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gemeente 

Koksijde 

ZITTINGSVERSLAG 

GEMEENTERAAD 
dinsdag 29 januari 2019 

 
Aanwezig: C. CASTELEIN, voorzitter 
 M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester; 
 S. ANSEEUW, G. DECORTE, L. VAN HOVE, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, I. VANCAYSEELE, schepenen 
 R. GANTOIS, L. DELTOMBE, F. DEVOS, G. DELIE, B. DALLE, E. VAN HERCK, G. VERHAEGHE, P. HILLEWAERE, A. 

HANCKE, H. GHYSELEN, S. LOONES, P. VANDENBROUCKE, S. BOGAERTS, B. PIETERS, A. DE COSTER, D. WOLTER 
HOFMANS, J. PAELINCK, D. DECORTE, S. DE RECHTER raadsleden 

 J. STEKELORUM, algemeen directeur 

 

 
De zitting vangt aan om 19u10 
 
Raadslid Gantois niet aanwezig bij de aanvang van de zitting 
 
 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 12 december 2018 en 8 januari 2019 

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

 
Mededelingen. 

De burgemeester deelt mee dat de gouverneur laat weten geen opmerkingen te hebben op de door de raad 
goedgekeurde budgetwijziging 2, de meerjarenplanwijziging en het budget 2019; 

Vervolgens deelt de burgemeester mee dat de klachten die door raadslid Van Herck bij de Vlaamse Overheid zijn 
ingediend tegen diverse beslissingen van de gemeenteraad van 12 december 2018 ongegrond werden verklaard, met 
uitzondering van het aantal gemeenteraden dat moet gerespecteerd worden 

De burgemeester deelt de stand van zaken mee van de overdracht van de Jaak Van Buggenhoutlaan en Leopold II-laan 
van de Vlaamse overheid naar de gemeente en stelt vast dat dit dossier blijft aanslepen; raadslid Loones meldt dat hij 
daarover contact heeft gehad met de bevoegde minister, waar gewacht wordt op het akkoord van de inspectie van 
financiën en dus dit dossier snel zou kunnen afgerond worden 

Raadslid Van Herck zegt dat zijn fractie geen mondelinge vragen aan de agenda heeft toegevoegd gezien de overvolle 
agenda 

 
1. Vaststellen van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van Koksijde 

Gehoord de voorzitter die voorstelt, na overleg met de fractieleiders om de bepaling van het aantal mondelinge vragen 

die kunnen gesteld worden te wijzigen naar twee per raadslid 

Gehoord raadslid Loones die stelt tevreden te zijn dat hun voorstel werd aanvaard om een bijkomende 
gemeenteraadscommissie sociale zaken en welzijn te voorzien 

Gehoord raadslid Van Herck die dankt voor het ontwerp en de goede werkvergadering en vaststelt dat alle vragen van 
zijn fractie werden ingewilligd 

 Goedgekeurd met unanimiteit mits art. 11 te wijzigen als volgt “…De vragen die ter behandeling 
worden besproken op de gemeenteraad beperken zich tot twee per raadslid” 

2. Vaststellen deontologische code gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen Koksijde 

Gehoord de voorzitter in haar toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

3. Vaststellen presentiegelden gemeenteraadsleden 

Gehoord de voorzitter in haar toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

4. Decreet lokaal bestuur - verrichtingen van dagelijks bestuur 

Gehoord de algemeen directeur in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

5. Decreet lokaal bestuur - van visum vrijgestelde financiële verbintenissen 

Gehoord de algemeen directeur in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 
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6. VVV - aanduiden 12 vertegenwoordigers voor de gemeente Koksijde in de raad van bestuur 

Gehoord de voorzitter in haar toelichting 

 volgende raadsleden bij geheime stemming verkozen met unanimiteit: Delie, Van Hove, Castelein, 
Paelinck, Dalle, Deltombe, Devos, Ghyselen, Vancayseele, Vandenbroucke, De Rechter en Bogaerts 

7. Autonoom Gemeentebedrijf Koksijde - aanduiden leden raad van bestuur 

Gehoord de voorzitter in haar toelichting 

 volgende personen bij geheime stemming verkozen met unanimiteit: Stephanie Anseeuw, Charlotte 
Castelein, Bieke Dalle, Luc Deltombe, Frédéric Devos, , Amadeo Glorie, Sabelle Diatta, Inge 
Vandekeere, Rosaline Mouton, Sander Loones, Peter Hillewaere en Laurenzo Moerman 

8. Projectvereniging Achthoek - aanduiding leden raad van bestuur 

Gehoord de voorzitter 

 Verkozen na geheime stemming: 

o Bestuurder: met 19 voor en 7 onthoudingen: Stephanie Anseeuw 
o Bestuurder met raadgevende stem: Rita Gantois (20 stemmen), niet verkozen Suze Bogaerts (6 

stemmen) 

9. West-Vlaamse Intercommunale (WVI) - vaststellen standpunt in te nemen op de bijzondere algemene 
vergadering. 

Gehoord de voorzitter 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

Raadslid Gantois vervoegt de zitting 

 
10. West-Vlaamse Intercommunale (WVI) - aanduiden van 1 bestuurder en bestuurder met raadgevende stem 

en 1 vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering. 

Gehoord de voorzitter 

 Verkozen na geheime stemming: 

o Bestuurder: Julie Paelinck (14 stemmen); niet verkozen Adelheid Hancke (8 stemmen) en 
Dominique Wolter Hofmans (5 stemmen) 

o Bestuurder met raadgevende stem: Adelheid Hancke (22 stemmen), niet verkozen Dominique Wolter 
Hofmans (5 stemmen) 

o A.V.: Bieke Dalle met plv. Luc Deltombe (14 stemmen); niet verkozen Patricia Vandenbroucke (8 
stemmen) en Alain De Coster (5 stemmen) 

11. Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht (IWVA) - Aanduiden van 1 bestuurder en 
een bestuurder met raadgevende stem (voor de periode 29 maart tot einde mei 2019) en 8 
vertegenwoordigers voor de algemene vergadering 

Gehoord de voorzitter 

 Verkozen na geheime stemming: 

o Bestuurder: Marc Vanden Bussche (14 stemmen), niet verkozen Peter Hillewaere (8 stemmen) en 
Bart Pieters (5 stemmen) 

o Bestuurder met raadgevende stem: Peter Hillewaere (22 stemmen), niet verkozen Bart Pieters (5 
stemmen) 

o A.V.: met unanimiteit: de raadsleden Paelinck, Castelein, Dalle, Ghyselen, Devos, Vancayseele, 
Hillewaere en Van Herck 

12. Verzoek verlenging duurtijd intergemeentelijke samenwerkingsverband - IWVA. 

Gehoord raadslid Loones over dit en vorig punt waarbij hij stelt fier te zijn op ons water en vandaag een aantal vragen 
wil stellen; enerzijds stelt hij vast dat Koksijde ondervertegenwoordigd is in de Raad van Bestuur volgens het verbruik en 
de netlengte en Koksijde een leidende rol moet kunnen nemen in de IWVA, hij vraagt hier nu een breekpunt van te 
nemen; hij heeft ook vragen over de transparantie waarmee nu alles gebeurt binnen de IWVA, hij vraagt hier extra 

aandacht voor; hij vraagt ook of we momenteel voldoende informatie hebben om een onderbouwde beslissing te kunnen 
nemen en stelt voor dat een uitgebreide toelichting zou worden gegeven; hij verwijst ook naar de studie van KMPG in 
opdracht van de IWVA en stelt de vraag of geen eigen studie moet worden gemaakt; daarom stelt hij voor om dit en het 
volgende punt 13 uit te stellen, zo niet dat er wordt voorgesteld om ook art. 17 en 23 te wijzigen over de samenstelling 
van de raad van bestuur 

