrent de conceptnota basisbereikbaarheid. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting over dit dossier, waarbij hij voorstelt dat de gemeente Koksijde zou 

aansluiten bij de vervoerregio van de Kust 

Gehoord raadslid Van Herck die verwijst naar een eerdere tussenkomst over de extra ontsluiting via de N8 en vraagt dat 
hier ook de nodige aandacht aan besteed zou worden 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

12. Goedkeuring aanpassing personeelsformatie. 

Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

 

(13) MONDELINGE VRAGEN 

 
1. vraag van raadslid Van Herck – verlenen toelating vuurwerk oudejaarsavond 

Raadslid Van Herck verwijst naar het collegebesluit die een afwijking toestaat op het algemeen politiereglement en naar 
het feit dat volgens inlichtingen op het directoraat Luchtvaart er een toestemming moet zijn voor het afsteken van 
vuurwerk en dit een federale bevoegdheid is gezien Koksijde in een gecontroleerd luchtruim ligt; hun toelating is nodig 
omwille van de veiligheid in het luchtruim; hij stelt dat er dus door het college een onwettig besluit werd opgesteld; zijn 
vraag is er geen over wel of geen vuurwerk op oudejaar, maar wel over de gevolgde procedure, namelijk zonder 
feedback aan de gemeenteraad en het nalaten van vragen van advies aan de bevoegde federale diensten, wat de indruk 
wekt dat er zomaar eigen wetten kunnen opgesteld worden; daarom zijn vraag wat de reden was om dit reglement op te 
stellen, waarom geen voorafgaand kontakt met de bevoegde federale diensten en waarom werd dit voorstel niet op de 
laatste gemeenteraad besproken; 

De burgemeester antwoordt dat er op oudejaar steeds vuurwerk wordt afgeschoten, ongeacht reglement of toelating; er 
zijn ook verschillende soorten vuurwerk, voor het vuurwerk die de gemeente afschiet wordt steeds door de betrokken 
firma een toelating gevraagd aan de bevoegde federale diensten; voor wat de private vuurwerken betreft is er 
duidelijkheid geschapen met dit reglement, het is voor de politie ook niet prioritair hier te controleren; de mensen die 
informeren worden ingelicht over het feit dat er een vergunning nodig is; de veiligheidsvoorschriften zijn gepubliceerd op 
de website; er is geen incident geweest; voor de toekomst zal nagezien worden of een globale aanvraag kan gevraagd 
worden aan de federale diensten;  

Schepen Geersens voegt hier aan toe dat er maar één lokale handelaar is die vuurwerk verkoopt, terwijl dit allemaal 
goed gereglementeerd en streng gecontroleerd wordt;  

Raadslid Van Herckt dringt aan op een antwoord op zijn vragen met name waarom een niet wettelijke afwijking van het 
politiereglement werd gegeven en vraagt waarom dit niet op de gemeenteraad is gekomen; de burgemeester antwoordt 
dat er in het door de gemeenteraad voorzien reglement is voorzien van delegatie aan de burgemeester; raadslid Van 
Herck ten slotte wijst nogmaals op de verantwoordelijkheid van de burgemeester terzake 

Raadslid Loones schaart zich achter het beleid en de geest om op oudejaar vuurwerk te kunnen afschieten 

  



 beknopt verslag gemeenteraad 22/01/2018  3 

2. vraag van raadslid Van Herck – plaatsen van torenkranen 

Raadslid Van Herck verwijst naar het tragische ongeval in Nieuwpoort met een torenkraan en vindt dat we ons als 

kustgemeente beter zouden moeten wapenen tegen torenkranen gelet windstoten om een maximale veiligheid te 
garanderen voor de inwoners; hij verwijst naar de huidige praktijk in Koksijde en vraagt wat de specifieke voorschriften 
zijn in Koksijde en vraagt of het niet opportuun is om vaste procedures te voorzien zoals in andere gemeenten waarbij 
een gemeentelijke ambtenaar toeziet op de plaatsing en de veiligheid van torenkranen; hij doet enkele voorstellen uit 
andere gemeenten die zouden kunnen geïmplementeerd worden; hij vraagt of er wijzigingen komen in de procedures in 
onze gemeente; de burgemeester antwoordt dat er binnenkort een samenkomst is met de buurgemeenten om over dit 
thema te overleggen. 

 

3. vraag van raadslid Vancayseele – herbestemming kunstwerken Sweetlove 

Raadslid Vancayseele verwijst naar de goedkeuring door de gemeenteraad in 2009 van de aankoop van de kunstwerken 
van Sweetlove en ook naar zijn vraag vorig jaar wat er met de konijnen zou gebeuren; hij verneemt nu dat de konijnen 
zullen weg geschonken worden; hij vraagt of er een akkoord is van de kunstenaar om deze weg te schenken en aan wie 
de konijnen zullen geschonken worden; hij stelt voor ze per opbod te verkopen ten bate van goede doelen; schepen 
Gantois antwoordt dat de kunstwerken materieel eigendom zijn van de gemeente, maar de immateriële rechten nog van 
de kunstenaar zijn; er is juridisch advies gevraagd en ook overleg gepleegd met de kunstenaar; er is een volledige 
inventaris opgesteld; er was een negatief advies voor de openbare verkoop door de financiele dienst; er zijn enkele 
kapotte kunstwerken die naar het containerpark zijn afgevoerd; de resterende konijnen zullen aan een goed doel 
geschonken worden, met name Koksijdse instellingen en/of scholen.  

 
 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 20u53 
volgende raadszitting : maandag 26 februari 2018 
 
 
Voor een woordelijke weergave van de zitting wordt verwezen naar 
https://koksijde.notubiz.be/vergadering/454751/Gemeenteraad%2022-01-2018? dat integraal deel uitmaakt van dit beknopte 
verslag. 
 
 
 

Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  

Joeri STEKELORUM 

https://koksijde.notubiz.be/vergadering/454751/Gemeenteraad%2022-01-2018
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gemeente 

Koksijde 

BEKNOPT VERSLAG 

GEMEENTERAAD 
maandag 26 februari 2018 

 
Aanwezig: L. DELTOMBE, voorzitter 
 M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester; 
 S. ANSEEUW, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, A. SERPIETERS, L. VAN HOVE en R. GANTOIS, schepenen 
 G. DELIE, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid 
 J. LOONES, G. DECORTE, H. VOLLON, P. CASSELMAN, F. DEVOS, A. CAVYN, C. CASTELEIN, C. BAKEROOT, I. 

VANCAYSEELE, B. DALLE, E. VAN HERCK, H. GHYSELEN, G. VERHAEGHE, R. MOUTON, I. VANDEKEERE, P. 
HILLEWAERE, A. HANCKE, G. VANDENBROUCKE, J.-M. DEWULF, raadsleden 

 J. STEKELORUM, gemeentesecretaris 

 

 
De zitting vangt aan om 20u04 
 
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: schepen Anseeuw en raadslid Vollon 
 
raadslid Dalle niet aan aanwezig bij de aanvang van de zitting 
 
 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 22 januari 2018 

Er zijn geen opmerkingen op de notulen, de raad keurt de notulen bijgevolg goed. 

 
1. Mededelingen. 

Schepen Serpieters deelt mee dat de gemeente op de hoogte is gesteld dat enkele gronden die eigendom zijn van de 
gemeente uit het jachtplan zijn geschrapt door de gouverneur, met name gronden aan de stationsomgeving en in 
Koksijde-dorp, en dit na uitdrukkelijke vraag van het schepencollege 

 

2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - bereiding en levering van 
maaltijden (inclusief afhaling maaltijdresten) voor de gemeenteschool Oostduinkerke, gemeenteschool 
Koksijde, buitenschoolse kinderopvang en de jeugddienst - schooljaar 2018-2019 - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting over dit lastenboek 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - ruimen van riolering grondgebied 
Koksijde - dienstjaar 2018 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting over de noodzaak en het opzet van dit lastenboek 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

4. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - renovatie van de kapel 
Willibrordus te Wulpen - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Serpieters die stelt dat de renovatie van deze kapel zich opdringt en stelt dat de kredieten zijn voorzien 

Gehoord raadslid Loones die stelt verheugd te zijn over de afhandeling van dit dossier, stelt dat dit een belangrijke plek 
is in de gemeente rijk aan folkore en deze plek een grote belevingswaarde heeft en blij is dat wordt gekozen voor 
renovatie en niet voor afbraak; hij houdt bovendien een pleidooi voor het behoud van de twee waardevolle bomen 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

5. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - raamcontract ICT stad Brugge: 
installatie publieke WIFI - 5-jarige overeenkomst - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Van Hove die een overzicht geeft van de zones waar deze WIFI zal geïnstalleerd worden 

Gehoord raadslid Van Herck die zegt hiervoor geijverd te hebben in het eerste jaar van de legislatuur en tevreden is dat 
dit project wordt uitgevoerd ondanks de verloren tijd 

Gehoord raadslid Mouton die vraagt of er iets voorzien is voor de sportzalen in de gemeente en vraagt dit te willen 

voorzien 

Gehoord dhr. burgemeester die voorstelt om bij amendement de sportzalen erbij te nemen 

 Goedgekeurd met unanimiteit mits opnemen in het lastenboek van de locaties sporthal Koksijde en 
Oostduinkerke 

  



 beknopt verslag gemeenteraad 26/02/2018  2 

raadslid Dalle vervoegt de zitting 

 
6. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aankoop software notulenbeheer 

- Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Mouton die vraagt of de kosten worden gedeeld tussen OCMW en gemeente of het pas ingaat met de 
fusie van beide besturen, wat wordt bevestigd door de schepen Van Hove 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

7. Hervaststelling huishoudelijk reglement voor het gebruik van infrastructuur polyvalent gebruik Kerkepanne. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

8. Hervaststelling huishoudelijk reglement voor het gebruik van infrastructuur polyvalent gebruik Noordduinen. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

9. Hervaststelling huishoudelijk reglement voor het gebruik van infrastructuur 't Oud Schooltje. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

10. Hervaststelling huishoudelijk reglement voor het gebruik van infrastructuur Witte Burg. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

11. Goedkeuring aankoop woning Dorpsstraat 1 van mevrouw Decorte Nele. 

Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de recente toelichting over de herinrichting van Oostduinkerke-dorp en het 
feit dat dit pand nog een van de laatste niet verworven panden is en er is kunnen onderhandeld worden 

Gehoord raadslid Mouton die vraagt hoeveel woningen er nog dienen aangekocht te worden, waarop de burgemeester 
meldt dat er nog drie woningen moeten verworven worden, met name één in de Dorpstraat en twee in de Toekomstlaan 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

12. Toekenning titel 'cultureel ambassadeur' aan Luc en Marleen Tyteca-Vandenhoudt. 

Gehoord schepen Gantois die kort de loopbaan schetst van het echtpaar Luc en Marleen Tyteca-Vandenhoudt en hun 
passie voor biologie en het feit dat ze deze hebben omgezet in de realisatie van het museum met skeletten, een 
meerwaarde voor de gemeente Koksijde, waardoor de gemeente een stuk belevingscultuur rijker is geworden; er is een 
positief advies van de Cultuurraad 

De heer burgemeester sluit zich hier graag bij aan en stelt dat deze mensen dit verdienen 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

13. Kennisname stopzetting overeenkomst organisatie driedaagse De Panne-Koksijde. 

Gehoord schepen Dawyndt die verwijst naar de goedgekeurde overeenkomst van twee jaar geleden waarin een 
aankomst en een tijdrit op ons grondgebied was voorzien met een rechtstreekse uitzending op televisie en de vermelding 
van Koksijde in de naam; er werd vernomen dat de organisatie van de Driedaagse ondertussen samenwerkt met Golazo, 
waardoor het initiatief een andere richting uitging, later werd in de pers vernomen dat Brugge bij de organisatie werd 
betrokken en de datum werd veranderd, zonder overleg met de gemeente Koksijde; gezien de gemeente niet de 
afgesproken return meer krijgt, wordt de overeenkomst door de organisator eenzijdig stopgezet en kan er van een 
overeenkomst geen sprake meer te zijn; een aangeboden alternatief was bovendien een lege doos en er werd ook geen 
rechtstreekse uitzending op televisie meer voorzien, waardoor de gemeente Koksijde dus ook niet langer de voorziene 
70.000 euro moet betalen. 

Schepen Dawyndt kondigt bovendien aan dat er wel een wielerdorp zal worden georganiseerd op het parcours, waarop 
iedereen zal worden uitgenodigd 

 kennisname 

 
(14) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Mouton – leegstand handelspanden 

Raadslid Mouton stelt dat vorig jaar de belasting op leegstaande handelspanden werd afgeschaft, gezien dit geen 
stimulans zou zijn tot een betere verhuring. Er zou ruimte gegeven worden om de eigenaars zelf een initiatief te laten 
nemen voor deze panden door eventuele herbestemming, aantrekkelijker maken of eventueel te verlagen in huurprijs. Er 
werd voorgehouden de inventaris verder op te volgen en jaarlijks hieromtrent een evaluatie te maken. Ze vraagt dan ook 
wat de resultaten zijn van de eerste evaluatie, wat het aantal panden zijn die in het register zijn opgenomen en vraagt 
welke concrete maatregelen er werden genomen. 

Schepen Geersens somt de diverse panden op die het afgelopen jaar opnieuw zijn ingenomen door een handelszaak, 
waardoor ze de nadruk legt op het feit dat er nieuwe handelszaken zijn bijgekomen. Er is eveneens ingezet op diverse 
evenementen die bijdragen tot de lokale economie; in het GIS zal ook de leegstand worden opgenomen 

Raadslid Mouton die vraagt of er veel panden werden herbestemd tot woning en vraagt om een globale evaluatie en 
concrete cijfers 
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2. vraag van raadslid Mouton – helmgras duinen 

Raadslid Mouton stelde via de sociale media reeds diverse malen vast dat er helmgras door bepaalde firma's werd 

verwijderd uit onze duinen om deze dan waarschijnlijk op één of andere privé-grond aan te planten. Deze firma's gaan 
nogal professioneel te werk want ze staan daar met een vrachtwagentje, kruiwagen en werknemers. Ze vraagt of er door 
de gemeente maatregelen zullen genomen worden om deze diefstallen tegen te gaan 

Schepen Serpieters antwoordt dat de dienst milieu twee incidenten heeft vastgesteld, met name inbreuken op het 
natuurdecreet die aan de politie zijn doorgegeven, het parket moet verder instaan voor de afhandeling; hij zal 
onderzoeken hoe preventieve aanpak kan gedaan worden 

Raadslid Mouton vraagt of er geen bevoegdheid aan de gemeentelijke ambtenaren via GAS kan gegeven worden, waarbij 
schepen Serpieters meldt dat dit dermate ernstig is en het aangewezen is om dit via de politie te laten verlopen 

 

3. vraag van raadslid Hancke – Nieuwstraat Wulpen 

Raadslid Hancke vraagt wanneer de Nieuwstraat zal afgewerkt worden gezien dit nu reeds maanden blijft liggen. De 
burgemeester antwoordt dat er momenteel een discussie is met de aannemer over de degelijke afwerking van het 
fietspad en er moet bekeken worden hoe uit deze impasse kan geraakt worden; ondertussen is er wel plaatselijk verkeer 
toegelaten. Raadslid Hancke vraagt dan ook om de werfborden weg te nemen en duidelijkheid te scheppen. 