Gehoord dhr. burgemeester die mee betreurt dat de gemeente Koksijde niet meer bestuurders heeft, dit in de vorige 
legislatuur al werd aangekaart bij de besprekingen met de andere vennoten, maar ondertussen het aantal mandaten niet 
kan verhoogd worden volgens de wetgeving, de andere vennoten reeds bereid zijn om de intercommunale verder te 
zetten; uitstappen is bovendien geen optie; hij deelt ook mee dat de gemeente Koksijde dit jaar vijf miljoen euro zal 
ontvangen uit de reserves van de intercommunale; de burgemeester stelt voor om punt 13 uit te stellen naar de 
volgende raad in afwachting van verdere besprekingen met de IWVA 
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 Goedgekeurd met 19 voor (C. Castelein,M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, E. Van Herck, H. 
Ghyselen, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans, J. Paelinck, D. Decorte) en 8 
onthoudingen (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. 
Decorte S. De Rechter) 

13. IWVA - vaststellen standpunt in te nemen op de bijzondere algemene vergadering. 

Gehoord de voorzitter die voorstelt naar aanleiding van de discussie in vorig punt dit punt uit te stellen 

 uitgesteld met unanimiteit 

14. Vervoerregio Oostende – toetreden tot Vervoerregioraad 

Gehoord de burgemeester in zijn toelichting over de reden tot toetreding tot de vervoerregio Oostende 

Gehoord schepen Decorte die aanvult dat hij zal zetelen in de vervoerregioraad Oostende en ook in het Westhoekoverleg, 
zodat ook deze regio mee in de gaten kan gehouden worden 

Gehoord raadslid Loones die maximaal oproept om zich te oriënteren op de kustzone en minder op de regio Ieper 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

15. Intercommunale maatschappij voor Gas en Electriciteit van het Westen (Gaselwest) - goedkeuring van 
agenda en voordracht van kandidaat-lid voor het regionaal bestuurcomité (RBC) West en voor de raad van 
bestuur. 

Gehoord de voorzitter 

 Verkozen na geheime stemming als bestuurder: Raadslid Ghyselen (14 stemmen), niet verkozen 
raadslid De Rechter (8 stemmen) en Bogaerts (5 stemmen) 

16. Intercommunale maatschappij voor Gas en Electriciteit van het Westen (Gaselwest) - aanduiding 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de (buitengewone) algemene vergadering. 

Gehoord de voorzitter 

 Verkozen na geheime stemming: raadslid G. Decorte met plv. Deltombe (14 stemmen); niet verkozen 
raadsleden D. Decorte (8 stemmen) en Wolter Hofmans (5 stemmen) 

17. Zefier cvba - Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de (buitengewone) algemene 
vergadering. 

Gehoord de voorzitter 

 Verkozen na geheime stemming: raadslid G. Decorte met plv. Deltombe (14 stemmen); niet verkozen 
raadsleden D. Decorte (8 stemmen) en De Coster (5 stemmen) 

18. Intercommunale voor vuilverwijdering en -verwerking van Veurne en Ommeland (IVVO) - aanduiden van 
twee bestuurders en bestuurder met raadgevende stem. 

Gehoord de voorzitter 

 Verkozen na geheime stemming als bestuurders: de raadsleden G. Decorte (19 stemmen) en Julie 
Paelinck (14 stemmen); niet verkozen de raadsleden Hillewaere (8 stemmen) en De Coster (5 
stemmen) 

 Verkozen na geheime stemming als raadgevend bestuurder: raadslid Hillewaere (21 stemmen); niet 
verkozen raadslid De Coster (5 stemmen); 1 blanco stem 

19. Intercommunale Kustreddingdienst West-Vlaanderen (IKWV)- aanduiden van bestuurder en bestuurder met 
raadgevende stem. 

Gehoord de voorzitter 

 Verkozen na geheime stemming als bestuurder: bij de eerste stemronde haalt geen enkele kandidaat 
de meerderheid van de stemmen; na de tweede stemronde is verkozen: L. Van Hove 
(voorkeurkandidaat) met Charlotte Castelein (19 stemmen); niet verkozen: D. Decorte (8 stemmen) 

 Verkozen na geheime stemming als raadgevend bestuurder: D. Decorte (21 stemmen); niet verkozen E. 
Van Herck (6 stemmen) 

20. Centrum voor Informatica (CEVI) - aanduiden van 1 vertegenwoordiger voor de algemene vergadering. 

Gehoord de voorzitter 

 Verkozen na geheime stemming: L. Van Hove (14 stemmen); niet verkozen: Steve De Couck (8 
stemmen) en Hilde Wautraets (5 stemmen) 

21. Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn - aanduiding van 1 vertegenwoordiger voor de algemene vergadering. 

Gehoord de voorzitter 

 Verkozen na geheime stemming: G. Decorte (14 stemmen); niet verkozen: Bruno Vandicke (8 
stemmen) en Hilde Wautraets (5 stemmen) 



 zittingsverslag gemeenteraad 29/01/2019  4 

22. Woonmaatschappij Ijzer en Zee - aanduiden van 1 kandidaat raad van bestuur en 1 vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger voor de algemene vergadering. 

Gehoord raadslid Loones die wonen een belangrijk thema vindt en een oproep doet om over de partijgrenzen heen hier 

samen te werken om op het vlak van betaalbaar wonen iets te realiseren 

Gehoord schepen Decorte die stelt dat dit een moeilijke uitdaging wordt en schetst dat er momenteel reeds een aantal 
projecten in uitvoering zijn, ofwel gepland zijn en er inspanningen moeten gebeuren rond betaalbaar wonen 

 Verkozen na geheime stemming als bestuurder: Frans Verhegge (voorkeur) met Rosaline Mouton (14 
stemmen); niet verkozen: R. Gantois (8 stemmen) en D. Wolter Hofmans (5 stemmen) 

 Verkozen na geheime stemming als lid A.V.: Ives Feys met plv. Bieke Dalle (14 stemmen); niet 
verkozen: R. Gantois met plv. Dirk Decorte (8 stemmen) en A. De Coster met plv. S. Bogaerts (5 
stemmen) 

23. Interlokale Vereniging Wonen Koksijde-Nieuwpoort - aanduiden van 4 leden en plaatsvervangers voor het 
beheerscomité. 

Gehoord de voorzitter 

 Verkozen na geheime stemming: G. Delie met plv. H. Ghyselen (14 stemmen), Julie Paelinck met plv. L. 
Deltombe (14 stemmen), F. Devos met plv. B. Dalle (14 stemmen) en I. Vancayseele met plv. Charlotte 
Castelein (14 stemmen); niet verkozen G. Verhaeghe (8 stemmen) en D. Wolter Hofmans (5 stemmen) 

24. Westkustpolder- aanduiden plaatsvervangend lid voor de bestuursvergaderingen. 

Gehoord de voorzitter 

 Verkozen met 20 voor en 7 onthoudingen: G. Decorte 

25. Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) - aanduiden van 1 kandidaat raad van bestuur en 1 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering. 

Gehoord de voorzitter 

 Verkozen na geheime stemming als bestuurder met 19 voor en 8 onthoudingen: G. Decorte 

 Verkozen na geheime stemming als lid AV: L. Deltombe plv. G. Decorte (14 stemmen); niet verkozen P. 
Vandenbroucke (8 stemmen) en S. Bogaerts (5 stemmen) 

26. Onderwijssecretariaat van steden en gemeenten van de Vlaamse gemeenschap (OVSG)- aanduiden van 1 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering. 

Gehoord de voorzitter 

 Verkozen na geheime stemming: L. Van Hove met plv. Julie Paelinck (14 stemmen); niet verkozen S. 
De Rechter (8 stemmen) en E. Van Herck (5 stemmen) 

27. Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) - aanduiden van 1 vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de 
algemene vergadering en 1 kandidaat raad van bestuur. 

Gehoord de voorzitter 

 Verkozen na geheime stemming als bestuurder: D. Geersens (14 stemmen); niet verkozen A. Hancke (7 
stemmen) en A. De Coster (6 stemmen) 

 Verkozen na geheime stemming als lid A.V.: H. Ghyselen plv. G. Delie (14 stemmen); niet verkozen A. 
Hancke (8 stemmen) en S. Bogaerts (5 stemmen) 

28. Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) - aanduiden van 1 vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de 
algemene vergadering. 

Gehoord de voorzitter 

 Verkozen na geheime stemming: I. Vancayseele met plv. G. Delie (14 stemmen); niet verkozen: Nele 
Bekaert (8 stemmen) en Kelly Vallaeys (5 stemmen) 

29. TMVS DV - aanduiden van 1 kandidaat raad van bestuur en 1 vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de 
algemene vergadering. 

Gehoord de voorzitter 

 Verkozen na geheime stemming als bestuurder met 19 voor en 8 onthoudingen: L. Deltombe 

 Verkozen na geheime stemming als lid AV: F. Devos met plv. L. Van Hove (14 stemmen); niet verkozen 
S. De Rechter (8 stemmen) en D. Wolter Hofmans (5 stemmen) 

30. Intergemeentelijke samenwerking Wintegratie - aanduiden nieuwe leden beheerscomité 

Gehoord de voorzitter 

 Verkozen na geheime stemming: I. Vancayseele met plv. G. Delie (14 stemmen), L. Van Hove met plv. 
J. Paelinck (18 stemmen); niet verkozen Andreas Cavyn (8 stemmen), Pascale Baeselen (9 stemmen) 
en Laurenzo Moerman (5 stemmen) 
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31. Gemeentelijke Verkeerscommissie - aanduiden vertegenwoordigers en plaatsvervangers 

Gehoord de voorzitter 

 met unanimiteit aangesteld: voor Lijst Burgemeester: L. Deltombe (plv. Inge Vandekeere); voor sp.a : 
Wilfried Deburchgraeve (plv. Rik Stekelorum), voor N-VA: A. Hancke (plv. Gerard Vandenbroucke); 
voor Koksijde Vooruit: Peter Levecque (plv. Hilde Wautraets) 

32. Gemeentelijke Preventieraad - aanduiden vertegenwoordigers en plaatsvervangers 

Gehoord de voorzitter 

 met unanimiteit aangesteld: voor Lijst Burgemeester: J. Paelinck (plv. B. Dalle); voor sp.a : Ronny 
Ghysel (plv. Greta Cambier); voor N-VA: Bruno Vandicke (plv. Annemie Beghein); voor Koksijde 
Vooruit: Patrick Lust (plv. Hilde Wautraets) 

33. Gemeentelijke Landbouwraad - aanduiden vertegenwoordigers en plaatsvervangers 

Gehoord de voorzitter 

 met unanimiteit aangesteld: voor Lijst Burgemeester: Bart Bostoen (plv. H. Ghyselen); voor sp.a : 
Greta Cambier (plv. Rik Stekelorum); voor N-VA: Gerard Vandenbroucke (plv. A. Hancke); voor 
Koksijde Vooruit: Hilde Wautraets (plv. D. Wolter Hofmans) 

34. Gemeentelijke Milieuraad - aanduiden vertegenwoordigers en plaatsvervangers 

Gehoord de voorzitter 

 met unanimiteit aangesteld: voor Lijst Burgemeester: F. Devos (plv. Hylke Castelain); voor sp.a : 
Ronny Ghysel (plv. Eugeen Depicker); voor N-VA: Nele Bekaert (plv. Bernard Bruneel); voor Koksijde 
Vooruit: Peter Levecque (plv. Hilde Wautraets) 

35. Seniorenadviesraad - aanduiden vertegenwoordigers en plaatsvervangers. 

Gehoord de voorzitter die voorstelt dit punt uit te stellen 

 uitgesteld met unanimiteit 

36. Detachering ICT-consultant dienstjaar 2019-2020 - vermoedelijke hoeveelheid van 200 mandagen - 
Lastvoorwaarden en gunningswijze - 2018-141 

Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

37. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: reinigen straatkolken grondgebied Koksijde 
2019 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

38. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: ruimen van riolering grondgebied Koksijde - 
dienstjaar 2019 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

39. Goedkeuring verrekening 3 van de overheidsopdracht: aanstelling trajectbegeleider voor opmaak van een 
masterplan voor Oostduinkerke-dorp 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Loones die vraagt naar de timing van het project en of er voorrang zal gegeven worden aan betaalbaar 
wonen en vooral voor jongeren waarop de burgemeester meldt dat dit nog moet bepaald worden 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

40. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - H. 
Consciencestraat 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

41. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Oostendelaan 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

42. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen – 
Prins Boudewijnlaan 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

43. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Westendestraat 
 Goedgekeurd met unanimiteit 
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44. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Zandzeggelaan 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

45. Kennisname rapportage klachtenbehandeling 2018 

Gehoord de algemeen directeur in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

 
(46) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Paelinck - Trajectcontrole N 396 Koksijde-Oostduinkerke 

Raadslid Paelinck heeft vernomen dat er trajectcontrole staat ingepland op de Koksijdesteenweg tussen Oostduinkerke 

en Koksijde, ze stelt vragen bij dit initiatief gezien ze de noodzaak aldaar niet ziet gelet op de bestaande infrastructuur 
en snelheidsregime en er uit analyse blijkt dat er weinig ongevallen zijn, ze hekelt ook het feit dat hieromtrent geen 
overleg is geweest met de gemeente en vreest ook dat er een verschuiving van het verkeer zal zijn naar de Pylyserlaan 
en aanleunende straten; 

De burgemeester antwoordt dat de gemeente hier ook niet achter staat en een brief in die in zin aan de bevoegde 
minister werd overgemaakt; hij is ook bezorgd voor het verschuiven van het verkeer naar de Pylyserlaan en er zal zeker 
nog overleg nodig zijn met de Vlaamse overheid als wegbeheerder. 

 

2. vraag van raadslid Verhaeghe – aanleg fietspaden Abdijstraat 

Raadslid Verhaeghe verwijst naar de slechte staat van de Abdijstraat en Helvetiastraat en haar vroegere tussenkomsten 
en het feit dat er vroeger werd gezegd dat er niet zou worden gewacht op subsidies van riolering en vraagt wat nu de 
stand van zaken is, en ook de aanleg van fietspaden zou worden bekeken; de burgemeester antwoordt dat er nog geen 
zicht is op mogelijke subsidiëring en daarom werd beslist om, naar analogie met de Parnassiusstraat, de werken volledig 

op eigen kosten te zullen doen, wat zal meegenomen worden in het meerjarenplan. 

 

3. vraag van raadslid Hancke – strooien bij sneeuwval 

Raadslid Hancke verwijst naar de winterprik en dankt de inspanningen van de gemeentediensten en van de inwoners; ze 

stelt voor dat de gemeente gratis strooizout zou verlenen aan inwoners en handelaars zoals in andere gemeenten het 
geval is; de burgemeester sluit aan bij de bedankingswoorden en schetst welke maatregelen er nog genomen worden, 
o.a. hulp van de diensten OCMW; de burgemeester meldt het voorstel te zullen onderzoeken 

 

4. vraag van raadslid Gantois – eerbetoon Walter Vilain 

Raadslid Gantois verwijst naar de viering van 80 jaar Walter Vilain en het plan om een gezamenlijke tentoonstelling te 
houden met collega cultureel ambassadeur Fernand Florizoone en vraagt om dit idee terug op te pikken en vraagt of er 
reeds contact met de familie is genomen om een eerbetoon te houden voor Walter Vilain; de burgemeester brengt 
verslag uit over een ontmoeting met de familie voor een eerste eerbetoon, maar waar de gemeente later nog een 
initiatief kan voor doen en ook het Vanneuvillehuis een mooi eerbetoon zal zijn 

 

5. vraag van raadslid De Rechter – Klimaatactie: aanpak van sluikstorters 

Raadslid De Rechter is van mening dat zwerfvuil een belangrijk thema blijft en vraagt extra inspanningen op vlak van 
sluikstorters door een gemeenschapsdienst op te leggen aan overtreders; een mogelijkheid is ook om een retributie op te 
leggen voor overtreders; schepen Decorte vindt dat in de strijd tegen sluikstorten de klemtoon moet gelegd worden op 
drie pijlers met name aanleg infrastructuur, communicatie en sensibilisatie van bevolking en ten slotte op handhaving. Er 
zijn op die drie vlakken al heel wat inspanningen gedaan; hij verwijst ook naar de netheidsbarometer, waar Koksijde veel 
hoger scoort dan andere Vlaamse gemeenten, en Koksijde is samen met Bredene aan de top van de kust. Verder werken 
op de drie pijlers is prioriteit en er moet verder strenger worden opgetreden tegen zwerfvuil. 