 
 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 20u38 
volgende raadszitting : maandag 26 maart 
 
 
 

Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 
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gemeente 

Koksijde 

BEKNOPT VERSLAG 

GEMEENTERAAD 
maandag 26 maart 2018 

 
Aanwezig: L. DELTOMBE, voorzitter 
 M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester; 
 S. ANSEEUW, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, A. SERPIETERS, L. VAN HOVE en R. GANTOIS, schepenen 
 G. DELIE, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid 
 J. LOONES, G. DECORTE, H. VOLLON, P. CASSELMAN, F. DEVOS, A. CAVYN, C. CASTELEIN, C. BAKEROOT, I. 

VANCAYSEELE, B. DALLE, E. VAN HERCK, H. GHYSELEN, G. VERHAEGHE, R. MOUTON, I. VANDEKEERE, P. 
HILLEWAERE, A. HANCKE, G. VANDENBROUCKE, J.-M. DEWULF, raadsleden 

 J. STEKELORUM, gemeentesecretaris 

 

 
De zitting vangt aan om 20u06 
 
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: schepen Delie, de raadsleden Vollon en Dewulf 
 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 26 februari 2018 

Er zijn geen opmerkingen op de notulen, de raad keurt de notulen bijgevolg goed. 

 
1. Mededelingen. 

er zijn geen mededelingen 

 
2. Overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten - leveren van een bronzen 

kunstwerk Vogelvrij van Margit Van Nuffel - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Gantois die stelt dat deze aankoop kadert in de gemeentelijke cultuurvisie; ze stelt de kunstenaar en 

het kunstwerk voor; ze stelt dat de gemeente reeds over een aantal werken van Margrit Van Nuffel beschikt; ze vermeldt 
ook dat dit beeld ergens op de Zeedijk zal geplaatst worden. 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

3. Overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten - raamcontract stad Genk - 
aankoop online ticketingsysteem over periode van 5 jaar - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Gantois die stelt dat het voor de goede werking van het cultureel centrum belangrijk is om een goed 
ticketingsysteem te hebben en verwijst naar de problemen met het huidige systeem, waardoor de noodzaak aan een 
performanter systeem bestaat 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

4. Overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten - ter beschikking stellen van 
tennisterrein zomer 2018 (+3 eventuele verlengingen) - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord schepen Dawyndt die stelt dat beide tornooien een topper zijn in het zomerseizoen en het dus noodzakelijk is 
om dit lastenboek goed te keuren 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

5. Overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten - herinrichten L. Hegerplein - 
Noordstraat - Zeelaan - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester die de herinrichtingsplannen beknopt toelicht, de fasering en de start van de werken 
bespreekt 

Gehoord raadslid Loones die stelt tevreden te zijn met deze voorziene werken en ook aandacht vraagt voor het beeld van 
Eddy Walrave, en voor de rol die Emile Verhaeren speelde in het leven van Louise Héger, en voor haar een gedicht 
schreef (le Tilleul) en vraagt hiervoor aandacht te hebben en dit ergens te integreren bij de heraanleg 

Gehoord raadslid Mouton die verwijst naar een vroegere opmerking over de mobiliteit en vraagt of de beweging van 
Kerkstraat-Noordstraat richting Robert Vandammestraat is bekeken 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

6. Hervaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Barkenstraat. 

 Goedgekeurd met unanimiteit 
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7. Hervaststelling gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Capucijnenlaan. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

8. Hervaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Europaplein. 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

9. Hervaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Kerkstraat. 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

10. Hervaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Marktplein. 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

11. Hervaststelling van het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Sint-
Pietersplein. 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

12. Hervaststelling reglement inzake de toegang tot de Zeedijk Koksijde, Zeedijk Oostduinkerke, Zeedijk Sint-
Idesbald, Strandlaan (tussen Jaakpad en Zeedijk Sint-Idesbald), Astridplein, Eugenie Terlinckplein en 
Lucionplein. 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

13. Hervaststelling belasting op ambulante handel op de door de gemeente ingerichte openbare markten. 

Gehoord schepen Geersens die stelt dat de tarieven worden behouden 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

14. Goedkeuring tracé van wegenis woonproject Kerkwijk-Dorpsplaats Wulpen, Bouwkantoor Danneels en 
bijhorende verbintenis. 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

15. Goedkeuring overeenkomst voor de huur van een gedeelte van het dak gemeentehuis voor de plaatsing van 
een IoT antenne door Engie M2M 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

16. Goedkeuring aankoop woning Dorpsstraat 3. 

Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar het dossier 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

17. Goedkeuring huurovereenkomst ondergrondse parking Casinocomplex Koksijde met Autonoom 
Gemeentebedrijf Koksijde. 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

18. Aktename jaarverslag 2017 van de werkingsmiddelen van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening. 

Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

19. Goedkeuring verlenging Strategisch Veiligheids- en Preventieplan - 2018-2019. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

20. Goedkeuren gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van de 
beveiliging van fietsen en bromfietsen tegen diefstal - 2018-2019. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

21. WVI - vaststellen standpunt buitengewone algemene vergadering. 

Gehoord raadslid Bakeroot in zijn toelichting waarbij hij de klemtoon legt op de vermindering van het aantal mandaten in 
de intercommunale 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

 
(22) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Vandekeere – heraanleg hockeyterrein 

Raadslid Vandekeere verwijst naar berichten in de krant over de bedoelingen van het gemeentebestuur om een 

hockeyterrein aan te leggen en vraagt meer info hierover; schepen Dawyndt stelt dat de sport aan populariteit wint en 
de club in Veurne over geen aangepaste accommodatie beschikt en stelt dat er veel spelers in Koksijde wonen; daarom 
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zal een veld worden aangelegd op het sportpark in Oostduinkerke die voldoet om wedstrijden op te houden; het zal ook 
groepen vanuit het binnenland aantrekken. 

 

2. vraag van raadslid Vandekeere – stand van zaken WestkustFoot 

Raadslid Vandekeere verwijst naar de vele geruchten over de financiele steun van 28.000 euro die jaarlijks naar de 

jeugdwerking van het voetbal gaat en het feit dat WestkustFoot zou zijn opgedoekt en vraagt wat de plannen van de 
gemeente terzake zijn; schepen Dawyndt stelt dat beide Koksijdse ploegen niet meer wilden samenwerken in 
WestkustFoot om diverse interne redenen en dat enkel nog beide Koksijdse ploegen willen samenwerken; het tekort aan 
speelvelden, een van de redenen waarom ook De Panne werd betrokken, is ondertussen opgelost; eenzelfde subsidie zal 
worden verleend aan dit nieuwe initiatief; de spelertjes van eigen gemeente kwamen ook in WestkustFoot niet meer 
voldoende aan bod en het is de wens van het gemeentebestuur en beide clubs dat men in eigen gemeente kan 
voetballen; meer informatie kan gegeven worden door de clubs zelf. 

 

3. vraag van raadslid Castelein – onderzoeken mogelijkheid thuisleveren rijbewijs en reispas 

Raadslid Castelein verwijst naar de service in de stad Antwerpen om reispassen en rijbewijzen thuis te laten bezorgen, 
waar er nu tweemaal naar het gemeentehuis moet worden gekomen; ze vraagt om dit ook in onze gemeente te 
onderzoeken om deze service aan te bieden, zoals reeds in tal van andere gemeenten ook al het geval is 

De burgemeester vermeld dat de gemeente goed scoort in verband met (digitale) dienstverlening; hij gelooft nog in 
persoonlijk contact tussen burger en diensten; hij stelt dat er in de toekomst door de federale diensten ook een dergelijk 
aanbod zal komen maar er in afwachting wel een prijsvraag naar deze dienstverlening kan gedaan worden. 

 

4. vraag van raadslid Verhaeghe – naamgeving restaurant Ten Bogaerde 

Raadslid Verhaeghe vernam dat het restaurant in Ten Bogaerde terug zal openen onder een nieuwe naam; ze is 

voorstander voor streekeigen namen en vraagt om in de toekomst hieromtrent bepalingen in de concessievoorwaarden in 
te schrijven; schepen Dawyndt verwijst naar de vrijheid die ondernemers moeten hebben om een naam te geven aan 
hun zaak; hij stelt dat de nieuwe naam Mondieu eigenlijk een uitdrukking is die moet gerespecteerd worden, hij stelt dat 
ook de Estaminet de Peerdevisscher van naam zou moeten veranderen, gezien Estaminet een Noord-franse uitdrukking 
is voor herberg. 

 

5. vraag van raadslid Hancke- heraanleg fietspad Nieuwstraat 

Raadslid Hancke verwijst naar haar vraag in de vorige gemeenteraad en vraagt voor wanneer de heraanleg van het 
fietspad is voorzien; de burgemeester verwijst naar oplossingen die ondertussen worden gezocht; de betonnen 
verharding zal volledig worden uitgebroken en heraangelegd, er is nog geen zicht op de timing. 

 

6. vraag van raadslid Hancke – heraanleg Torrelestraat 

Raadslid Hancke vraagt wanneer de Torrelestraat zal afgewerkt zijn en vraagt of er problemen zijn; de burgemeester 
zegt dat morgen de beton wordt gegoten op voorwaarde dat het niet regent, de werken hebben wat vertraging 
opgelopen door het vriesweer 

 

7. vraag van raadslid Mouton – rondpunt Zeelaan/Canvasfontein 

Raadslid Mouton verwijst naar haar tussenkomst in januari 2017 en vraagt wat de vooruitzichten zijn voor de 
opknapwerken en/of vervanging van het kunstwerk; de burgemeester stelt dat dit dossier blijft aanslepen, het 
aangestelde studiebureau heeft de opdracht terug gegeven, er is opnieuw een aanbesteding uitgeschreven maar er zijn 
geen inschrijvingen binnen gekomen, waardoor nu kan onderhandeld worden. De burgemeester stelt dat het bestaande 
kunstwerk volledig zal vervangen worden door een identieke constructie. 

 

8. vraag van raadslid Mouton – wateroverlast Kerkplein Koksijde 

Raadslid Mouton verwijst dat er serieuze wateroverlast is op het Kerkplein bij hevige regenval en vraagt hoe dit zal 

opgelost worden; de burgemeester stelt dat reeds drie jaar wordt gewacht op de overdracht van de aanpalende 
gewestweg om dit dossier concreet te beginnen uitvoeren; er is reeds een ontwerp, maar de riolering is gebonden aan 
deze gewestweg waardoor de uitvoering vertraging heeft opgelopen. 

 
 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 20u57 
volgende raadszitting : maandag 23 april, 28 mei 2018 
 
Voor een woordelijke weergave van de zitting wordt verwezen naar https://koksijde.notubiz.be/vergadering/454754/%2026-03-
2018 dat integraal deel uitmaakt van dit beknopte verslag. 
 
 
 
 

Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 
 

https://koksijde.notubiz.be/vergadering/454754/%2026-03-2018
https://koksijde.notubiz.be/vergadering/454754/%2026-03-2018
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 J. LOONES, G. DECORTE, H. VOLLON, P. CASSELMAN, F. DEVOS, A. CAVYN, C. CASTELEIN, C. BAKEROOT, I. 

VANCAYSEELE, B. DALLE, E. VAN HERCK, H. GHYSELEN, G. VERHAEGHE, R. MOUTON, I. VANDEKEERE, P. 
HILLEWAERE, A. HANCKE, G. VANDENBROUCKE, J.-M. DEWULF, raadsleden 

 J. STEKELORUM, gemeentesecretaris 

 

 
De zitting vangt aan om 20u09 
 
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: schepen R. Gantois en de raadsleden Devos en Vollon 
 
 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 26 maart 2018 

Er zijn geen opmerkingen op de notulen, de raad keurt de notulen bijgevolg goed. 

 

1. Mededelingen. 

er zijn geen mededelingen 

 
2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - heraanleg Biedenkopflaan - 

goedkeuren aangepaste raming 

gehoord dhr. burgemeester die stelt dat de raming vastgesteld door de raad na aanbesteding wordt overschreden en 

vraagt om deze te verhogen 

gehoord raadslid Loones die vraagt wanneer de werken zullen worden uitgevoerd waarop de burgemeester antwoordt dat 
het zeker na het seizoen zal zijn 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - installatie fietsatelier voor de 
gemeente De Panne, Koksijde en Veurne - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze 

gehoord dhr. burgemeester die vermeldt dat hiervoor Europese subsidies kunnen worden verkregen; het gaat over een 

samenwerking met de twee buurgemeenten in het kader van Transmobil, hij schetst de verdeling van de kosten en de 
opzet van het project, dat ook in sociale tewerkstelling voorziet 

gehoord raadslid Mouton die vraagt hoeveel mensen in het project zullen tewerkgesteld worden en vraagt of de 
plaatselijke handelaars voor de levering van de fietsen zullen aangeschreven worden 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

4. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - verbouwen van varkensstallen op 
de site 'Ten Bogaerde' tot brouwerij - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze 

gehoord dhr. burgemeester die stelt dat de bouwvergunning werd goedgekeurd en het lastenboek nu ter goedkeuring 
wordt voorgelegd; hij schetst kort de geplande werken en de raming; er is ook een aanbesteding voor de uitbating en de 
inrichting lopende 

gehoord raadslid Hancke die vraagt of de procedure voor het vinden van een uitbater nog loopt 

gehoord raadslid Van Herck die vindt dat dit project te duur is en zijn fractie dan ook zal tegenstemmen; hij heeft ook 
inlichtingen genomen waaruit blijkt dat het budget maal vijf zou moeten gerekend worden om een brouwerij in te richten 
en de investering dus fors overdreven is 

gehoord raadslid Vancayseele die stelt dat hij en raadslid Mouton zich zullen onthouden, hij wil eerst zekerheid over het 
vinden van een brouwer en investeerder voor de brouwerij, de investeringen voor een brouwerij en de kwaliteitseisen 
zijn immers hoog; wat de haalbaarheid van het project kan hypothekeren en hij stelt voor om te wachten om deze 
investering te doen tot er zekerheid is over een investeerder; 

de burgemeester stelt dat er een quasi zekerheid is dat een exploitant zal kunnen gevonden worden en er al interesse is 
gebleven en er al voorbeelden zijn, bijv. in Averbode; hij stelt dat dit een extra troef voor de site en de gemeente zal zijn 

gehoord raadslid Van Herck die wel wil stellen dat zijn fractie niet tegen het project is, maar het veel te duur is, hij zal 
een dossier overmaken aan het college die dit moet bewijzen 

gehoord raadslid Loones die stelt dat dit project een mooie invulling is voor de varkensstallen en hij ook overtuigd is dat 
er nood is aan een soort gelagzaal, zelfs zonder brouwerij, het blijft een zinvolle investering 
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 Goedgekeurd met 20 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, J. Loones, G. Decorte, P. Casselman, A. Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. 
Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. Dalle), 2 tegen 
(Van Herck, Dewulf) en 2 onthoudingen (Vancayseele, Mouton) 