 

6. vraag van raadslid Loones – ombudsman in Koksijde 

Raadslid Loones stelt voor om verder te investeren in klantvriendelijkheid; mensen verwachten dat de gemeente op een 
transparante manier informeert; veel gemeenten werken samen met een sterke ombudsman in relatie met de 

gemeenteraad, hij vraagt of dit mogelijk is in Koksijde; hij stelt ook voor om bureau voor integriteit op te richten die 
klachten van inwoners kan behandelen; schepen Van Hove verwijst naar de diverse mediakanalen waar o.a. werken 
worden aangekondigd, ook de Koksijde app; hij verwijst ook naar het op te stellen reglement rond burgerparticipatie dat 
binnenkort aan de gemeente wordt voorgelegd; raadslid Loones stelt dat het de ambitie moet zijn om meer te doen en 
dat we niet steeds moeten bestaande zaken evalueren 

 

7. vraag van raadslid Vandenbroucke – ondersteuning lokale handel 

Raadslid Vandenbroucke vraagt om voldoende middelen voor lokale handel te voorzien; ze vraagt om de raad voor lokale 

economie opnieuw samen te stellen en om ze zo breed mogelijk samen te stellen (ondernemers, banken); ze vraagt ook 
een geregelde samenkomst van deze raad en ze vraagt ook naar de stand van zaken van een ambtenaar of dienst Lokale 
economie; schepen Geersens stelt dat ze reeds op stap is op luisterronde bij handelaarsverenigingen; de samenstelling 
van de nieuwe raad is lopende en het is ook een open raad; er zal voorzien worden in de oprichting van een dienst en de 
aanwerving van een ambtenaar lokale economie; ze somt vervolgens andere lopende initiatieven op 
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8. vraag van raadslid Hillewaere – aanleg hondenloopweides 

Raadslid Hillewaere verwijst naar het politiereglement waarin staat dat honden altijd aan de leiband moeten worden 
gehouden; hij doet een voorstel voor hondenloopweides aan het containerpark en in de Hazebeekstraat zodat honden 
kunnen los lopen; schepen Geersens meldt dat de gemeente locaties aan het zoeken is, maar dit in de kern moet liggen 
omdat het ook een sociaal gebeuren is; raadslid Hillewaere verwijst naar een initiatief in De Panne waar honden ook op 
het strand los kunnen lopen in bepaalde zones 

 

9. vraag van raadslid Dalle – stand van zaken hockeyterrein 

Raadslid Dalle vraagt of het einde van de werken zal samenvallen met het begin van het seizoen, waarop schepen 
Dawyndt de timing van de werken uiteenzet.  

 

 
 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 22u35 
volgende raadszitting : dinsdag 26 februari 2019 
 
Voor een woordelijke weergave van de zitting wordt verwezen naar 
https://koksijde.notubiz.be/vergadering/594320/Gemeenteraad%2029-01-2019? dat integraal deel uitmaakt van dit 
zittingsverslag. 
 
 

 
 

Voor verslag 
de algemeen directeur 
Joeri STEKELORUM 
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gemeente 

Koksijde 

ZITTINGSVERSLAG 

GEMEENTERAAD 
dinsdag 26 februari 2019 

 
Aanwezig: C. CASTELEIN, voorzitter 
 M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester; 
 S. ANSEEUW, G. DECORTE, L. VAN HOVE, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, I. VANCAYSEELE, schepenen 
 R. GANTOIS, L. DELTOMBE, F. DEVOS, G. DELIE, B. DALLE, E. VAN HERCK, G. VERHAEGHE, P. HILLEWAERE, A. 

HANCKE, H. GHYSELEN, S. LOONES, P. VANDENBROUCKE, S. BOGAERTS, B. PIETERS, A. DE COSTER, D. WOLTER 
HOFMANS, J. PAELINCK, D. DECORTE, S. DE RECHTER raadsleden 

 J. STEKELORUM, algemeen directeur 

 

 
De zitting vangt aan om 19u10 
 
Verontschuldigingen: schepen D. Dawyndt 
 
 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 29 januari 2019 

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

 
Mededelingen. 

Raadslid Loones meldt dat hij, omwille van de ziekte van schepen Dawyndt, een stemafspraak heeft gemaakt met de 
meerderheid en hij aldus geen stem zal uitbrengen op deze zitting 

Raadslid Van Herck vraagt aan raadslid Loones of hij dan geen mening heeft, waarop raadslid Loones meldt dat hij dit 
zeer zeker heeft en dit ook zal blijven, alleen dat hij begrip heeft voor de afwezigheid en situatie van schepen Dawyndt 
en hier op een faire manier wil mee omgaan 

Raadslid Van Herck maakt een opmerking in verband met nummering in e-notulen en vraagt aan de algemeen directeur 
om dit te bekijken; hij zegt ook dat de vragen vanuit zijn fractie duidelijker zullen geformuleerd worden en hij is niet 
akkoord met het feit dat op de mondelinge vragen geen debat kan worden gevoerd. 

 

1. Vaststellen bevoegdheden van de verschillende gemeenteraadscommissies. 

Gehoord de voorzitter in haar toelichting 

 goedgekeurd met 25 ja en 1 onthouding (Loones) 

2. Samenstellen gemeenteraadscommissies. 

Gehoord de voorzitter in haar toelichting 

 worden verkozen verklaard na voordrachtsakte 

Lijst Burgemeester :  
1. Grondgebiedzaken : Dalle Bieke, Castelein Charlotte, Ghyselen Henk, Devos Frédéric 
2. Financiën, personeel en administratie : Deltombe Luc, Paelinck Julie, Dalle Bieke, Devos Frédéric 
3. Vrije Tijd : Castelein Charlotte, Deltombe Luc, Devos Frédéric, Delie Greta 
4. Welzijn en sociale zaken : Delie Greta, Paelinck Julie, Ghyselen Henk, Dalle Bieke 

Sp.a :  
1. Grondgebiedzaken : Vancayseele Ivan 
2. Financiën, personeel en administratie : Vancayseele Ivan 
3. Vrije Tijd : Vancayseele Ivan 
4. Welzijn en sociale zaken : Vancayseele Ivan 

Koksijde Vooruit :  
1. Grondgebiedzaken : Wolter Hofmans Dominique 
2. Financiën, personeel en administratie : Decoster Alain 
3. Vrije Tijd : Bogaerts Suze 
4. Welzijn en sociale zaken : Pieters Bart 

N-VA :  
1. Grondgebiedzaken : Vandenbroucke Patricia, Hancke Adelheid, Verhaeghe Greet 
2. Financiën, personeel en administratie : Hillewaere Peter, Decorte Dirk, Vandenbroucke Patricia 
3. Vrije Tijd : Decorte Dirk, De Rechter Sam, Hancke Adelheid 
4. Welzijn en sociale zaken : Gantois Rita, Verhaeghe Greet, De Rechter Sam 

 
3. Gemeenteraadscommissie Financiën, personeel en administratie - Aanwijzen voorzitter 

 wordt verkozen na geheime stemming met 13 ja en 12 onthoudingen, 1 lid niet gestemd: raadslid 
Deltombe 
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4. Gemeenteraadscommissie Vrije tijd - Aanwijzen voorzitter 

gehoord 

 Wordt verkozen na geheime stemming met 14 ja en 11 onthoudingen, 1 lid niet gestemd: raadslid 
Castelein 

5. Gemeenteraadscommissie Grondgebiedzaken - Aanwijzen voorzitter 

gehoord 

 Wordt verkozen na geheime stemming met 13 voor en 12 onthoudingen, 1 lid niet gestemd: raadslid 
Dalle 

6. Gemeenteraadscommissie Welzijn en sociale zaken - Aanwijzen voorzitter 
 Wordt verkozen na geheime stemming 13 voor, 11 onthoudingen, 1 tegen en 1 lid niet gestemd: 

raadslid Delie 

7. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur Koksijde en de Gemeentelijke 
Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer van Koksijde-Oostduinkerke vzw 

Gehoord raadslid Vandenbroucke die voorstelt om een amendement toe te voegen, met name in art. 3 lid 2 dat luidt als 
volgt “bij de voorbereiding, realisatie en opvolging van evenementen werkt de VVV maximaal samen met relevante 
handelaars die in onze gemeente gevestigd zijn”  