5. Hervaststelling gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - parking 
monument gesneuvelden 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

6. Hervaststelling gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 

Guldenzandstraat 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

7. Hervaststelling gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Koninklijke Baan 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

8. Hervaststelling gemeentelijke aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Leopold II-laan 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

9. Kerkfabriek O.L.Vrouw Ter Duinen - advies jaarrekening 2017 

gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting over dit en de andere punten betreffende de jaarrekeningen van de 
kerkfabrieken 

gehoord dhr. burgemeester die in de marge meedeelt dat de gewezen pastorie in Koksijde-bad leeg staat en na 
bespreking met het OCMW werd beslist om deze woning als doorgangswoning en als punt voor voedselbedeling te 
gebruiken 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

10. Kerkfabriek St-Idesbald - advies jaarrekening 2017 

gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

11. Kerkfabriek St-Niklaas - advies jaarrekening 2017 

gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

12. Kerkfabriek St-Pieter - advies jaarrekening 2017 

gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

13. Kerkfabriek St-Willibrordus - advies jaarrekening 2017 

gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

14. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Koksijde en de vereniging van mede-
eigenaars "garages Teniersparking" voor de herinrichting van de bovenbouw en de dakdichting en 
aanhorigheden aan de private Teniersparking in D. Tenierslaan te Koksijde 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting over de noodzaak van dit punt 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

15. Goedkeuring aankoop perceel bouwgrond Tulpenlaan 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting waarbij hij stelt dat er veel mogelijkheden zijn met dit perceel 

gehoord raadslid Mouton die vraagt wat de concrete bestemming zal zijn, waarop burgemeester meldt dat het in eerste 
instantie zal samengevoegd worden met het perceel van de gewezen pastorie 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

16. Goedkeuring overdracht en akte diverse percelen Zeelaan door aangelanden ten behoeve voor de heraanleg 
Zeelaan - Noordstraat - Hegerplein. 

gehoord dhr. burgemeester die stelt dat dit kadert in de herinrichting van de Zeelaan 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

17. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst lokaal klimaatproject met de provincie West-Vlaanderen 

gehoord schepen Serpieters die het belang van deze overeenkomst toelicht en de mogelijkheden die hiermee geboden 

worden, o.a. het plaatsen van zonnepanelen 

gehoord raadslid Van Herck die dit een goede zaak vindt dat er meer wordt geïnvesteerd in zonnepanelen 

 Goedgekeurd met unanimiteit 
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18. IWVA - vaststellen standpunt jaarvergadering. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

19. WVI - vaststellen standpunt algemene vergadering. 

gehoord raadslid Bakeroot die verwijst naar de toelichting in de vorige raad 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

20. Gaselwest - goedkeuren van agenda, verzoek verschuiven einddatum naar 1 april 2019, verzoek tot 
verlenging tot 29 maart 2037, statutenwijziging en vaststellen van het mandaat 

gehoord raadslid Decorte in zijn toelichting over de agendapunten; hij gaat wat dieper in op de fusie van Infrax en 

Gaselwest en de noodzaak daartoe, op de verlenging van de duurtijd van de intercommunale en op een aantal 
vernieuwende projecten binnen Gaselwest 

de burgemeester voegt hier aan toe dat een bijkomend personeelslid in de technische dienst zal aangesteld worden om 
de werking van de nutsmaatschappijen op te volgen 

gehoord raadslid Loones die stelt dat een gezond wantrouwen nodig blijft tegenover de nutsintercommunales 

gehoord raadslid Van Herck die vraagt om de info te kunnen verkrijgen over de infovergadering 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

21. Onderwijs - aansluiting van de gemeentelijke basisscholen bij het openbaar ondersteuningsnetwerk West-
Vlaanderen 

gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 

 goedgekeurd met unanimiteit 

22. Goedkeuring besteding lestijdenpakket gemeentelijke basisscholen schooljaar 2018-2019 

gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting en de nadruk legt op het belang van de delegatie naar het college 

gehoord raadslid Van Herck die vraagt of er een prognose kan gemaakt worden over het aantal kleuters en vraagt om de 
cijfers over te maken, waarop schepen Van Hove meldt dat dit wordt bijgehouden en deze niet echt rooskleurig zijn, 

maar er gepoogd wordt kwaliteit te blijven bieden 

 goedgekeurd met unanimiteit 

23. WAK - oprichten van de kunstambacht boekkunst (boekbinden) 

gehoord schepen Van Hove die het belang van deze richting toelicht 

 goedgekeurd met unanimiteit 

24. WAK - oprichting van de eerste graad beeldatelier te Nieuwpoort 'De Panger' 

gehoord schepen Van Hove die stelt dat het nieuwe decreet het mogelijk maakt de afdeling in Nieuwpoort te laten 
erkennen 

 goedgekeurd met unanimiteit 

25. WAK - goedkeuren overeenkomst Interlokale vereniging Deeltijds Kunstonderwijs met Nieuwpoort 'De 
Panger' 

gehoord schepen Van Hove die stelt dat de oprichting van een interlokale vereniging nodig is om de afdeling in 

Nieuwpoort mogelijk te maken 

 goedgekeurd met unanimiteit 

De gemeentesecretaris verlaat de raadszitting, het ambt van secretaris wordt waargenomen door Björn Cools, afdelingshoofd 
 
26. Goedkeuren aanpassen personeelsformatie 

gehoord schepen Anseeuw die stelt in functie van de implementatie van het decreet lokaal bestuur de formatie dient 

aangepast te worden met de functie van algemeen directeur, financieel directeur en adjunct algemeen directeur 

gehoord raadslid Van Herck die vraagt hoe het dan zal zitten met de hiërarchie 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

27. Decreet Lokaal Bestuur - algemeen en financieel directeur - oproeping zittende functiehouders en 
goedkeuring functiebeschrijving 

gehoord schepen Anseeuw die de diverse mogelijkheden opsomt en voorstelt aan de raad om de zittende functiehouders 

op te roepen zich kandidaat te stellen gelet hun ervaring en goed functioneren en om de continuïteit te verzekeren 

gehoord dhr. burgemeester die stelt dat dit kadert in de integratie van gemeente en OCMW, aanhaalt dat er ook een 
project Tope Sterk loopt waarbij de diverse diensten worden betrokken, er wordt voorzien in een zachte fusie van beide 
besturen waarbij vooral zal gezocht worden naar efficiëntiewinsten; de beide secretarissen zullen zich moeten inwerken 
in beide besturen 

gehoord raadslid Loones die dit voorstel namens NVA steunt en het college feliciteert met de stille afhandeling van dit 

dossier en benadrukt dat de samenvoeging van beide besturen vooral een efficiëntie-oefening is en niet zozeer een 
besparingsoperatie, maar dit nu een opportuniteit zal zijn om het sociaal beleid dichter bij het gemeentebestuur te 
brengen 
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 Goedgekeurd met unanimiteit 

De gemeentesecretaris vervoegt opnieuw de zitting en neemt het ambt van secretaris terug waar. 
 

(28) MONDELINGE VRAGEN 

 
1. vraag van raadslid Vandenbroucke – verdwijnen van banken en geldautomaten in Sint-Idesbald 

Raadslid Vandenbroucke stelt vast dat vanaf juni in Sint-Idesbald geen bank of geldautomaat meer zal zijn, wat voor de 
senioren en de lokale middenstand negatief is; via Unizo is al kunnen bekomen om één bank wat langer open te houden; 
hij vraagt om de verzuchtingen van de inwoners mee te ondersteunen vanuit het beleid en aan te dringen; schepen 
Geersens verwijst naar de evolutie op vlak van digitalisering en ook vaststelt dat de dienstverlening verder wordt 
afgebouwd en stelt dat er vanuit de gemeente hiervoor weinig kan gedaan worden, tenzij aan te dringen bij onze 
huisbankier om in dienstverlening te voorzien; zij betreurt het ook dat er geen bankautomaat meer is en er werk van 
gemaakt zal worden; de burgemeester meldt dat de invloed van de gemeente hier niet zo evident is, de aandacht moet 
gaan naar de mensen die minder mobiel zijn en er zal gekeken worden welke rol het OCMW hier kan spelen, bijv. een 
cursus over digitaal betalen. 

 

 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u00 
volgende raadszitting : maandag 28 mei 2018 
 
Voor een woordelijke weergave van de zitting wordt verwezen naar https://koksijde.notubiz.be/vergadering/454755/%2023-04-
2018 dat integraal deel uitmaakt van dit beknopte verslag. 
 
 

Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 

https://koksijde.notubiz.be/vergadering/454755/%2023-04-2018
https://koksijde.notubiz.be/vergadering/454755/%2023-04-2018
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GEMEENTERAAD 
maandag 28 mei 2018 

 
Aanwezig: L. DELTOMBE, voorzitter 
 M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester; 
 S. ANSEEUW, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, A. SERPIETERS, L. VAN HOVE en R. GANTOIS, schepenen 
 G. DELIE, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid 
 J. LOONES, G. DECORTE, H. VOLLON, P. CASSELMAN, F. DEVOS, A. CAVYN, C. CASTELEIN, C. BAKEROOT, I. 

VANCAYSEELE, B. DALLE, E. VAN HERCK, H. GHYSELEN, G. VERHAEGHE, R. MOUTON, I. VANDEKEERE, P. 
HILLEWAERE, A. HANCKE, G. VANDENBROUCKE, J.-M. DEWULF, raadsleden 

 J. STEKELORUM, gemeentesecretaris 

 

 
De zitting vangt aan om 20u03 
 
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: de schepenen Geersens, Dawyndt, Serpieters, Gantois en raadslid Vollon 
 
 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 23 april 2018 

Er zijn geen opmerkingen op de notulen, de raad keurt de notulen bijgevolg goed. 

 

Punten bij hoogdringendheid 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

De heer voorzitter vraagt vervolgens de goedkeuring van de raad om volgend punt bij hoogdringendheid aan de orde van de 
dag toe te voegen namelijk  

a) overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – raamcontract ICT stad Brugge: 
installatie publieke wifi – 5-jarige overeenkomst - betreft: goedkeuring verrekening 1. 
 De raad keurt met unanimiteit de toevoeging van dit dagordepunt goed 

b) vzw Bejaardenzorg KEI- driepartijenovereenkomst met betrekking tot bezwaring van een erfpachtrecht 
gevestigd Ter Duinenlaan, Koksijde in het kader van een investeringskrediet van 4.000.000 euro : 
goedkeuring 
 De raad keurt met unanimiteit de toevoeging van dit dagordepunt goed 

 
1. Mededelingen. 

De burgemeester geeft een stand van zaken mee van het dossier concessie brouwinstallatie Ten Bogaerde, er is één 
offerte ingediend met name door de brouwerij Huyghe uit Melle die ingeschreven heeft met het minimum bedrag van 

500 euro en die de noodzakelijke investeringen zal uitvoeren; de opdracht werd gegund door het college; de inschrijver 
moet instaan voor de inrichting van het pand; hij is tevreden dat op die manier er vooruitgang in het dossier wordt 
geboekt. 

Raadslid Van Herck verwijst naar zijn tussenkomst in de raad van februari over de veiligheid van torenkranen in de 
gemeente en vraagt naar een stand van zaken, omdat hij hierover niets meer hoorde; de burgemeester is verwonderd 
dat nu de vraag hier wordt gesteld en verwijst naar een bespreking in het veiligheidscomité en naar het feit dat dit op 
niveau van de kustburgemeesters ook aanhangig is gemaakt. 

 

2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - diverse verzekerings-
overeenkomsten gemeente, OCMW, AGB, VVV vzw, Joc De Pit vzw, kerkfabrieken, VK personeel vzw. 

Gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar een werkgroep die het voorliggend ontwerp van lastenboek heeft 
opgemaakt en hij schetst kort de bedoeling van deze overheidsopdracht en ook het feit dat we hiermee betere prijzen 
kunnen bedingen 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - renovatie fonteinen De Poort en 

Konzplein (Design, Build & Maintain) - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting over de bedoeling van dit lastenboek zoals verwoord in de toelichtende 
nota; er is uitdrukkelijk gekozen om de poort als kunstwerk in stand te houden en het Konzplein opnieuw op te 
waarderen 

Gehoord raadslid Van Herck die stelt dat het bedrag voor de renovatie van deze werken te hoog is, er hadden meer 
creatieve oplossingen kunnen gekozen worden, zijn fractie heeft hier bedenkingen over, er wordt minder uitgegeven voor 
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jeugdbeleid; de burgemeester stelt dat de werken ook de vervanging van de “poort” inhoudt en dit het hoge bedrag 
verantwoord; 

Gehoord raadslid Loones die stelt dat het ene niet tegenover het andere moet worden afgewogen, er moet hiervoor niets 
wegvallen; hij staat volledig achter deze renovatie, de poort is een referentiepunt voor Koksijde, het komt nu niet meer 
tot zijn recht door het feit dat de fontein niet meer werkt, het betreft immers ook een kunstwerk 

Raadslid Mouton vult aan dat ze tevreden is dat er hier werk van gemaakt wordt en vraagt wanneer de concrete 
realisatie is voorzien 

 Goedgekeurd met 20 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, L. Van Hove, J. Loones, G. 

Decorte, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. 
Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. Dalle, I. Vancayseele, R. Mouton) en 2 
tegen (Van Herck, Dewulf) 

4. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - project ter valorisatie van het 
Vanneuvillehuis - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Loones die verwijst naar de overeenkomst met kunstenaar Vilain om daar zijn werken te plaatsen maar 
er steeds werd gewacht op de subsidies van minister Bourgeois om de renovatie aan te vangen 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

5. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - heraanleg Parnassiusstraat - 
Lusthuisjessstraat - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting over de voorziene werken in deze straten 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

6. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren en plaatsen pv-installatie 
op diverse gebouwen - herhaling - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat de gemeente hiermee wil investeren in zonnepanelen en ook de buurgemeenten 
kunnen intekenen 

Gehoord raadslid Mouton die vraagt waarvoor de verlengingen voorzien zijn 

Gehoord raadslid Van Herck die stelt dat zijn fractie hier voor is, het produceren van groene energie is een absolute 
prioriteit en hij vindt dat de gemeente ambitieuzer moet zijn en ook de gemeente zou moeten instappen in 
groepsaankopen; de burgemeester meldt dat het college recent heeft beslist om in te stappen in groepsaankopen samen 
met AGB Oostende 

Gehoord raadslid Hillewaere die blij is dat hier werk wordt van gemaakt en ook vraagt om de mogelijkheid van 
windturbines te voorzien, waarop de burgemeester meldt dat er in Koksijde geen ruimte is om windturbines toe te laten, 
tenzij met kleinere molentjes een beter resultaat kan behaald worden; hij betreurt ook niet geconsulteerd te zijn geweest 
over het plaatsen van windmolens op zee voor onze kust 

Gehoord raadslid Loones die ook verrast werd met de berichten over nieuwe windmolens voor onze kust, ook ten nadele 
van de visserij; hij stelt niet persé tegen windmolens te zijn langs de autostrade en vindt dat ook kleine windmolens in 
de gemeente mogelijk moeten zijn 

De burgemeester merkt op dat raadslid Loones steeds tegen nieuwe autosnelwegen in onze regio is geweest omwille van 
aantrekken van industrie en verwonderd is over feit dat hij nu voorstander is om langs de autosnelweg windmolens te 
plaatsen en vraagt om steun van de raad om de gemeente vrij te houden van grote windmolens, waarop raadslid Loones 
duidelijk maakt ook geen voorstander te zijn van grote windmolens in onze gemeente maar verwijst dat het gaat om de 
omgeving van de verkeerswisselaar in Nieuwpoort en dus ook andere gemeenten betrokken zijn 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

7. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - afbraak van gebouwen te 
Koksijde  - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gehoord dhr. burgemeester die toelicht dat het gaat om oude gebouwen in Oostduinkerke-dorp en de prefabs nabij het 

centrum Taf Wallet 

Gehoord raadslid Mouton die vaststelt dat nog niet alles werd aangekocht 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

8. Belastingreglement tijdelijke inname openbare ruimte bij bouwwerven - periode 2018-2019. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

9. Hervaststelling machtiging aan het college van burgemeester en schepenen tot het vaststellen van retributies 
en bepalingen van de voorwaarden. 