Gehoord schepen Geersens die de vraag begrijpt en meent dat er reeds voldaan is gezien de handelaarsbonden en de 
horeca reeds zijn vertegenwoordigd in de VVV maar bereid is dit op te nemen 

Gehoord de burgemeester die voorstelt om de handelaarsverenigingen te betrekken en niet individuele handelaars 
waarop raadslid Vandenbroucke meldt dat het gaat om de individuele handelaars 

Gehoord raadslid Loones die toch een nuance wil leggen gezien het hier om specifieke acties gaat waarbij handelaars 
moeten betrokken zijn, gezien niet alle handelaars lid zijn van een vereniging te betrekken, waarop schepen Geersens 
zegt dat de handelaars nu altijd al betrokken zijn 

Gehoord de voorzitter die voorstelt te stemmen over het amendement 

 Het amendement (toevoegen van de passage “bij de voorbereiding, realisatie en opvolging van 
evenementen werkt de VVV maximaal samen met relevante handelaars die in onze gemeente gevestigd 
zijn” in art. 3 lid 2: goedgekeurd met 25 ja, 1 onthouding (Loones) 

 Ten gronde: goedgekeurd met 20 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van 
Hove, D. Geersens, I. Vancayseele, R. Gantois, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, G. Verhaeghe, 
P. Hillewaere, A. Hancke, H. Ghyselen, P. Vandenbroucke, J. Paelinck, D. Decorte, S. De Rechter) en 5 
onthoudingen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans), 1 onthouding 
(Loones) 

8. Intercommunale voor vuilverwijdering en verwerking voor de sector Veurne en Ommeland (IVVO) - 
vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering 

 goedgekeurd met 13 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. Paelinck) en 12 
onthoudingen (R. Gantois, E. Van Herck, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, P. Vandenbroucke, S. 
Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans, D. Decorte, S. De Rechter), 1 onthouding 

(Loones) 

9. TMVS dv - vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering. 
 goedgekeurd met 13 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 

Geersens, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. Paelinck) en 12 
onthoudingen (R. Gantois, E. Van Herck, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, P. Vandenbroucke, S. 
Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans, D. Decorte, S. De Rechter), 1 onthouding 
(Loones) 

10. IWVA - vaststellen standpunt in te nemen op de bijzondere algemene vergadering 

Gehoord raadslid Loones die verwijst naar de vorige zitting, en die vraagt naar het gesprek dat ondertussen zou moeten 
plaats gevonden hebben en vraagt of er al meer duidelijkheid is en ook vraagt of er ook iets meer is onderhandeld 
kunnen worden dan enkel het voorzitterschap; de burgemeester antwoordt dat het voorzitterschap voor de komende 18 
jaar aan Koksijde toekomt en ook dat enkel de vier grootste aandeelhouders een waarnemend lid heeft in de raad van 
bestuur 

 goedgekeurd met 19 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, I. Vancayseele, R. Gantois, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, G. Verhaeghe, P. 

Hillewaere, A. Hancke, H. Ghyselen, P. Vandenbroucke, J. Paelinck, S. De Rechter) en 6 onthoudingen 
(E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans, D. Decorte), 1 onthouding 
(Loones) 

11. IKWV- vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering. 

Gehoord raadslid Loones die verwijst naar Blankenberge en het initiatief van de drones en vraagt of hier al meer 
informatie over is en dit ook naar andere gemeenten wordt opengetrokken, waarop de burgemeester verslag uitbrengt 
over de bijeenkomst met de kustburgemeesters 

Gehoord raadslid Van Herck die informatie over het project van de drones bij de IKWV uiteenzet 



 zittingsverslag gemeenteraad 26/02/2019  3 

Gehoord raadslid Loones die de bezorgdheid van de privacy deelt en benieuwd is naar de verdere evolutie van dit project 

 goedgekeurd met 19 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, I. Vancayseele, R. Gantois, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, G. Verhaeghe, P. 
Hillewaere, A. Hancke, H. Ghyselen, P. Vandenbroucke, J. Paelinck, S. De Rechter) en 6 onthoudingen 
(E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans, D. Decorte), 1 onthouding 
(Loones) 

12. Intercommunale voor Vuilverwijdering en verwerking voor de sector Veurne en Ommeland (IVVO)- 
aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de (buitengewone) algemene vergadering 

 verkozen met 12 stemmen voor : raadslid Devos (plv. L. Deltombe); raadslid Hillewaere (plv. Hancke) 6 
stemmen, raadslid De Coster (plv. Van Herck) 5 stemmen, 2 ongeldige stemmen en 1 blanco stem 

13. Intercommunale kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV) - aanduiding vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger voor de (buitengewone) algemene vergadering 

 verkozen met 13 stemmen: raadslid Charlotte Castelein(plv. Dalle); raadslid Decorte (plv. Loones) 7 
stemmen en raadslid Van Herck (plv. De Coster) 5 stemmen, 1 blanco 

14. Bekkenbestuur van het IJzerbekken - aanduiden  gemeentelijke mandataris voor bekkenbestuur van het 
IJzerbekken. 

 verkozen met 13 stemmen: raadslid Paelinck (plv. Ghyselen); raadslid Loones (plv. Hancke) 6 
stemmen, raadslid Wolter Hofmans (plv. Pieters) 5 stemmen, 1 ongeldige stem, 1 blanco stem 

15. Interlokale Vereniging Wonen Koksijde-Nieuwpoort - samenstelling 

Gehoord de voorzitter waarbij ze meedeelt dat vanuit de meerderheid het in vorige zitting verkozen raadslid van de 
meerderheid, Greta Delie, afstand neemt van haar mandaat en dat schepen Decorte wordt voorgedragen 

 aktename afstand van raadslid Delie, raadslid Decorte aangesteld: 13 voor en 12 onthoudingen 

16. Hervaststellen van de statuten van de gemeentelijke seniorenadviesraad. 

Gehoord raadslid Gantois die vindt dat de seniorenverenigingen nog meer kunnen betrokken worden bij de werking en 
voorstelt om de statuten wat explicieter te maken, nl. op het vlak dat de SAR maximaal zou samenwerken met de 
verenigingen en haar activiteiten zou afstemmen op deze van de verenigingen en niet elkaars concurrent zouden zijn 
zodat het aanbod versterkt wordt en daarom ook voorstelt om in art. 2 par. 4 volgend amendement op te nemen “bij de 
coördinatie van activiteiten werkt de SAR maximaal samen met de relevante verenigingen die in onze gemeente 
gevestigd zijn” 

Gehoord raadslid Van Herck die vaststelt dat de rusthuizen en de verenigingen niet zijn opgenomen 

Gehoord schepen Vancayseele die meldt dat de rusthuizen wel degelijk vertegenwoordigd zijn en meldt dat de 
verenigingen wel een afgevaardigde hebben en de vraag niet begrijp, waarop raadslid Gantois meldt dat de SAR meer 
coördinerend kan werken tussen de verenigingen bijv. op het vlak van activiteiten en die rol expliciet in de statuten kan 
opgenomen worden 

 amendement goedgekeurd met 24 voor, 1 tegen (raadslid Delie) en 1 onthouding (Loones): in art. 2 4 
bij te voegen: “bij de coördinatie van activiteiten werkt de SAR maximaal samen met de relevante 
verenigingen die in onze gemeente gevestigd zijn” 

 ten gronde: goedgekeurd met 25 ja en 1 onthouding 

17. Seniorenadviesraad - aanduiden vertegenwoordigers en plaatsvervangers 
 aangeduid met 25 ja en 1 onthouding: 

Vld: Michel Cassiman, plv Ludwig Flament 
CD&V: Annie Vandekeere, plv Elie Depotter 
Sp.a: Eugeen De Picker, plv. Rik Stekelorum  
NVA: Greta Leye, plv Hilde De Graeve 
KV: Dominique Coene, plv Kelly Vallaeys 

18. Goedkeuring deelname raamcontract stad Brugge: informatica - vernieuwing ICT - 2018-2024 

Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 

 goedgekeurd met 20 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, I. Vancayseele, R. Gantois, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, G. Verhaeghe, P. 
Hillewaere, A. Hancke, H. Ghyselen, P. Vandenbroucke, J. Paelinck, D. Decorte, S. De Rechter) en 5 
onthoudingen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans), 1 onthouding 
(Loones) 