Gehoord raadslid Van Herck die dit punt niet zal goedkeuren omdat het de bevoegdheden van de gemeenteraad uitholt; 
Raadslid Vancayseele sluit zich bij deze kritiek aan, verwijst naar zijn vroeger standpunt en stelt dus te zullen tegen 
stemmen 

 Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, L. Van Hove, J. Loones, G. 
Decorte, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. 
Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. Dalle) en 4 tegen (I. Vancayseele, E. Van 
Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 
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10. Kennisname financiële kwartaalrapportage - eerste kwartaal 2018 - kennisname. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

11. Kennisname OCMW dienstjaarrekening 2017. 

Gehoord schepen Delie in haar toelichting over de diverse inkomsten en uitgaven  

 Goedgekeurd met unanimiteit 

12. Goedkeuring akte aankoop woning Dorpsstraat 1. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

13. Goedkeuring akte tot verkoop perceel grond gelegen Hugo Verriestlaan Oostduinkerke. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

14. Goedkeuren mandaat voor deelname aan de Open Oproep Winvorm voor aanstellen ontwerper voor de bouw 
van een open museumdepot en educatieve museumruimte bij Navigo - Nationaal Visserijmuseum te 
Oostduinkerke. 

Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat het de bedoeling is om hier een nieuw museumdepot op te richten, gezien de 
noodzaak omdat de collectie nu overal rond staat en een degelijke depotwerking belangrijk is in functie van de verdere 
erkenning van onze musea; hij geeft ook mee dat er een positief verslag is over de aanvraag tot regionale erkenning van 
beide musea; het is de bedoeling om deze nieuwe ruimte een artistieke meerwaarde te geven en hiervoor beroep wordt 
gedaan op Winvorm, waardoor waardevolle ontwerpen kunnen ingediend worden; er wordt ook een educatieve ruimte 
voorzien om demonstraties te geven 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

15. Goedkeuren protocol voor deelname aan de Open Oproep Winvorm voor de gunning van de volledige 
studieopdracht voor de bouw van een open museumdepot en educatieve museumruimte bij Navigo - Nationaal 

Visserijmuseum te Oostduinkerke. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

16. Goedkeuring overeenkomst tussen harmonieën, El Fuerte, VVV Koksijde en de gemeente Koksijde. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Van Herck die vraagt of dit opgenomen is in het budget 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

17. Goedkeuring huishoudelijk reglement reddingsdienst. 

Gehoord dhr. voorzitter die voorstelt dit punt uit te stellen 

 Punt uitgesteld 

18. IWVA - voordracht lid raad van bestuur met raadgevende stem zetelend in de minderheid. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 verkozen met 20 voor en 2 tegen: raadslid Mouton 

19. Zefier cvba - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering en aanstelling volmachtdrager en 
plaatsvervangend volmachtdrager voor de algemene vergadering. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit en wordt aangeduid raadslid Devos (plv. Van Hove) met 20 ja en 2 tegen 

20. IVVO - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering. 

Gehoord raadslid Devos in zijn toelichting over de rekening 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

21. IKWV - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

22. TMVS dv - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering. 

Gehoord raadslid Devos in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

23. TMVS dv - aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in de algemene vergaderingen. 
 aangesteld met 20 ja en 2 tegen: raadslid Ghyselen en Devos (plv) 
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24. Goedkeuring academiereglement WAK. 

Gehoord schepen Van Hove die stelt dat deze wijziging nodig is in functie van het nieuwe decreet 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

25. Goedkeuring Artistiek Pedagogisch Project Westhoekacademie Koksijde. 

Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

de gemeentesecretaris verlaat de zitting, het ambt van secretaris wordt waargenomen door Björn Cools 
 
26. Goedkeuring wijziging rechtspositieregeling gemeentepersoneel. 

Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting over deze wijziging 

Gehoord raadslid Van Herck die vraagt waarom gekozen is voor de procedure tot oproep aan de zittende titularissen en 
zoals in andere gemeenten de plaats niet vacant werd verklaard; 

Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat het in andere gemeenten niet gebruikelijk is om open te stellen, hij stelt alle 
vertrouwen te hebben in de gemeentesecretaris en in huidige oplossing in volle overleg is gebeurd met de OCMW-
secretaris; hij ziet niet in waarom er extern moet worden gezocht als de huidige titularissen met hun expertise goed 
functioneren; deze nieuwe functies vragen ook een bijkomend engagement en een grotere verantwoordelijkheid, hij stelt 
dat de meerderheid honderd procent achter deze oplossing 

Gehoord raadslid Loones die beaamt dat de huidige titularissen goed werk leveren en de samenwerking tussen 
administratie en politiek heel vlot verloopt; hij stelt ook dat het niet klopt dat in de meeste gemeenten de plaats open 
verklaard wordt en blij is dat er op deze manier een oplossing werd gevonden; raadslid Loones wenst hen heel veel 
succes toe in hun nieuwe functies en meent ook niet dat de vergoeding te hoog is; 

Gehoord raadslid Van Herck stelt dat zijn vraag geen blijk van wantrouwen is, dit betrof een procedurele vraag, de fractie 
wenst de personeelsleden heel veel succes; 

Gehoord schepen Anseeuw die stelt dat er voorafgaandelijk overleg gepleegd is met de titularissen en dat het bestuur er 
uitdrukkelijk voor heeft gekozen de huidige titularissen te waarderen op deze manier, ook door het voorzien van de 
functie van adjunct-algemeen directeur 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

de gemeentesecretaris vervoegt terug de zitting en neemt het ambt terug waar van notulist 
 
27. Goedkeuring wijziging personeelsformatie. 

Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting over de noodzaak van de wijziging 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

28. overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – raamcontract ICT stad Brugge: 
installatie publieke wifi – 5-jarige overeenkomst - betreft: goedkeuring verrekening 1. 

Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

29. vzw Bejaardenzorg KEI- driepartijenovereenkomst met betrekking tot bezwaring van een erfpachtrecht 
gevestigd Ter Duinenlaan, Koksijde in het kader van een investeringskrediet van 4.000.000 euro : 
goedkeuring. 

Gehoord de burgemeester in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

 

(30) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Vandekeere – opleiding redders aan zee 

Raadslid Vandekeere stelt dat ze als leerkracht LO elk jaar een praktijkles EHBO en reanimatie geeft aan de 5de- en 6de 

jaars. Telkens krijg ze de reactie van kandidaat-redders dat ze die les belangrijk vinden omdat het voor hun een 
opfrissing is van hun kennis. Er is dus wel nood aan zo’n opfrissing omdat die lessen niet in elke school gegeven worden. 
Ze vraagt dan ook of de gemeente bij elke start van een werkperiode een opfrissing kan geven aan de redders op het 
gezamenlijke moment; 

Schepen Anseeuw stelt dat er momenteel al een opfrissing gebeurt tijdens het werk en men om de drie jaar een 
bijscholing moet volgen; ze vindt het wel een goed idee om dit bij aanvang van de indiensttreding te organiseren, ook de 
AED-toestellen; de burgemeester beklemtoont ook nog eens het belang van reanimatie en stelt de zaak te willen 
bekijken. 
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2. vraag van raadslid Van Herck – verkeerssituatie Pylyserlaan 

Raadslid Van Herck verwijst naar de bezorgdheid van omwonenden over de bocht in het begin van de Pylyserlaan, 

mensen moeten wegspringen omdat autobestuurders de bocht afsnijden en op het voetpad rijden; hij vraagt om er 
paaltjes te plaatsen of éénrichting in te voeren; de burgemeester meldt dat deze vraag op de verkeerscommissie zal 
behandeld worden, hij stelt dat er nog geen ongevallen zijn gebeurd en de nodige signalisatie is aangebracht; éénrichting 
zal zeker niet worden ingevoerd; raadslid Mouton stelt dat het ook gevaarlijk is voor fietsers, waarop de burgemeester 
antwoordt dat dit inderdaad het geval is maar er reeds maatregelen zijn genomen om ongevallen zoveel mogelijk te 
vermijden 

 

3. vraag van raadslid Van Herck – verlichtingspalen tennisterreinen 

Raadslid Van Herck verwijst naar het feit dat een paal voor de verlichting enige tijd terug is omgevallen op het 
tennisplein van Koksijde en vraagt wat de stand van zaken is; hij vraagt zich ook af of de gemeente Koksijde hiervoor 
verzekerd is, wanneer dit in orde komt en wie opdraait voor de kosten? 

De burgemeester antwoordt dat er een mast is omgewaaid tijdens een storm, er zijn bewarende maatregelen genomen 
en er is in vervanging voorzien, de prijs is 20.000 euro en de opdracht is reeds toegewezen, uitvoering is binnenkort 
voorzien en de gemeente is hiervoor niet verzekerd. 

 

4. vraag van raadslid Mouton – stand van zaken werken Nieuwstraat Wulpen 

Raadslid Mouton vraagt naar een stand van zaken van de Nieuwstraat, het fietspad is ondertussen vernieuwd maar de 

borden staan er nog en de overgang tussen nieuw en oud gedeelte is nog altijd niet ideaal; de burgemeester meldt dat 
de nodige stappen zijn genomen om de afwerking, waaronder de belijning, binnenkort te voorzien; 

 

5. vraag van raadslid Devos – voorstel actie in functie van plasticvrij strand 

Raadslid Devos verwijst naar een recent Europees voorstel om de aanwezigheid van plastic in de zee te gaan vermijden; 
hij vindt dat hier een kans voor de gemeente ligt, door het voorbeeld te tonen om aan beachbars en surfclubs te vragen 
om plastieken rietjes te bannen; uit zijn rondvraag blijkt dat 2/3de van al onze beachbars en surfclubs op eigen initiatief 
reeds alle wegwerpplastic uit hun zaak hebben geband. De rest is bereid inspanningen te leveren. Hét grote probleem 
blijven evenwel de rietjes. Hij stelt dan ook voor dat het gemeentebestuur gratis bio-rietjes zou aanbieden aan de 
beachbars en surfclubs. Deze rietjes zijn 100% bio-afbreekbaar. Bij navraag heb je reeds voor 300 euro een 20.000 
rietjes; hij vraagt dit te willen onderzoeken, dit moet zeker financieel haalbaar zijn; hij stelt ook voor om het volgende 
jaar uit te breiden naar àlle horecazaken met een zandstrand. Voorwaarde blijft wel dat wie rietjes krijgt wel degelijk alle 
wegwerplastic uit diens zaak weert. Hij vraagt om dit voorstel te steunen; de burgemeester is akkoord met dit voorstel 
en zal dit laten verder uitwerken 

 

6. vraag van raadslid Dewulf – preventie nucleair ongeval Gravelines 

Raadslid Dewulf vraagt of er voldoende waarborgen zijn of we voldoende op de hoogte zullen gesteld worden van de 
gevolgen van een ongeval en vraagt of onze hulpdiensten voldoende voorbereid zijn op mogelijke incidenten, hij meent 
dat informatie wordt achtergehouden; de burgemeester meldt dat er goede contacten zijn met Frankrijk, onze 
veiligheidsambtenaar wordt steeds uitgenodigd op overleg in Frankrijk, er is een open communicatie; hij vermeldt de 

overige maatregelen die genomen zijn, waaronder verdeling van jodiumpillen onder de scholen. 

 
de gemeentesecretaris verlaat de zitting, het ambt van secretaris wordt waargenomen door Björn Cools 

 

BESLOTEN ZITTING 
 

31. Kennisname aanstelling algemeen directeur 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 kennisname van de aanstelling van de heer Joeri Stekelorum als algemeen directeur 

32. Kennisname aanstelling financieel directeur 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 kennisname van de aanstelling van de heer Jean-Philippe Vandeputte als financieel directeur 

De gemeentesecretaris vervoegt terug de zitting en neemt het ambt terug waar 
 

33. Aanstelling van de adjunct algemeen directeur 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 mevrouw Pascale Feys wordt met unanimiteit aangesteld tot adjunct algemeen directeur 
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Vervolgens leggen de algemeen directeur, de adjunct algemeen directeur en de financieel directeur de eed af in handen van de 
voorzitter van de gemeenteraad, in openbare vergadering, met de volgende eedformule: “Ik zweer de verplichtingen van mijn 
ambt trouw na te komen.” 
 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u30 
volgende raadszitting : maandag 25 juni 2018 
 
Voor een woordelijke weergave van de zitting wordt verwezen naar https://koksijde.notubiz.be/vergadering/521155/%2028-05-

2018 ; deze opname maakt integraal deel uit van dit beknopte verslag. 
 
 
 
 

Voor verslag 
de gemeentesecretaris,  
Joeri STEKELORUM 
 

https://koksijde.notubiz.be/vergadering/521155/%2028-05-2018
https://koksijde.notubiz.be/vergadering/521155/%2028-05-2018
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gemeente 

Koksijde 

BEKNOPT VERSLAG 

GEMEENTERAAD 
maandag 25 juni 2018 

 
Aanwezig: L. DELTOMBE, voorzitter 
 M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester; 
 S. ANSEEUW, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, A. SERPIETERS, L. VAN HOVE en R. GANTOIS, schepenen 
 G. DELIE, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid 
 J. LOONES, G. DECORTE, H. VOLLON, P. CASSELMAN, F. DEVOS, A. CAVYN, C. CASTELEIN, C. BAKEROOT, I. 