19. Goedkeuring aangepaste raming van de overheidsopdracht: sanering gemeentelijk depot Koksijde 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 goedgekeurd met 20 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, I. Vancayseele, R. Gantois, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, G. Verhaeghe, P. 
Hillewaere, A. Hancke, H. Ghyselen, P. Vandenbroucke, J. Paelinck, D. Decorte, S. De Rechter) en 5 
onthoudingen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans), 1 onthouding 
(Loones) 

20. Goedkeuring verrekening 2 van de overheidsopdracht: afbraak van gebouwen te Oostduinkerke 
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Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Wolter-Hofmans die vraagt welke bestemming de gronden zullen krijgen in het strategisch project 

Gehoord raadslid Hillewaere die vraagt of een hondenloopweide op die locatie kan ingepland worden 

Gehoord dhr. burgemeester die antwoordt dat het project in een commissie kan toegelicht worden en er nog diverse 
pistes zijn voor de hondenloopweide 

 goedgekeurd met 20 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, I. Vancayseele, R. Gantois, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, G. Verhaeghe, P. 
Hillewaere, A. Hancke, H. Ghyselen, P. Vandenbroucke, J. Paelinck, D. Decorte, S. De Rechter) en 5 
onthoudingen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans), 1 onthouding 
(Loones) 

21. Goedkeuring afstoting objecten NAVIGO-collectie 

Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

Gehoord raadslid Van Herck die vraagt of er een van de objecten aan de inwoners kan verkocht worden 

 goedgekeurd met 25 ja en 1 onthouding (Loones) 

22. Goedkeuren gebruiksovereenkomst in toepassing van de beslissing van de Vlaamse Regering d.d. 17 juli 2015 
met betrekking tot de invulling van het Lokaal Pact 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 goedgekeurd met 20 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, I. Vancayseele, R. Gantois, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, G. Verhaeghe, P. 
Hillewaere, A. Hancke, H. Ghyselen, P. Vandenbroucke, J. Paelinck, D. Decorte, S. De Rechter) en 5 
onthoudingen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans), 1 onthouding 
(Loones) 

23. Voorlopige vaststelling van de gedeeltelijke herziening van GRUP Pylyserlaan en omgeving 

Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

Gehoord raadslid Wolter-Hofmans die vraagt wie er verantwoordelijk is voor de materiële fout, de eigenaar heeft geen 
bezwaar ingediend tijdens het openbaar onderzoek en de vraag is wie de kosten moet betalen, de gemeente of de 
eigenaar 

Gehoord raadslid Loones die stelt dat het belangrijkste is dat deze fout wordt rechtgezet 

Gehoord schepen Anseeuw die verdere toelichting geeft bij het dossier en stelt dat de kosten worden gedeeld en dit dus 
als een soort dading kan worden beschouwd om procedures te vermijden 

 goedgekeurd met 25 ja en 1 onthouding (Loones) 

24. Goedkeuren instellen bod voor de organisatie wielerevents in Koksijde 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting over de opportuniteit van de inrichting van deze wielerevents 

Gehoord raadslid De Coster die meent dat er een misverstand is in het advies van de dienst in verband met het bedrag 
waarop de burgemeester stelt dit in de geheime zitting te zullen verder uitklaren 

 goedgekeurd met 25 ja en 1 onthouding (Loones) 

25. Heraanleg Zeedijk Oostduinkerke - goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met de vereniging van mede-
eigenaars van de ondergrondse garages 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Loones die vast stelt dat er in de overeenkomst niets staat over de trappenhallen en vraagt dat de 
gemeente daar controle zou over houden, en vraagt om dit expliciet toe te voegen; hij vraagt dat er toch geen afspraken 
zouden gemaakt worden met de VME over de aard van de aanleg van de Zeedijk en de gemeente hier het volle 
beslissingsrecht zou houden en bij amendement vraagt om dit aan de overeenkomst toe te voegen 

Gehoord raadslid Verhaeghe verwijst naar een eerdere vraag om fitness toestellen te plaatsen op de zeedijken en vraagt 
of dit nu kan worden voorzien 

Gehoord dhr. burgemeester die het eens is met raadslid Verhaeghe en zal navraag doen hoe ver het staat met de 
uitvoering van dit project; hij beseft dat de trappenhallen de nodige aandacht moeten hebben en hij beaamt dat de 
heraanleg van de zeedijk zelf een bevoegdheid is van de gemeente 

 amendement goedgekeurd met 25 ja en 1 onthouding (Loones), met name op te nemen in de 
overeenkomst dat de gemeente de volle eigenaar en de beschikking heeft over de bovengrondse 
toegangsconstructies tot de garages en de aanleg van de bovenbouw van de Zeedijk 

 goedgekeurd met 20 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, I. Vancayseele, R. Gantois, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, G. Verhaeghe, P. 
Hillewaere, A. Hancke, H. Ghyselen, P. Vandenbroucke, J. Paelinck, D. Decorte, S. De Rechter) en 5 
onthoudingen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans), 1 onthouding 
(Loones) 

26. Goedkeuren locaties observatiecamera's van de Politiezone Westkust in de gemeente Koksijde 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 
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Gehoord raadslid Loones die vaststelt dat OpenVLD aandacht heeft voor uitwijkmogelijkheden voor het verkeer en vreest 
dat met de voorgestelde maatregelen er een verschuiving richting Duinparklaan zal zijn en vraagt of daar een extra 
inspanning voor veiligheid zal gebeuren, waarop burgemeester meldt dat het niet de bedoeling is dat de camera’s voor 
verkeersovertredingen worden gebruikt 

Gehoord raadslid Van Herck die het wegnemen op de Zeedijk betreurt, gezien de feiten die daar kunnen gepleegd 
worden en voorstelt dat dit op de politieraad nog eens wordt besproken, waarop burgemeester meldt dat dit niet nuttig 
werd geacht en er omwille van privacy een bezorgdheid zou kunnen zijn zoals raadslid Loones reeds aanhaalde 

Gehoord raadslid Devos die stelt dat de uitbater van de Viking tevreden is met deze oplossing 

Gehoord raadslid Van Herck die vindt dat raadslid Devos een punt heeft en bijkomend stelt dat hij niet vindt dat privacy 
een issue is bij de keuze van de plaatsing van de camera’s 

 goedgekeurd met 14 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. Paelinck, D. 
Decorte) en 12 onthoudingen (R. Gantois, E. Van Herck, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. 
Loones, P. Vandenbroucke, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans, D. Decorte, S. De 
Rechter) 

27. Beheersovereenkomst tot integratie van gemeente en OCMW 

gehoord 

 goedgekeurd met 25 ja en 1 onthouding (Loones) 

28. Burgerbegroting - bijeenroepen van de commissie voor algemeen beleid, financiën en begroting om een 
gezamenlijk standpunt te bepalen inzake de opportuniteit van het invoeren van een burgerbegroting in het 
komende beleidsnota (meerjarenplan) 

gehoord raadslid Wolter-Hofmans die haar project van burgerbegroting voorstelt, met name inspraak wil realiseren voor 
de bevolking, waarbij ze stelt dat dit mensen kan verbinden, zij vraagt om het principe te implementeren en in te 
schrijven in het meerjarenbeleidplan 

gehoord raadslid Loones die het niet eens is dat voorstellen van de oppositie per se slecht worden bevonden; zijn fractie 
staat achter het principe, maar hij ziet in de praktijk nog een aantal praktische bezwaren; hij vindt dat er nog een debat 
kan gevoerd worden over het opnieuw instellen van de feestcommissies om op die manier contact met de wijken te 
vergroten 

gehoord schepen Anseeuw die het voorstel verwijst naar het op te stellen meerjarenplan waar dit kan meegenomen 
worden; zij stelt dat de adviesraden nog onder de loep zullen genomen worden; ze verwijst ook naar het feit dat er nu 
reeds veel in overleg wordt gegaan met de bevolking en het bestuur nu al dicht bij de burger staat en er geluisterd 
wordt; de burgemeester meldt dat er een meldingsplatform bestaat; hij hekelt het initiatief van fractie Koksijde Vooruit 
die per brief de inwoners heeft verwittigd in Koksijde-dorp en meldt dat de partij zich hiermee op glad ijs begeeft gezien 
de gemeente hier haar verantwoordelijkheid wel degelijk neemt 

gehoord raadslid Van Herck die de opmerking van de burgemeester ongepast vindt, zijn partij heeft enkel goede 
bedoelingen om de bezorgdheden van inwoners te ventileren; hij vraagt de stemming over het punt 

gehoord raadslid Loones die vraagt of er hierover moet gestemd worden en zo ja waarover dan precies 

gehoord raadslid Wolter-Hofmans die voorstelt om het principe van burgerbegroting in te schrijven in de beleidsnota 

 niet goedgekeurd met 13 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, 
D. Geersens, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. Paelinck) en 12 
voor (R. Gantois, E. Van Herck, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, P. Vandenbroucke, S. Bogaerts, 
B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans, D. Decorte, S. De Rechter), 1 onthouding (Loones) 