VANCAYSEELE, B. DALLE, E. VAN HERCK, H. GHYSELEN, G. VERHAEGHE, R. MOUTON, I. VANDEKEERE, P. 
HILLEWAERE, A. HANCKE, G. VANDENBROUCKE, J.-M. DEWULF, raadsleden 

 J. STEKELORUM, algemeen directeur 

 

 
De zitting vangt aan om 20u08 
 
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: schepen Delie en de raadsleden Van Herck en Mouton 
 
 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 28 mei 

Er zijn geen opmerkingen op de notulen, de raad keurt de notulen bijgevolg goed. 

 

De heer voorzitter vraagt vervolgens de goedkeuring van de raad om volgend punt bij hoogdringendheid aan de orde van de 
dag toe te voegen namelijk  

a) overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – aanleg riolering N8 en 
aansluiting site Ten Bogaerde/WAC – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
 De raad keurt met unanimiteit de toevoeging van dit dagordepunt goed 

 
1. Mededelingen 

De burgemeester deelt een rechtzetting mee in verband met de berichtgeving in de pers vandaag over de Garnaalstoet 

en de rol van de Orde van de Paardenvissers hierin, het gaat over een misverstand 

 
2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vervangen serverpark gemeente 

Koksijde - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze 

Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – raamcontract keuringen voor de 
gemeente Koksijde - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

4. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Luipaardstraat 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

5. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Zeedijk 
Oostduinkerke 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

6. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - pad 
tussen Zeedijk en Zeeraketstraat 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

7. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Ijslandplein 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

8. Goedkeuring gemeenterekening 2017 
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Gehoord de financieel directeur in zijn technische toelichting over de voorliggende rekening 2017 

Gehoord dhr. burgemeester die stelt fier te zijn er in geslaagd te zijn om de schuld van de gemeente terug te dringen, 
dankzij efficiënt beleid, tot minder dan 90 miljoen euro 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

9. Goedkeuring van de budgetwijziging 2018 nr. 1 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

10. OCMW - meerjarenplan 2014-2020 aanpassing nr. 9 - goedkeuring 

Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

11. OCMW - budget 2018 - wijziging nr.1 - kennisname 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

12. Goedkeuring akte aankoop woning Dorpsstraat 3 te Oostduinkerke 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

13. Goedkeuring BNIP Belgian Open Aerobic Championship Koksijde 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

14. Goedkeuring subsidieovereenkomst tussen de vzw Onafhankelijk Theater Oostduinkerke (OTO) en de 
gemeente Koksijde voor externe programmatie in het c.c. CasinoKoksijde 

Gehoord schepen Gantois die stelt dat de ticketverkoop voor het cultureel centrum uitstekend loopt dit jaar; ze geeft 

toelichting bij de opzet van deze overeenkomst en stelt dat er een goede samenwerking is met deze vereniging 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

15. Goedkeuren overeenkomst voor de toekenning van een werkingstoelage aan KVVC en KVVO voor het 
financieren van de samenwerking op het vlak van jeugdwerking (voetbalseizoen 2018-2019) 

Gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting over de historiek van deze samenwerking en de toekomstige bedoeling 

ervan; hij wijst ook op de verkeerde informatie die werd verspreid dat Koksijde geen subsidie meer zou geven voor 
jeugdwerking; er is daarentegen een nieuwe start en dit punt bewijst dat de gemeente nog steeds wil investeren in 
jeugdwerking 

Gehoord raadslid Dewulf die vraagt of jeugdvoetbal een afzonderlijke vereniging is en vraagt hoe de verwevenheid is 
tussen beide, waarop schepen Dawyndt antwoordt dat er zal gewerkt worden onder het stamnummer van 
Oostduinkerke; raadslid Dewulf vraagt of de jeugdwerking een feitelijke vereniging dan wel een vzw is 

Raadslid Loones vindt dat de vraag niet relevant is, maar het belangrijkste is dat er verdere ondersteuning is van de 
jeugdwerking 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

16. Goedkeuren overeenkomst met de vzw Krekedalvrienden voor de organisatie van de wielerwedstrijd Bredene 
Handzame Classic Koksijde 

Gehoord schepen Dawyndt die stelt dat de samenwerking met De Panne niet langer verder gezet kan worden, maar er 
nu contact is met de organisatoren van de wielerwedstrijd Bredene-Handzame Classics die een mooi alternatief kunnen 
bieden; belangrijk is de datum, namelijk einde maart, omdat op dat ogenblik er veel kijkers zijn op televisie en hier de 
garantie kan gegeven worden tot live-uitzending op televisie en er ook een aankomst is voorzien in Koksijde; hij stelt ook 
dat volgend jaar de naam eventueel kan veranderd worden;  

De burgemeester sluit zich aan bij het enthousiasme om hiermee opnieuw een mooie koers in de gemeente te kunnen 
halen met een uitzending op televisie, wat een mooie publiciteit voor de gemeente kan opleveren; hij is blij dat het om 
een langdurige overeenkomst gaat van zes jaar 

Gehoord raadslid Loones die stelt dat zijn fractie dit initiatief steunt omdat dit past binnen het toeristisch in beeld 
brengen van onze gemeente dankzij het wielrennen en een suggestie oppert om eventueel Vlaamse steun te kunnen 
bekijken 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

17. Kennisgeving jaarrekening, jaarverslag en verslag van de accountant voor het jaar 2017 van de 
projectvereniging Achthoek 

Gehoord raadslid Loones in zijn toelichting die stelt dat de vereniging verder voort kabbelt  

 Goedgekeurd met unanimiteit 

18. Toekenning titel 'ereburger' aan Etienne Mommerency 

Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat ook de voorganger, Frans Vromman, als ereburger werd gehuldigd, en nu de 

beurt valt aan Etienne Mommerency voor zijn inzet voor de Garnaalstoet van Oostduinkerke; de verdienste en inzet van 
Etienne Mommerency wordt door de burgemeester opgesomd; hij haalt ook de inzet van Christiane Moncarey aan; 
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 Goedgekeurd met unanimiteit 

19. Goedkeuring huishoudelijk reglement reddingsdienst 

Gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting over de opzet en de inhoudelijke bepalingen van dit huishoudelijk 

reglement 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

20. Goedkeuren schoolreglement 2018 en infobrochure van de gemeentelijke basisschool Oostduinkerke 

Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

21. Goedkeuren uitbreiding onderwijsbevoegdheden Westhoekacademie 

Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

22. Goedkeuren capaciteit per opleiding Westhoekacademie 

Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

23. Goedkeuren arbeidsreglement Westhoekacademie 

Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

24. Goedkeuren aanwending lestijdenpakket Westhoekacademie schooljaar 2018-2019 

Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

25. overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – aanleg riolering N8 en aansluiting 
site Ten Bogaerde/WAC – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting over de hoogdringendheid van de goedkeuring van dit punt 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

 
(26) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Devos – onderhoud groenzones Leopold III-laan 

Raadslid Devos stelt vast dat naar analogie van vorig jaar de struiken van de Leopold III-laan in Koksijde weer welig 
beginnen te tieren. De situatie wordt stilaan onveilig. Bovendien doet het ons imago van een gemeente met verzorgd 

groenbeheer, teniet. Het oogt ook zeer slordig. Hij vraagt om bij de bevoegde instanties tussen te komen. 

Schepen Geersens antwoordt hier op dat dit ook een doorn in het oog is voor haar, het onderhoud van de hagen is een 
bevoegdheid van het agentschap Wegen en Verkeer, er is reeds diverse malen aangedrongen om dit onderhoud aan te 
pakken; ze vindt het heel erg dat er zo lang getalmd wordt om de hagen te scheren, zo niet zal de gemeente zelf het 
initiatief moeten nemen. 

Raadslid Loones meldt dat de meeste klachten komen over onze eigen bermen, hij stelt voor om geen brieven te 
schrijven naar kabinetten, omdat het onderhoud een interne werking van de Vlaamse administratie is, hij vraagt enig 
begrip in deze kwestie 

De burgemeester wijst er wel op dat de veiligheid van de fietsers in het gedrang kan komen en er elk jaar dezelfde vraag 
aan bod komt 

 

De raadszitting wordt gesloten verklaard om 20u47 
volgende raadszitting (onder voorbehoud) : maandag 20 augustus 
 
Voor een woordelijke weergave van de zitting wordt verwezen naar 

https://koksijde.notubiz.be/vergadering/454759/Gemeenteraad%2025-06-2018? 
dat integraal deel uitmaakt van dit beknopte verslag. 
 
 
 
 

Voor verslag 
Joeri STEKELORUM 
algemeen directeur 

https://koksijde.notubiz.be/vergadering/454759/Gemeenteraad%2025-06-2018
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Aanwezig: L. DELTOMBE, voorzitter 
 M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester; 
 S. ANSEEUW, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, A. SERPIETERS, L. VAN HOVE en R. GANTOIS, schepenen 
 G. DELIE, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid 
 J. LOONES, G. DECORTE, H. VOLLON, P. CASSELMAN, F. DEVOS, A. CAVYN, C. CASTELEIN, C. BAKEROOT, I. 

VANCAYSEELE, B. DALLE, E. VAN HERCK, H. GHYSELEN, G. VERHAEGHE, R. MOUTON, I. VANDEKEERE, P. 
HILLEWAERE, A. HANCKE, G. VANDENBROUCKE, J.-M. DEWULF, raadsleden 

 J. STEKELORUM, algemeen directeur 

 

 
De zitting vangt aan om 20u06 
 
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: de raadsleden Vollon 
 
niet aanwezig bij de aanvang van de zitting: raadslid Castelein 
 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 25 juni 2018 

Er zijn geen opmerkingen op de notulen, de raad keurt de notulen bijgevolg goed. 

 

De heer voorzitter vraagt vervolgens de goedkeuring van de raad om volgend punt bij hoogdringendheid aan de orde van de 
dag toe te voegen namelijk 

a) Uitoefenen recht van voorkoop op de woning Zeelaan 26 

gehoord raadslid Van Herck die vraagt om in de toekomst een bijkomend punt vroeger door te geven aan de raadsleden 

zodat dit dossier grondig kan bestudeerd en voorbereid worden 

 De raad keurt met unanimiteit de toevoeging van dit dagordepunt goed gelet op de termijnen 
waarbinnen het voorkooprecht dient uitgeoefend te worden 

 
1. Mededelingen. 

er zijn geen mededelingen 

 

2. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - leveren mini wiellader - 
goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 goedgekeurd met unanimiteit 

3. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - sanitair blok in de Nieuwstraat - 
goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

gehoord raadslid Hillewaere die stelt zeer tevreden te zijn dat dit project wordt uitgevoerd en vraagt om nog dergelijke 
projecten in de gemeente te willen voorzien 

 goedgekeurd met unanimiteit 

4. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - aanstellen van een 
gemeenschappelijke externe dienst voor preventie en bescherming op het werk - goedkeuring lastvoorwaarden 
en gunningswijze. 

gehoord schepen Anseeuw die stelt dat dit past in de integratie van gemeente en OCMW en er nu één dienstverlener 
wordt beoogd 

 goedgekeurd met unanimiteit 

5. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - vervanging straatveegmachine 
klein model - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting over de opzet van deze aankoop 

 goedgekeurd met unanimiteit 
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raadslid Castelein vervoegt de zitting bij de bespreking van navolgend punt 
 
6. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - het conform maken van 

verschillende liften van de gemeente Koksijde – 2de prijsvraag - goedkeuring verrekening 1. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 goedgekeurd met unanimiteit 

7. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Zonder 
Zorgstraat. 

 goedgekeurd met unanimiteit 

8. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Barkenstraat. 

gehoord raadslid Loones die stelt zich te zullen onthouden omwille van een voorgestelde maatregel op het einde van de 

Barkenstraat, met name de paaltjes 

gehoord dhr. burgemeester die stelt dit punt op een volgende verkeerscommissie te behandelen in aanwezigheid van 
raadslid Loones en aldus voorstelt dit punt uit te stellen 

 uitgesteld met unanimiteit 

9. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Duindistelpad. 

 goedgekeurd met unanimiteit 

10. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Hazebeekstraat. 

 goedgekeurd met unanimiteit 

11. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 

Lalouxlaan. 
 goedgekeurd met unanimiteit 

12. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Nieuwstraat. 

 goedgekeurd met unanimiteit 

13. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Pylyserlaan. 

 goedgekeurd met unanimiteit 

14. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Zeelaan. 
 goedgekeurd met unanimiteit 

15. Goedkeuring overdracht met financiële tussenkomst aan de gemeente Koksijde van de gewestwegen N330-
Leopold II-laan (kmp. 5,728 - 7,713) en N8h-Jaak Van Buggenhoutlaan (kmp. 0,000 - kmp, 1,127) door het 
Agentschap Wegen en Verkeer. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting waarbij hij de vergoedingen aanhaalt die kunnen verkregen worden, het 
feit dat er reeds een aanzet van plan is opgesteld door een studiebureau en het probleem van de voetpaden en van de 
rioleringen (wateroverlast) hiermee kunnen opgelost worden 

gehoord raadslid Loones die vaststelt dat dit een oud dossier is dat nu opnieuw wordt geactiveerd en stelt dat zijn fractie 
nog altijd voorstander is van het opheffen van de Van Buggenhoutlaan, zodat het park van de Duinenabdij kan 
aangesloten worden aan het aanliggende natuurgebied; zijn fractie is ook vragende partij om er fietspaden aan te leggen 
en voetpaden te verbeteren; wat de Leopold II-laan betreft zal het ook een opdracht worden om daar fietspaden aan te 
leggen maar hij stelt vast dat de uitdaging hier groter zal zijn om een gepaste oplossing te vinden 

gehoord raadslid Van Herck die stelt dat dit een punt is die hem nauw aan het hart ligt, hij verwijst naar zijn vroegere 
vragen en tusssenkomst om hier werken uit te voeren, hij vraagt aandacht voor fietspaden maar ook voor voetpaden; hij 
vraagt wat er bedoeld wordt met een eerste face-lift en vraagt wat de termijn van uitvoering zal zijn voor de aanleg van 
fiets- en voetpaden; de burgemeester antwoordt dat de weg volledig zal vernieuwd worden met fiets- en voetpaden en 
er wordt gestreefd om dit in 2019 uit te voeren 

 goedgekeurd met unanimiteit 

16. Kennisname financiële kwartaalrapportage - tweede kwartaal 2018  

gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de financiële toestand van de gemeente zoals toegelicht door de financieel 

directeur van de gemeente en verwijst naar de kwakkel in de pers dat de gemeente Koksijde onder curatele zou worden 
geplaatst 

 goedgekeurd met unanimiteit 

17. Goedkeuring tot aankoop van een perceel grond Spreeuwenberg Oostduinkerke. 

gehoord dhr. burgemeester die stelt dat het de bedoeling is van de gemeente om de bestaande parking uit te breiden op 

deze grond 
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gehoord raadslid Loones die stelt dat dit een vuile hoek blijft door het aanwezige bouwafval en pleit om hier een mooie 
inkom van de gemeente te creëren; hij vindt dit ook een goede plaats voor een mobilhome parking waarop de 
burgemeester antwoordt dat dit inderdaad moet verfraaid worden maar de mogelijkheden nog nader moeten bekeken 
worden in overleg met de buren 

 goedgekeurd met unanimiteit 

raadslid Dalle verlaat de zitting 
 
18. Goedkeuring aankoop en akte woning Weldadigheidstraat 14 Oostduinkerke. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 goedgekeurd met unanimiteit 

raadslid Dalle vervoegt opnieuw de zitting 
 
19. Goedkeuring akte aankoop perceel bouwgrond Tulpenlaan 

gehoord dhr. burgemeester die stelt dat deze aankoop een grote opportuniteit is gezien het aansluit bij de gewezen 
pastorie 

 goedgekeurd met unanimiteit 

20. Uitoefenen recht van voorkoop en goedkeuring akte tot aankoop woning Kerkstraat 37. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 goedgekeurd met unanimiteit 