29. Oprichten van een burgercommissie om een gezamenlijk standpunt te bepalen naar Defensie toe inzake de 
opportuniteit van het behoud van een permanente militaire aanwezigheid op het vliegveld 

Gehoord raadslid Wolter-Hofmans die haar voorstel toelicht en vindt dat de bevolking van Koksijde zich moet kunnen 
uitspreken over de blijvende aanwezigheid van de militairen hier in Koksijde; daarom doet ze ook een voorstel om een 
commissie op te richten om een gezamenlijk standpunt in te nemen 

Gehoord raadslid Loones die meent dat een brede consensus nodig is over de toekomst van de basis en zijn fractie ook 
wil dat de militairen zouden blijven op de basis, zonder dat dit de andere plannen in het gedrang zou brengen; hij steunt 
het voorstel niet om een burgercommissie op te richten gezien de politiek hierin zijn verantwoordelijkheid moet nemen 

Gehoord schepen Decorte die verwijst naar het feit dat de laatste vier jaar er intensief aan dit dossier is gewerkt en er 
momenteel wordt gewerkt aan een startnota, er zal in een volgende fase nog inspraak gebeuren van de bevolking; er is 
ook een publieke raadpleging gehouden in 2017-2018 waar er reacties werden verzameld via diverse kanalen met 
burgers en een ruime inspraakronde; hij stelt voor om in de commissie een toelichting over het dossier te geven; hij 
vraagt om hier constructief in samen te werken 

Gehoord raadslid Van Herck die stelt dat de essentie van dit punt is om de militaire aanwezigheid hier in Koksijde te 
behouden 

 niet goedgekeurd met 20 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, 
D. Geersens, I. Vancayseele, R. Gantois, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, G. Verhaeghe, P. 
Hillewaere, A. Hancke, H. Ghyselen, P. Vandenbroucke, J. Paelinck, D. Decorte, S. De Rechter) en 5 
voor (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans), 1 onthouding (Loones) 

30. Betaalbaar wonen voor eigen inwoners 



 zittingsverslag gemeenteraad 26/02/2019  6 

Gehoord raadslid Loones die stelt dit en de andere bijkomende punten te hebben geagendeerd om duidelijkheid te 
krijgen over bepaalde onderwerpen zodat elke fractie kleur zou bekennen; hij licht vervolgens zijn concreet voorstel op 
vlak van betaalbaar wonen toe;  

Gehoord raadslid Van Herck die zijn bedenkingen uit over het voorstel van de N-VA fractie 

Gehoord schepen Decorte die vaststelt dat er bij de oppositie al diverse meningen zijn, hij benadrukt dat een beleid niet 
zo makkelijk is, er zal nu in eerste instantie gewerkt worden rond het project Koksijde-dorp, voorliggend ontwerp moet 
ook juridisch getoetst worden, er kan nu geen stelling worden ingenomen, alles moet in rekening worden gebracht 

Gehoord raadslid Loones die vindt dat er te weinig ambitie bij de meerderheid aanwezig is en de zaken vlugger kunnen 

vooruit gaan 

Gehoor de burgemeester die meldt dat er nog een aantal stappen moeten genomen worden in dit project, bijv. het 
ruimtelijk uitvoeringsplan; hij verwijst naar het uitblijven van een beslissing over de Basis, het feit dat Koksijde door de 
Vlaamse overheid stiefmoederlijk wordt behandeld bij de toebedeling van bouwgrond; hij is bereid de insteken van beide 
partijen mee te nemen in verdere besprekingen 

Gehoord raadslid Loones die vindt dat er nu een beslissing over het voorgestelde principe kan genomen worden 

 niet goedgekeurd met 13 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, 
D. Geersens, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. Paelinck) en 12 
voor (R. Gantois, E. Van Herck, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, P. Vandenbroucke, S. Bogaerts, 
B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans, D. Decorte, S. De Rechter), 1 onthouding (Loones) 

31. Ter beschikking stellen van gratis strooizout bij sneeuwval 

Gehoord raadslid Hancke in haar toelichting waarbij ze verwijst naar haar tussenkomst in de vorige raad en nu het 
voorstel voor het gratis uitdelen van strooizout aan inwoners en handelaars ter stemming voor wil leggen 

Gehoord de burgemeester die verwijst dat dit in Veurne ook niet meer bestaat, hij verwijst ook naar een negatief advies 
van de betrokken diensten, er is ook concurrentie met de private aanbieders en daarom voorstelt dit punt niet goed te 

keuren 

Gehoord raadslid Van Herck die stelt dat dit voorstel voor zijn fractie geen prioriteit is, er zouden bijv. wel scheppers 
uitgeleend kunnen worden en hij besluit dat na onderzoek blijkt dat strooizout niet efficiënt is en er andere middelen en 
mogelijkheden bestaan 

 niet goedgekeurd met 13 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, 
D. Geersens, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. Paelinck), 7 voor 
(R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, P. Vandenbroucke, D. Decorte, S. De Rechter) en 6 
onthoudingen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans; S. Loones) 

32. De invoering van verplichte gemeenschapsdienst voor sluikstorters 

Gehoord raadslid De Rechter die stelt dat er onvoldoende inspanningen zijn om sluikstorters te ontmoedigen en daarom 

een verplichte gemeenschapsdienst wil instellen 

Gehoord raadslid Van Herck die verwijst naar het bestaande reglement waar dit reeds is voorzien maar waarbij hij stelt 
dat de GAS-boetes daadwerkelijk moeten worden geïnd 

Gehoord schepen Decorte in zijn toelichting over de reeds bestaande reglementering en initiatieven 

 niet goedgekeurd met 18 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, 
D. Geersens, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, E. Van Herck, H. Ghyselen, S. 
Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans, J. Paelinck), 7 voor (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. 
Hillewaere, A. Hancke, P. Vandenbroucke, D. Decorte, S. De Rechter) en 1 onthouding (S. Loones) 

33. Opleggen van kostenvergoeding aan sluikstorters met oog op vergoeding opruimkosten 

Gehoord raadslid De Rechter in zijn toelichting die vindt dat in de strijd tegen sluikstorten de kosten voor het opruimen 
door de gemeentelijke diensten moeten doorgerekend worden aan de overtreders 

Gehoord schepen Decorte in zijn toelichting over de reeds bestaande reglementering en initiatieven 

 niet goedgekeurd met 18 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, 
D. Geersens, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, E. Van Herck, H. Ghyselen, S. 
Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans, J. Paelinck), 7 voor (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. 
Hillewaere, A. Hancke, P. Vandenbroucke, D. Decorte, S. De Rechter) en 1 onthouding (S. Loones) 

34. Invoering van een ombudsman in Koksijde 

Gehoord raadslid Loones die verwijst naar zijn tussenkomst op vorige zitting en verwijst naar het initiatief dat terzake in 
Oostende is genomen en vraagt om in Koksijde in een onafhankelijke ombudsman te voorzien 

Gehoord raadslid Van Herck die dit een zeer goed voorstel vindt en stelt dat de huidige klachtenprocedure verouderd is 
en vraagt hoe er beroep kan ingesteld worden 