21. Kennisname gebruiksovereenkomst tussen gemeentebestuur Koksijde en de hulpverleningszone Westhoek voor 
het gebruik van de lokalen in het oud-gemeentehuis Zeelaan 48. 

gehoord dhr. burgemeester die de plannen toelicht over deze site, met name het nieuwste gedeelte te bestemmen voor 
de brandweerzone, het oude gemeentehuis af te breken en een groen plein te maken 

gehoord raadslid Van Herck die vraagt of de administratieve zetel volledig verhuist naar de Zeelaan, wat wordt bevestigd 
door de burgemeester 

 goedgekeurd met unanimiteit 

raadslid Ghyselen verlaat de zitting 
 
22. Vraag tot goedkeuring toevoeging Leihof (Fluithoekweg 2) en Polderstraat 31 aan de lijst met gebouwen met 

vier sterren in de gemeentelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed. 

gehoord dhr. voorzitter die stelt dat het adres van het Leihof Veurnestraat 52 moet zijn en niet Fluithoekweg 2 

gehoord schepen Gantois die stelt dat dit voortvloeit uit het cultuurbeleidsplan waarin een erfgoedbeleid werd 
uitgetekend en vervolgens de historiek van dit dossier schetst; met deze panden komen we aan 183 gebouwen die op de 
4-sterrenlijst staan; ze geeft een korte toelichting over de waarde van de twee voorgestelde panden die nu aan de lijst 
worden toegevoegd; er is een positief advies van de gemeentelijke cultuurraad 

 goedgekeurd met unanimiteit 

raadslid Ghyselen vervoegt opnieuw de zitting 
 

23. Voorlopige aanvaarding Jules Leroystraat. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting die het leven van Jules Leroy kort schetst 

 goedgekeurd met unanimiteit 

24. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met Aquafin, IWVA en Vlaams Gewest in verband met de toegang tot 
het RWZI Wulpen (projecten 21.327B en 21.327C) 

gehoord dhr. burgemeester die de historiek van dit dossier schetst en stelt dat hiermee de veiligheid voor de fietsers 

wordt versterkt 

 goedgekeurd met unanimiteit 

25. Goedkeuren jaarrekening AGB 2017. 

gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de bespreking in de bestuursorganen van het AGB; hij haalt ook nog eens 
het succes aan van de golf, het aantal leden en stelt dat het golfterrein ondertussen tot de top van België behoort en het 
terrein dankzij een goede greenkeeper in uitstekende staat is, wat wordt bevestigd door raadslid Dalle 

 goedgekeurd met 23 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, R. Gantois, J. Loones, G. Decorte, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, C. 
Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. 
Vandenbroucke, B. Dalle, J.-M. Dewulf) en 3 onthoudingen (Vancayseele, Mouton en Van Herck) 

26. Principiële goedkeuring inzet body- en dashcams door politiezone Westkust. 

gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar de vraag van de korpschef van de politiezone Westkust; hij stelt dat deze 
camera’s bijzonder nuttig zijn bij incidenten op straat 
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gehoord raadslid Van Herck die vraagt of er over de techniciteiten kan gesproken worden in de politieraad gezien er toch 
een aantal nuances moeten gesteld worden bij het gebruik, wat wordt bevestigd door de burgemeester 

 goedgekeurd met unanimiteit 

27. Opheffing en vaststelling gemeentelijk reglement op de openbare markten. 

gehoord schepen Geersens in haar toelichting 

 goedgekeurd met unanimiteit 

28. Hervaststellen huishoudelijk reglement cc CasinoKoksijde. 

gehoord schepen Gantois die stelt dat het slechts over enkele kleine wijzigingen gaat 

 goedgekeurd met unanimiteit 

29. Hervaststelling gebruikersreglement bibliotheek. 

gehoord schepen Gantois die stelt dat de openingsuren worden gewijzigd na een klein gebruikersonderzoek zodat de 

middelen efficiënter worden ingezet 

 goedgekeurd met unanimiteit 

30. Hervaststellen schoolreglement gemeentelijke basisschool Koksijde. 

gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 

 goedgekeurd met unanimiteit 

31. Goedkeuring pedagogisch project gemeentelijke basisschool Oostduinkerke. 

gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 

gehoord raadslid Van Herck die bedankt om de problematiek aan de achter uitgang van de school aangepakt te hebben 

 goedgekeurd met unanimiteit 

32. Uitoefenen recht van voorkoop op de woning Zeelaan 26 

gehoord de algemeen directeur in zijn toelichting 

gehoord dhr. burgemeester die stelt dat deze aankoop een opportuniteit kan zijn om de verkeersveiligheid op deze hoek 

te verhogen 

gehoord raadslid Mouton die aandringt dat de aankoop effectief wel zou dienen voor sociale huisvesting gezien het 
voorkooprecht hiervoor anders niet kan aangewend worden 

gehoord raadslid Van Herck die zich principieel zal onthouden omwille van de laattijdige agendering van het punt 

gehoord raadslid Loones die stelt dat daar vroeger een mooie boom stond en aandringt om dit bij de herinrichting mee te 
nemen; hij herinnert ook aan zijn suggestie om een boom te planten als verwijzing naar de relatie tussen Emile 
Verhaeren en Louise Héger op het gelijknamige plein 

 goedgekeurd met 24 voor (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, R. Gantois, J. Loones, G. Decorte, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, C. 
Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. 
Vandenbroucke, B. Dalle, I. Vancayseele, R. Mouton) en 2 onthoudingen (Van Herck, Dewulf) 

raadslid Bakeroot verlaat de zitting 
 

(33) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Dalle – GRUP Sint-Idesbald 

Raadslid Dalle verneemt van diverse bewoners van Sint-Idesbald dat zij zich zorgen maken over het feit dat er geruchten 
de ronde doen dat er in de villawijken aldaar meergezinswoningen zouden toegelaten worden 

schepen Dawyndt ontkent dit ten stelligste en verwijst in die zin naar het GRUP Sint-Idesbald dat specifiek werd 
opgemaakt om meergezinswoningen in deze villawijken niet langer mogelijk te maken en totaal ontkent dat er plannen 
zijn om deze visie te wijzigen 

 

2. vraag van raadslid Devos – Dierenwelzijn - vondelingenfonds 

Raadslid Devos verwijst naar een bericht op Facebook waarbij een katje werd binnen gebracht bij een dierenarts om het 

van kwetsuren te behandelen; de mensen die zich over dat dier hebben ontfermd moeten instaan voor de medische 
kosten en vraagt om een fondsje te voorzien om deze kosten te dekken; dit is het geval voor dieren die niet naar 
Ganzeweide kunnen gebracht worden of niet gechipt zijn 

schepen Geersens verwijst naar het bestaan van het dierenasiel en de afspraken die hiermee zijn gemaakt; elk dier kan 
er binnen de 24 uur naar toe gebracht worden en er is ook een dierenarts aanwezig; er kunnen best afspraken gemaakt 
worden met Ganzeweide; ze zal het dossier van nabij opvolgen 

 

3. vraag van raadslid Vandenbroucke – betalingsmogelijkheden toerismebureaus 
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Raadslid Vandenbroucke dringt aan dat bezoekers in de toerismebureaus van Sint-Idesbald en Oostduinkerke zouden 
kunnen betalen met een betaalkaart. 

schepen Geersens beaamt dit, evenals de burgemeester die stelt dat dit een bevoegdheid is van het VVV die instaat voor 
de uitbating van deze toerismebureaus; de burgemeester haalt ook nog eens aan dat het ontbreken van een 
bankautomaat in Sint-Idesbald zal besproken worden met de bestaande banken en zal nazien hoe dit probleem kan 
aangepakt worden 

 
 
GEHEIME ZITTING 
 
34. Aanstelling ambtenaar-vaststeller gemeentelijke administratieve sancties. 

 goedgekeurd met 23 voor en 2 leden niet gestemd 

 
 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u10 
volgende raadszitting : maandag 22 oktober 
 
Voor een woordelijke weergave van de zitting wordt verwezen naar 
https://koksijde.notubiz.be/vergadering/454761/Gemeenteraad%2003-09-2018? dat integraal deel uitmaakt van dit beknopte 
verslag. 
 
 
 
 

Voor verslag 
de algemeen directeur 
Joeri STEKELORUM 
 

https://koksijde.notubiz.be/vergadering/454761/Gemeenteraad%2003-09-2018
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gemeente 

Koksijde 

BEKNOPT VERSLAG 

GEMEENTERAAD 
maandag 22 oktober 2018 

 
Aanwezig: L. DELTOMBE, voorzitter 
 M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester; 
 S. ANSEEUW, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, A. SERPIETERS, L. VAN HOVE en R. GANTOIS, schepenen 
 G. DELIE, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid 
 J. LOONES, G. DECORTE, H. VOLLON, P. CASSELMAN, F. DEVOS, A. CAVYN, C. CASTELEIN, C. BAKEROOT, I. 

VANCAYSEELE, B. DALLE, E. VAN HERCK, H. GHYSELEN, G. VERHAEGHE, R. MOUTON, I. VANDEKEERE, P. 
HILLEWAERE, A. HANCKE, G. VANDENBROUCKE, J.-M. DEWULF, raadsleden 

 J. STEKELORUM, algemeen directeur 

 

 
De zitting vangt aan om 20u04 
 
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: schepenen Geersens en Delie, de raadsleden Vollon, Van Herck, Mouton en 
Hillewaere 
 
 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 3 september 2018 

Er zijn geen opmerkingen op de notulen, de raad keurt de notulen bijgevolg goed. 

 
1. Mededelingen. 

er zijn geen mededelingen 

 
2. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht - schoonmaken diverse 

gemeentegebouwen en ruiten van gemeentegebouwen - dienstjaar 2019. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 goedgekeurd met unanimiteit 

3. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht - onderhoud gemeentelijke 
pompstations. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 goedgekeurd met unanimiteit 

4. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht - leveren van een inoxen 
kunstwerk De Wegwijzer (2018) van Fernand Vanderplancke. 

gehoord schepen Gantois die verwijst naar de kunstenaar en aan de hommage ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag; 
ze geeft verduidelijking bij het werk 

 goedgekeurd met unanimiteit 

5. Goedkeuring verrekening 1 van de overheidsopdracht - renovatie van de kapel Sint-Willibrordus te Wulpen. 

gehoord schepen Serpieters die toelichting geeft over de vaststellingen tijdens de werken en de noodzaak voor de 
meerwerken 

gehoord raadslid Loones die blij is dat de restauratie wordt uitgevoerd en waarbij hij verwijst naar de vaststellingen van 
de gemeentelijke archeoloog, met name dat er resten zijn uit de 17de eeuw en vraagt om de procedure tot bescherming 
te onderzoeken en dit in combinatie met de kerkwegel 

 goedgekeurd met unanimiteit 

6. Open Oproep Winvorm voor aanstellen ontwerper voor de bouw van een open museumdepot en educatieve 
ruimte bij Navigo - nationaal visserijmuseum : goedkeuren bestek 2de fase. 

gehoord schepen Gantois in haar toelichting over dit en navolgend punt 

 goedgekeurd met unanimiteit 

7. Open Oproep Winvorm voor aanstellen ontwerper voor de bouw van een open museumdepot en educatieve 
ruimte bij Navigo - nationaal visserijmuseum : goedkeuren modelovereenkomst. 

 goedgekeurd met unanimiteit 

8. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Kinderlaan. 
 goedgekeurd met unanimiteit 
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9. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Dewittelaan. 

 goedgekeurd met unanimiteit 

10. Goedkeuren werkingstoelage 2019 - Hulpverleningszone Brandweer Westhoek. 

gehoord dhr. burgemeester die stelt dat er nog geen toekomstige verdeelsleutel werd bepaald; hij wijst er ook op dat de 

zone in gebreke blijft bij het adviseren van brandweerverslagen voor bouwdossiers en stelt dat de gemeente de 
begroting niet zal worden gestemd als dit punt niet opgelost geraakt; hij verzoekt dit namens de gemeenteraad over te 
maken aan de brandweerzone 

 goedgekeurd met unanimiteit 

11. Kennisname van het budget 2019 van de kerkfabriek OLV ter Duinen. 

gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting en de navolgende vier punten 

 kennisname 

12. Kennisname van het budget 2019 van de kerkfabriek St.-Idesbaldus. 
 kennisname 

13. Kennisname van het budget 2019 van de kerkfabriek St.-Niklaas. 
 kennisname 

14. Kennisname van het budget 2019 van de kerkfabriek St.-Pieter. 
 kennisname 

15. Kennisname van het budget 2019 van de kerkfabriek St.-Willibrordus. 
 kennisname 

raadslid Dalle verlaat de zitting voor de behandeling van navolgend punt 16 
 

16. Goedkeuring akte overeenkomst tot het vestigen van een recht van opstal voor de uitbating van een cabine 
door Gaselwest Koningstraat Oostduinkerke. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 goedgekeurd met unanimiteit 

raadslid Dalle vervoegt de zitting 
 
17. Goedkeuren vernieuwen statuten (W)integratie. 

gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting over de opzet van het verlengen van het project Wintegratie 

gehoord raadslid Loones die verwijst naar het radioprogramma Debecker waarin het project Wintegratie zeer positief aan 
bod is gekomen; hij verwijst naar het feit dat de fondsen door het kabinet Homans ter beschikking zijn gesteld; de 
burgemeester verwijst naar de inspanningen van de betrokken ambtenaar 

 goedgekeurd met unanimiteit 

18. IKWV - goedkeuren statutenwijziging en vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering. 

gehoord schepen Serpieters die stelt dat de wijziging nodig is omwille van de uittreding van de provincie uit de 
intercommunale 

 goedgekeurd met unanimiteit 

19. IVVO - goedkeuren statutenwijziging en vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene 
vergadering. 

gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting 

 goedgekeurd met unanimiteit 

20. WVI - goedkeuren statutenwijziging en vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene 
vergadering. 

gehoord raadslid Bakeroot in zijn toelichting 

 goedgekeurd met unanimiteit 

21. Gaselwest - goedkeuring van agenda algemene vergadering in buitengewone zitting, goedkeuring partiële 
splitsing door overneming en vaststelling van het mandaat. 

gehoord raadslid Decorte in zijn toelichting 

 goedgekeurd met unanimiteit 

22. IWVA - vaststellen standpunt bijzondere algemene vergadering. 
 goedgekeurd met unanimiteit 
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(23) MONDELINGE VRAGEN 

 
1. vraag van raadslid Dewulf – werking Achthoek – ondersteuning cultureel initiatief Veurne 

raadslid Dewulf verwijst naar een cultureel initiatief onder de naam Club Paviljoen dat in Veurne plaats vindt en dat 
betoelaagd wordt door Achthoek; hij vraagt of Koksijde cultuurinitiatieven in Veurne moet subsidiëren 

Raadslid Loones verwijst naar het feit dat raadslid Dewulf ook in Achthoek zetelt en stelt dat hij daar de zaak kan 
opvolgen en interpelleren; de initiatieven worden gespreid over de diverse gemeenten, hij ziet niet in wat er verkeerd is 
om een project voor de jeugd te betoelagen. 

Raadslid Dewulf stelt nog eens zijn vraag of Koksijde cultuur in Veurne moet subsidiëren, dient Achthoek om geld van de 
gemeenten te gebruiken voor de gemeenten ? 

 

2. vraag van raadslid Dewulf – toekomst oud gemeentehuis Koksijde-Dorp 

Raadslid Dewulf houdt een pleidooi om het oud gemeentehuis van Koksijde-dorp te bewaren voor het nageslacht; het is 
een prachtig gebouw uit de jaren ’30 gebouwd door burgemeester Houtsaeger, het interieur had een cachet, het gebouw 
had een bijzondere ambiance; het zou getuigen van politiek vakmanschap om het te behouden en in ere te herstellen;  

de burgemeester beaamt de nostalgische gevoelens voor dit gebouw en houdt er goede herinneringen aan; we mogen 
ons niet altijd laten leiden door gevoelens, maar ook de kosten om dit gebouw te kunnen bewaren, moeten in rekening 
gebracht worden; alle belangrijke elementen uit het gebouw zullen zeker zorgvuldig bewaard worden. 

 
 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 20u35 
volgende raadszitting : maandag 19 november 
 
Voor een woordelijke weergave van de zitting wordt verwezen naar 
https://koksijde.notubiz.be/vergadering/550050/Gemeenteraad%2022-10-2018? dat integraal deel uitmaakt van dit beknopte 
verslag. 
 
 

 
 

Voor verslag 
de algemeen directeur 
Joeri STEKELORUM 
 

https://koksijde.notubiz.be/vergadering/550050/Gemeenteraad%2022-10-2018
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gemeente 

Koksijde 

ZITTINGSVERSLAG 

GEMEENTERAAD 
maandag 12 december 2018 

 
Aanwezig: L. DELTOMBE, voorzitter 
 M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester; 
 S. ANSEEUW, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, A. SERPIETERS, L. VAN HOVE en R. GANTOIS, schepenen 
 G. DELIE, schepen-OCMW voorzitter, raadgevend lid 
 J. LOONES, G. DECORTE, H. VOLLON, P. CASSELMAN, F. DEVOS, A. CAVYN, C. CASTELEIN, C. BAKEROOT, I. 

VANCAYSEELE, B. DALLE, E. VAN HERCK, H. GHYSELEN, G. VERHAEGHE, R. MOUTON, I. VANDEKEERE, P. 
HILLEWAERE, A. HANCKE, G. VANDENBROUCKE, J.-M. DEWULF, raadsleden 

 J. STEKELORUM, algemeen directeur 

 

 
De zitting vangt aan om 20u10 
 
de volgende raadsleden worden verontschuldigd: schepen Greta Delie 
schepen Van Hove en raadslid Dalle niet aanwezig bij aanvang van de zitting 
 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 22 oktober 2018 

Er zijn geen opmerkingen op de notulen, de raad keurt de notulen bijgevolg goed. 

 

1. Mededelingen. 

raadslid Van Herck dankt de voorzitter, de raadsleden, zijn kiezers en wenst de nieuwe verkozenen succes; hij vindt dat 
de gemeenteraad te weinig inspraak heeft en hoopt dat dit in de toekomst kan veranderen; hij hekelt het feit dat de 
vorige gemeenteraad werd afgelast en nu verwacht wordt dat er meer dan 40 punten in acht dagen tijd moeten 
voorbereid worden en dat hij op die manier zijn mandaat niet ernstig kan uitvoeren; hij stelt ook vast dat er maar negen 
in plaats van tien gemeenteraden werden gehouden en vindt dit niet kunnen; hij meent dat het huishoudelijk reglement 
niet wordt gerespecteerd en er klacht zou moeten ingediend worden; hij vraagt dat in de deontologische code er sancties 
hierop zouden worden voorzien; hij vindt ook dat er op de agenda dagordepunten staan die moeten besproken worden 
door de nieuwe legislatuur en vraagt dan ook een aantal punten te verdagen (4, 8, 11, 18, 35, 36 en 37) naar de nieuwe 
legislatuur; hij dreigt ook klacht in te dienen als deze punten toch zouden behandeld worden 

Gehoord raadslid Loones die stelt het eens te zijn met het standpunt dat een aantal punten zouden moeten verdaagd 
worden 

 
schepen Van Hove vervoegt de zitting 
 

2. Goedkeuring doorgeeflening aan kerkfabriek St-Niklaas. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met 24 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, R. Gantois, J. Loones, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, 
C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. 
Vandenbroucke, I. Vancayseele, R. Mouton), 1 onthouding (E. Van Herck), 1 tegen (J. Dewulf) 

raadslid Dalle vervoegt de zitting bij de bespreking van navolgend punt 
 

3. Politiezone Westkust - gemeentelijke bijdrage - goedkeuring toelage 2019. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

gehoord raadslid Van Herck die stelt dat de werking van de politieraad weinig krachtig is en de stemming vraagt 

gehoord raadslid Loones die stelt dat zijn fractie zich zal onthouden uit principe omdat de nieuw samengestelde 
politieraad zich hierover moet kunnen uitspreken en vindt dat de politieraad te weinig bevoegdheden heeft, hij zegt wel 
dat het korps goed werk levert 

gehoord dhr. burgemeester die stelt dat de bevoegdheden wettelijk bepaald zijn 

 Goedgekeurd met 16 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, F. Devos, C. Castelein, C. Bakeroot, H. 
Ghyselen, I. Vandekeere, B. Dalle) en 11 onthoudingen (R. Gantois, J. Loones, A. Cavyn, G. Verhaeghe, 
P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

4. Financiering van de investeringsuitgaven - aangaan van leningen. 

gehoord dhr. burgemeester die stelt dat een nieuwe lening noodzakelijk is 
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gehoord raadslid Van Herck die stelt dat door deze nieuwe lening de schuldenlast zal stijgen en hij vraagt een overzicht 
van welke investeringen hiermee zullen gefinancierd worden, hij stelt vast dat de schuldenlast in de toekomst weer 
toeneemt tot boven de 100 miljoen euro; hij vraagt wat het plan is om deze schuldenlast af te bouwen 

gehoord raadslid Loones die stelt dat zijn fractie dit zal goedkeuren gezien dit gaat over hoe de investeringen zullen 
worden afbetaald 

gehoord raadslid Van Herck die nog eens aandringt op een antwoord op zijn vragen 

gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar het feit dat technische vragen steeds vooraf kunnen beantwoord worden 
door de diensten 

 Goedgekeurd met 25 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, R. Gantois, J. Loones, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, 
C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. 
Vandenbroucke, B. Dalle, I. Vancayseele en R. Mouton) en 2 tegen (E. Van Herck, J. Dewulf) 

5. Mededeling definitieve goedkeuring rekening 2017 door gouverneur. 
 kennisname 

6. Goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2020 - wijziging nr.7 

gehoord de financieel directeur in zijn technische toelichting over dit en de navolgende twee punten 

gehoord raadslid Loones die stelt dit en het navolgende punt goed te keuren gezien het een verderzetting is van het 
lopende beleid waar zijn fractie aan meewerkte; de stemming over het budget 2019 van gemeente en OCMW moet 
verdaagd worden gezien de nieuwe gemeenteraad zich hierover zou moeten uitspreken 

gehoord raadslid Van Herck die het eens is met raadslid Loones, hij dankt de diensten en vraagt omwille van 
transparantie om de wijzigingen duidelijker te omschrijven in de nota; hij geeft vervolgens een aantal opmerkingen op 
de teksten: hij vraagt om sneller de schuld af te lossen en stelt vast dat ze in de toekomst weer zal stijgen; hij vindt de 
inspanningen ten aanzien van de jeugd veel te laag, deze moeten vervijfvoudigd worden en er moeten meer 
inspanningen gebeuren; er is de afgelopen jaren te weinig gebeurd voor het halen van het sociaal objectief en betaalbaar 
wonen voor jongeren; ook jobcreatie komt te weinig aan bod om de vergrijzing tegen te gaan; hij vindt het spijtig dat er 
aan de Kerkstraat in Koksijde-dorp niets zal worden gedaan; hij vindt dat er te weinig inspanningen worden gedaan voor 
energievriendelijke maatregelen, bijv. zonnepanelen; de leegstand is nog steeds zeer hoog; er wordt te weinig gedaan 
om het imago van Koksijde te versterken en er is te weinig voorzien voor de lokale economie; hij vindt de investering in 
de microbrouwerij te hoog;  

gehoord dhr. burgemeester die stelt dat het hier over een overgangsbegroting voor 2019 gaat en stelt dat de nieuwe 
beleidsopties in het volgende meerjarenplan aan bod zullen komen; het gaat eerder over een technische begroting; de 
ervaring in het verleden leert dat het goed is dat een begroting tijdig wordt goedgekeurd; hij stelt ook dat het financieel 
evenwicht wordt bewaard en dat de verkiezingsbelofte om geen belastingen te verhogen wordt gehouden; hij stelt dat 
raadslid Van Herck verwarring probeert te scheppen bij de bevolking 

raadslid Van Herck repliceert dat hij het weinig respectvol vindt voor de mensen van de toekomst dat er aan de schulden 
niets worden gedaan; het is logisch dat er beleidsmatig opmerkingen worden gegeven gezien het over acties van deze 
legislatuur gaat 

raadslid Loones kan zich vinden in het feit dat de begroting nu wordt behandeld, gezien het over een overgangsbegroting 

gaat, en zijn fractie zich aldus zal onthouden 

 Goedgekeurd met 23 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, R. Gantois, J. Loones, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, 
C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. 
Vandenbroucke, B. Dalle) en 4 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

7. Goedkeuring van de budgetwijziging 2018 nr.2. 
 Goedgekeurd met 23 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 

Serpieters, L. Van Hove, R. Gantois, J. Loones, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, 
C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. 
Vandenbroucke, B. Dalle) en 4 tegen (I. Vancayseele, E. Van Herck, R. Mouton, J.-M. Dewulf) 

8. Vaststellen beleidsnota en financiële nota: budget 2019. 

gehoord raadslid Van Herck die bij amendement vraagt om dit punt te verdagen 

gehoord de financieel directeur in zijn technische toelichting 

 amendement over verdaging van dit punt: 2 voor (E. Van Herck, J. Dewulf), 2 onthoudingen (I. 
Vancayseele, R. Mouton) en 23 tegen (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. 
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, R. Gantois, J. Loones, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, F. 
Devos, A. Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. 
Hancke, G. Vandenbroucke, B. Dalle) 

 goedgekeurd met 17 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, F. Devos, C. Castelein, C. Bakeroot, H. 
Ghyselen, I. Vandekeere, B. Dalle, J.M. Dewulf), 1 tegen (E. Van Herck), 9 onthoudingen (R. Gantois, J. 
Loones, A. Cavyn, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, I. Vancayseele, R. 
Mouton) 

9. OCMW Koksijde - budget 2019 - kennisname. 

gehoord dhr. Burgemeester 
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 kennisname 

10. Goedkeuren meerjarenplanwijziging 3 2015-2020 AGB Koksijde. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met 23 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, R. Gantois, J. Loones, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, 
C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. 
Vandenbroucke, B. Dalle), 1 onthouding (J.M. Dewulf) en 3 tegen (E. Van Herck, I. Vancayseele, R. 
Mouton) 

11. Goedkeuren Budget 2019 AGB Koksijde. 

gehoord raadslid Van Herck die vraagt dit punt bij amendement te verdagen 

 amendement over verdaging van dit punt: 2 voor (E. Van Herck, J. Dewulf), 2 onthoudingen (I. 
Vancayseele, R. Mouton) en 23 tegen (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. 
Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, R. Gantois, J. Loones, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, F. 
Devos, A. Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. 
Hancke, G. Vandenbroucke, B. Dalle) 

 goedgekeurd met 16 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, F. Devos, C. Castelein, C. Bakeroot, H. 
Ghyselen, I. Vandekeere, B. Dalle), 1 tegen (E. Van Herck), 10 onthoudingen (R. Gantois, J. Loones, A. 
Cavyn, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, I. Vancayseele, R. Mouton, J.M. 
Dewulf) 

12. Aanpassing beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGB Koksijde. 

gehoord raadslid Loones die stelt dat zijn fractie zich zal onthouden; hij stelt dat een beheerovereenkomst in de 
toekomst belangrijk zal zijn gezien diverse standpunten in de volgende legislatuur en dit moet besproken worden in de 

gemeenteraad in de nieuwe samenstelling en het dus nu voorbarig is 

gehoord de burgemeester die raadslid Loones gelijk geeft en er goed moet nagedacht worden om de goede werking van 
het AGB en de exploitatie van de golf goed verder te kunnen zetten; stelt dat de werking golf momenteel goed loopt en 
succes heeft en daar fier over is; er moeten inderdaad goede afspraken zijn tussen de gemeente en het AGB om o.a. 
weerwerk te geven tegen zij die de golf willen verpatsen 

 Goedgekeurd met 18 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, F. Devos, C. Castelein, C. Bakeroot, H. 
Ghyselen, I. Vandekeere, B. Dalle, I. Vancayseele, R. Mouton) en 9 onthoudingen (R. Gantois, J. 
Loones, A. Cavyn, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, E. Van Herck, J.M. 
Dewulf) 

13. Vaststellen retributiereglement met betrekking tot het ophalen van met huishoudelijk afval vergelijkbaar 
KMO-afval en aanlevering van KKMO-verpakkingsafval op het Milieupark. 

gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting over de noodzakelijke wijzigingen 

gehoord raadslid Van Herck die in art. 2 een fout merkt (80 liter ipv 60 liter) en stelt dat die containers goed zijn; hij 
vraagt waarom KMO’s moeten betalen voor de afgifte van papier en karton; de ophaling van papier en karton éénmaal 
per maand is voor winkeliers te weinig, hij vraagt een hogere frequentie en ook om de ophaling ’s avonds te doen 
waarop schepen Serpieters antwoordt dat het reglement nog kan verfijnd worden, maar dat er in Koksijde in vergelijking 
met andere kustgemeenten de meeste ophalingen van papier en karton gebeuren 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

14. Overeenkomst inzake de toekenning van een investeringstoelage aan Atletiekclub Koksijde vzw. 

gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

15. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht - sanering gemeentelijk depot 
Koksijde. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

gehoord raadslid Van Herck die vraagt waarom dit nu precies moet worden gesaneerd 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

16. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht - verwerking potvis Valentijn. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting over dit project en de te ondernemen stappen en stelt dat dit een 

belangrijke toeristische attractie zal zijn 

gehoord raadslid Loones die herinneringen ophaalt aan de periode waarin de potvis aanspoelde en meent dat dit een 
goede investering is 

gehoord raadslid Van Herck die verwijst naar zijn eerdere tussenkomt in dit dossier en nog steeds meent dat er andere 
prioriteiten zijn, de kosten ondertussen zijn gestegen en er geen inschatting voor eventuele extra kosten werd gemaakt; 
hij stelt voor om de potvis niet op te graven; hij vraagt ook garantie over het feit dat de potvis intact kan opgegraven 
worden 
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gehoord dhr. burgemeester die stelt dat de gemeente wil investeren in zaken die toeristen aantrekken en het opzetten 
van deze potvis hierin past, er is ook medewerking van de universiteit van Gent die de nodige garanties heeft gegeven 

gehoord schepen Gantois die haar als schepen van cultuur aansluit bij de keuze, en motiveert dat musea moeten blijven 
investeren in nieuwe aantrekkingspunten 

gehoord raadslid Van Herck die nog eens hamert op de stijging van de schulden, hij wil verstandige investeringen en 
risico’s moeten vermeden worden 

gehoord schepen Loones die het hier niet mee eens is en dat er moet blijvend geïnvesteerd worden in cultuur en dat de 
gemeente financieel gezond is ondanks de investeringen die zijn gedaan 

gehoord raadslid Vandenbroucke die stelt dat een gemeente maar rijk wordt als het veel schulden maakt 

 Goedgekeurd met 25 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, R. Gantois, J. Loones, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, 
C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. 
Vandenbroucke, B. Dalle, R. Gantois, J. Loones, A. Cavyn, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, G. 
Vandenbroucke, I. Vancayseele, R. Mouton), 1 onthouding (J.M. Dewulf), 1 tegen (E. Van Herck) 

17. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht - herinrichting Middelkerkestraat 
en St.-Idesbaldusstraat. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

gehoord raadslid Van Herck die vraagt of deze herinrichting niet vroeger in het dossier Zeedijk was opgenomen, wat 
wordt bevestigd 

 Goedgekeurd met 25 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, R. Gantois, J. Loones, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, 
C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. 
Vandenbroucke, B. Dalle, R. Gantois, J. Loones, A. Cavyn, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, G. 

Vandenbroucke, I. Vancayseele, R. Mouton) en 2 onthoudingen (E. Van Herck, J.M. Dewulf) 

18. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht - renovatie fontein De Poort 
(Design & Build). 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting, waarbij hij stelt dat de fontein wordt vervangen door groen en voorzien 
wordt in het heropbouwen van de Poort zelf 

gehoord raadslid Loones die volledig achter de renovatie staat en de betekenis van de Poort aanhaalt als verbinding 
tussen Koksijde-dorp en Koksijde-bad 

gehoord raadslid Van Herck die verwijst naar zijn vroegere tussenkomst en stelt dat de kost te hoog is, hij verwijst naar 
een poll op internet waarbij 83% voor de afbraak is, hij vraagt om dit punt te verdagen naar de volgende legislatuur 

gehoord schepen Geersens die stelt dat de handelaars van Koksijde-bad voor het behoud van de Poort in haar huidige 
vorm zijn 

 amendement over verdaging van dit punt: 2 voor (E. Van Herck, J. Dewulf) en 25 tegen (L. Deltombe, 
M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, R. Gantois, J. 
Loones, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, 
G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. Dalle, I. Vancayseele en 

R. Mouton) 

 Goedgekeurd met 25 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, R. Gantois, J. Loones, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, 
C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. 
Vandenbroucke, B. Dalle, I. Vancayseele en R. Mouton) en 2 tegen ((E. Van Herck, J. Dewulf) 

19. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht - Koksijde Golf ter Hille - leveren 
en installeren sanitar blok. 

Gehoord raadslid Verhaeghe die vraagt om de toiletten in Wulpen permanent open te laten waarop de burgemeester zegt 
dit te zullen onderzoeken 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

20. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht - beheerscontract technische 
installaties zwembad Nieuwpoort, Hoge Blekkerbad Koksijde en strandbad Oostduinkerke. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

gehoord raadslid Dewulf die vraagt wat AGB Vrije Tijd is 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

21. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht - offerte Eandis verlichting schuur 
op domein Ten Bogaerde. 

gehoord dhr. burgemeester die verwijst naar een proefopstelling die werd gedaan 

gehoord raadslid Loones die meent dat de verlichting van de poort niet voldoet en de nodige maatregelen vraagt en ook 
aandacht vraagt voor verlichting van andere kunstwerken in de gemeente langs gewestwegen 

 Goedgekeurd met unanimiteit 
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22. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht - afbraak van gebouwen Zeelaan te 
Koksijde. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting, waarbij hij de bedoeling meedeelt en ook zegt dat het gebouw Zeelaan 26 

wordt behouden, hij verwijst ook naar de bespreking in een vorige gemeenteraad en het feit dat is vastgesteld dat het 
oude gemeentehuis niet voldoet aan de criteria om behouden te worden 

gehoord raadslid Van Herck die verwijst naar een poll waar een meerderheid van de respondenten tegen de afbraak blijkt 
te zijn; hij vraagt of en waarom de mening van de bevolking niet is gevraagd; hij vraagt waarom niet een nieuwe 
bestemming is gezocht en het gebouw wordt behouden; hij vraagt de verdaging van dit punt omdat de nieuwe 
meerderheid hierover zou moeten beslissen 

gehoord raadslid Mouton die verwijst naar het pand nummer 26 dat is aangekocht via voorkooprecht en het behoud 
vraagt teneinde dit te behouden voor betaalbaar wonen, waarop wordt meegedeeld dat enkel de bijgebouwen van dit 
nummer worden afgebroken 

gehoord raadslid Loones die namens zijn fractie de afbraak goedkeurt, maar wel een zinvolle invulling van de site vraagt 

 amendement over verdaging van dit punt: 2 voor (E. Van Herck, J. Dewulf) en 25 tegen (L. Deltombe, 
M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, R. Gantois, J. 
Loones, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, 
G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. Dalle, I. Vancayseele en 
R. Mouton) 

 Goedgekeurd met 25 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, D. Geersens, D. Dawyndt, A. 
Serpieters, L. Van Hove, R. Gantois, J. Loones, G. Decorte, H. Vollon, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, 
C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe, I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. 
Vandenbroucke, B. Dalle, I. Vancayseele en R. Mouton) en 2 tegen ((E. Van Herck, J. Dewulf) 

23. Goedkeuring aangepaste raming van de overheidsopdracht: project ter valorisatie van het Vanneuvillehuis. 

gehoord schepen Gantois die de historiek van het dossier schetst, zegt dat het project een mooie invulling kan krijgen en 
er ook subsidies zijn verkregen 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

24. Goedkeuren protocol voor deelname aan de Open Oproep Winvorm voor de gunning van de volledige 
studieopdracht voor de herinrichting van de omgeving Abdijhoeve Ten Bogaerde. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

25. Goedkeuren mandaat voor deelname aan de Open Oproep Winvorm voor aanstellen ontwerper voor de 
volledige studieopdracht voor de herinrichting van de omgeving Abdijhoeve Ten Bogaerde. 

gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

26. Hervaststelling van het algemeen politiereglement van de gemeente Koksijde. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

27. Hervaststelling van politiereglement betreffende stilstaan en parkeren (GAS4). 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

28. Hervaststelling van reglement betreffende de gemeentelijke administratieve sancties van de gemeente 
Koksijde. 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

29. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Albert I 
laan-ventweg. 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

30. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Dewittelaan. 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

31. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Strandjutterslaan. 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

32. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Jaak Van 
Buggenhoutlaan. 

Gehoord raadslid Van Herck die vraagt wanneer de renovatie zal aanvangen van de Van Buggenhoutlaan waarop de 

burgemeester meldt dat de overdracht van het Vlaamse gewest naar de gemeente nog niet is gebeurd 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

33. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met Aquafin, IWVA en Vlaams Gewest in verband met de toegang 
tot het RWZI Wulpen (projecten 21.327B en 21.327C). 
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gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

Raadslid Dalle verlaat de zitting voor navolgend punt 34 
 
34. Goedkeuring akte tot aankoop van een perceel grond Spreeuwenberg Oostduinkerke. 

Gehoord raadslid Van Herck die vraagt wat de bestemming van deze grond zal zijn waarop de burgemeester meldt dat 
dit aansluit bij de bestaande parking en men er wil voor zorgen dat dit perceel niet wordt bebouwd 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

35. Goedkeuring gebruiksovereenkomst tussen het gemeentebestuur en de vzw Windekind. 

gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

36. Goedkeuring gebruiksovereenkomst tussen het gemeentebestuur en de vzw Koksijde Yachting Club (KYC). 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

37. Goedkeuring gebruiksovereenkomst tussen het gemeentebestuur en de vzw SYCOD. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

38. Goedkeuring gebruiksovereenkomst met de vzw Koksijde Yachting Club (KYC) voor het gebruik van 'Villa 
Semiramis'. 

gehoord schepen Dawyndt in zijn toelichting 

gehoord raadslid Van Herck die vraagt of het gebruik niet moet gespecifieerd worden in de overeenkomst 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

39. IKWV - goedkeuren statutenwijziging en vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering. 

gehoord schepen Serpieters in zijn toelichting waarbij hij ook meldt dat alle redders volgend jaar in een nieuwe outfit 

zullen steken 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

40. WVI - vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering. 

gehoord raadslid Bakeroot in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

41. TMVS dv - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering. 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

42. Goedkeuring personeelsformatie gemeente Koksijde. 

gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

gehoord raadslid Loones die de schepen feliciteert en de functie van kabinetsmedewerker van de burgemeester aanhaalt, 
waarop de burgemeester de toenemende complexiteit situeert van zijn bevoegdheden 

gelet het voorstel om bij amendement de functie van kabinetsmedewerker te plaatsen op A-niveau 

 bij amendement wordt met unanimiteit de functie van kabinetsmedewerker geplaatst op A-niveau 

 punt goedgekeurd met unanimiteit 

43. Hervaststelling arbeidsreglement van de gemeente Koksijde. 

gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

44. Hervaststelling rechtspositieregeling gemeentepersoneel. 

gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

 

(45) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Van Herck 

Raadslid Van Herck vraagt waarom er bij de ophaling in vakantieparken er een onderscheid wordt gemaakt, er wordt in 

sommige parken wel en in andere niet door de gemeente afval opgehaald; hij vraagt om ook in het park Duinengolf het 
afval door de gemeente te laten ophalen; 

Schepen Serpieters antwoordt dat de gemeente in principe het afval van vakantieparken niet mag ophalen, slechts in 
uitzonderlijke omstandigheden kan dit gebeuren; hij geeft aan dat we hierbij van het standpunt van OVAM afhankelijk 
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zijn en er reeds stappen ondernomen werden door de gemeente, er kan een definitief standpunt verwacht worden tegen 
februari 2019 

 

2. vraag van raadslid Van Herck 

Raadslid Van Herck verwijst naar een lijst van verzuchtingen van de handelaars die aan het gemeentebestuur zijn 

overgemaakt en vraagt welke punten uit de lijst zijn aangepakt gezien de meeste gemakkelijk kunnen opgelost worden; 
hij vraagt ook dat op geregelde tijdstippen er overleg zou zijn met de diverse handelskernen en dit dan ook zou 
besproken worden op de gemeenteraad; 

Schepen Geersens verwijst dat er geregeld wordt vergaderd met de verschillende bonden en er contacten geweest zijn 
met het college; zij meldt dat diverse punten werden bekeken en ondertussen beslist, bijv. Koksijde Kids éénmaal in de 
Zeelaan; andere zaken moeten in ruimer kader worden besproken; ze stelt dat zij zelf ook zal aanwezig zijn op de 
diverse algemene vergaderingen en dat punten ook steeds kunnen besproken worden op de Raad voor Lokale economie; 
de handelaars krijgen ook nieuwsbrieven; er moet gestreefd worden naar een goed evenwicht in de diverse vragen, want 
de belangen van diverse doelgroepen zijn dikwijls verschillend 

 

3. vraag van raadslid Mouton – aantal gemeenteraden 

Raadslid Mouton verwijst naar het feit dat er decretaal bepaald is om tien gemeenteraden per jaar te houden en vraagt 
om daar in de toekomst rekening mee te houden 

 

4. vraag van raadslid Vandenbroucke – bankautomaat Sint-Idesbald 

Raadslid Vandenbroucke vraagt waar de nieuwe bankautomaat van Sint-Idesbald blijft die werd beloofd, nu de laatste is 

weg genomen; schepen Geersens betreurt dat de gemeente niet betrokken is geweest bij de onderhandelingen die er 
met Unizo zijn geweest omtrent de bankautomaat in Baaltje; begin januari zijn er besprekingen met een aantal banken 
om hier een oplossing te vinden; de burgemeester stelt vast dat de essentie moet zijn dat oudere mensen aan geld 
moeten geraken, er zal vanaf vrijdag een shuttledienst worden ingericht van Baaltje naar Koksijde-bad en ondertussen 
worden verder gesprekken gevoerd met de banken 

 

5. vraag van raadslid Loones – continuïteit in de Koksijdse politiek 

Raadslid Loones wil zijn laatste tussenkomst na 36 jaar in de gemeenteraad houden en blikt dan ook terug op zijn 

ervaringen en de samenwerking in het verleden en hoopt dat er in de toekomst ook een goede samenwerking zal zijn 
tussen oppositie en meerderheid; hij doet ook zijn aanvraag voor de titel van ere-schepen 

 
 

HULDIGING VAN DE AFSCHEIDNEMENDE RAADSLEDEN 
 
Door de burgemeester en de voorzitter van de gemeenteraad wordt vervolgens overgegaan tot de huldiging van de 
afscheidnemende raadsleden, met name: Jan Loones, Christophe Bakeroot, Paul Casselman, André Cavyn, Jean-Marie Dewulf, 
Rosaline Mouton, Inge Vandekeere, Gerard Vandenbroucke, Herwig Vollon en schepen Albert Serpieters. 
 
 
 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 23u08 
volgende raadszitting : maandag 8 januari 2019 (installatievergadering nieuwe gemeenteraad) 
 
Voor een woordelijke weergave van de zitting wordt verwezen naar 
https://koksijde.notubiz.be/vergadering/454774/Gemeenteraad%2012-12-2018? dat integraal deel uitmaakt van dit 
zittingsverslag. 
 
 
 
 

Voor verslag 
de algemeen directeur 
Joeri STEKELORUM 
 

https://koksijde.notubiz.be/vergadering/454774/Gemeenteraad%2012-12-2018
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