Gehoord schepen Van Hove die verwijst naar het standpunt van de meerderheid in de vorige raad en de bestaande 
kanalen en het feit dat er nu weinig klachten zijn om een dergelijke functie in te stellen 

 niet goedgekeurd met 13 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, 
D. Geersens, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. Paelinck) en 12 
voor (R. Gantois, E. Van Herck, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, P. Vandenbroucke, S. Bogaerts, 
B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans, D. Decorte, S. De Rechter), 1 onthouding (Loones) 

35. Sterkere uitbouw van de dienst Lokale Economie 
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Gehoord raadslid Vandenbroucke die voorstelt dat er een volwaardige dienst Lokale economie moet uitgebouwd worden 
gelet op het omvangrijke takenpakket 

Gehoord raadslid Van Herck die stelt dat lokale economie belangrijk is, hij wijst op verwevenheid van toerisme en lokale 
economie, de adviesraad Lokale economie moet meer geactiveerd worden 

Gehoord schepen Geersens die betreurt dat er hier wordt voorgesteld dat de handelaars aan hun lot worden overgelaten; 
ze verwijst naar het feit dat diverse diensten de handelaars als doelgroep hebben; ze licht de vele initiatieven toe waarbij 
de handelaars betrokken worden waarop raadslid Vandenbroucke herhaalt dat een sterkere uitbouw van een dienst 
lokale economie nodig is, gelet ook de leegstand 

Gehoord raadslid Loones die zich aansluit bij de noodzaak tot sterkere uitbouw en nog eens aandringt op de goedkeuring 
van dit punt 

 niet goedgekeurd met 13 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, 
D. Geersens, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. Paelinck) en 12 
voor (R. Gantois, E. Van Herck, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, P. Vandenbroucke, S. Bogaerts, 
B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans, D. Decorte, S. De Rechter), 1 onthouding (Loones) 

36. Aansluiten bij het initiatief van de European Disability Card 

Gehoord raadslid Gantois in haar toelichting omtrent de mogelijkheden en opportuniteiten van deze kaart en vraagt om 
deze kaart binnen de gemeente te introduceren 

Gehoord schepen Van Hove stelt dat dit dossier bespreekbaar is, maar voorstelt om dit eerst voor advies voor te leggen 
aan de andersvalidenraad en ook zegt dat de toegankelijkheid moet bekeken worden van gemeentelijke infrastructuur 
om aan de voorwaarden te kunnen voldoen 

Gehoord raadslid Gantois die akkoord is om dit punt uit te stellen 

 punt uitgesteld (unanimiteit) 

37. Investeren in toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers 

Gehoord raadslid Verhaeghe in haar toelichting over de voorstellen met name om te investeren in elektrische 
strandrolstoelen, speeltuigen voor kinderen in een rolstoel en verdere promotie van de app On Wheels 

Gehoord raadslid Van Herck die verwijst naar het project Intro van de provincie waar ook kan op ingetekend worden en 
het gedane voorstel steunt 

Gehoord schepen Anseeuw die de huidige mogelijkheden binnen de gemeente schetst, feit dat er strandrolstoelen ter 
beschikking zijn en ook de haalbaarheid van het project zon-zee-zorgeloos, waarbij enkele knelpunten nog moeten 
opgelost worden vooraleer te kunnen instappen op een aantal initiatieven 

Gehoord raadslid Loones die vraagt over de drie punten afzonderlijk te stemmen 

 strandrolstoelen: niet goedgekeurd met 13 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. 
Decorte, L. Van Hove, D. Geersens, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. 
Ghyselen, J. Paelinck) en 12 voor (R. Gantois, E. Van Herck, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, P. 
Vandenbroucke, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans, D. Decorte, S. De Rechter), 1 
onthouding (Loones) 

 speeltuig: goedgekeurd met 25 ja en 1 onthouding (Loones) 

 app On Wheels: niet goedgekeurd met 13 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. 

Decorte, L. Van Hove, D. Geersens, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. 
Ghyselen, J. Paelinck) en 12 voor (R. Gantois, E. Van Herck, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, P. 
Vandenbroucke, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans, D. Decorte, S. De Rechter), 1 
onthouding (Loones) 

 
(38) MONDELINGE VRAGEN 

 
1. vraag van raadslid Devos – Leopold II-laan (verkeersveiligheid en toeristisch imago) 

Raadslid Devos stelt vast dat de hagen in de Leopold II-laan weer te laat worden gesnoeid, wat de verkeersveiligheid in 
het gedrang brengt en ook niet goed is voor het toeristisch imago en vraagt om hiervoor tussen te komen bij de 
wegbeheerder AWV; schepen Geersens antwoordt dat er reeds overleg is geweest met de betrokken dienst waaruit blijkt 
dat er te weinig budget ter beschikking wordt gesteld 

 

2. vraag van raadslid Dalle – verkeerslichten aan de Spreeuwenberg 

Raadslid Dalle stelt vast dat op dit kruispunt er een wirwar aan lichten is en vraagt of er hier al klachten over zijn en 
vraagt om dit te bekijken, waarop de burgemeester meldt dat dit reeds is gemeld aan de wegbeheerder en het V-plan zal 

aangepast worden en de uitvoering medio maart zal worden gedaan. 

 

3. vraag van raadslid Paelinck – ter beschikking stellen co-working plaats 

Raadslid Paelinck verwijst naar de nood voor een ruimte waar co-working zou kunnen gebeuren en vraagt of daar werk 

van kan gemaakt worden en stelt voor om dit in de Abtskapel te laten doorgaan; schepen Van Hove meldt dat het 
gebouw niet geschikt is bevonden, wegens o.a. slechte toegankelijkheid en stelt als alternatief om het oud-gemeentehuis 
van Oostduinkerke hiervoor ter beschikking te stellen. Raadslid Paelinck vraagt voor een plaatsbezoek. Raadslid Loones 
vraagt bij een plaatsbezoek de volledige gemeenteraad uit te nodigen. 
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4. vraag van raadslid Deltombe – blokplaats voor studenten – kapel Rozenkrans 

Raadslid Deltombe vraagt om een bloklokaal te voorzien in Koksijde. Schepen Anseeuw stelt dat de kapel daarvoor kan 
dienen in de lenteperiode; ze meldt dat de studenten nu ook al in de bibliotheek terecht kunnen 

 

5. vraag van raadslid Pieters - rookverbod 

Raadslid Pieters pleit voor enkele rookvrije Koksijdse stranden, de aanwezigheid van sigaretten zorgt voor extra afval en 
ook vervuilend is voor de zee, dit kan ook toeristisch uitgespeeld worden, hij stelt voor om ook op de dijk enkele 
smoking area’s te voorzien; hij stelt voor om met enkele rookvrije zones te starten; de burgemeester verwijst naar een 
overleg met de kustburgemeester in het verleden en meldt dat de geesten op dat vlak nog moeten rijpen en de 
gemeente dit niet als eerste zal invoeren 

 

6. vraag van raadslid Bogaerts - vuurwerk 

Raadslid Bogaerts vraagt om te stoppen met vuurwerk bij festiviteiten omwille van het dierenwelzijn of werk te maken 

van stil vuurwerk; zij stelt ook vast dat er zonder toelating particulier vuurwerk wordt afgeschoten en vraagt waarom 
hier door de politie niet tegen opgetreden wordt; ze vraagt dat er duidelijke communicatie zou gebeuren naar inwoners 
en vraagt om enkel nog stil vuurwerk af te steken; schepen Geersens stelt dat het aantal vuurwerken al is ingeperkt en 
er wel degelijk vraag is bij toeristen naar vuurwerk; er zal wel geëxperimenteerd worden met stil vuurwerk op enkele 
uitgekozen evenementen; raadslid Bogaerts ten slotte vraagt om toch werk te maken van sensibiliseringscampagne en 
de reglementering duidelijk te maken. 

 

7. vraag van raadslid De Coster - Kerkstraat 

Raadslid De Coster stelt dat de Kerkstraat een belangrijke doorgangsweg is maar er erbarmelijk bij ligt; hij verwijst naar 
vroegere tussenkomsten in de raad en beloftes om de straat heraan te leggen; hij vraagt wanneer dit zal aangepakt 
worden. 

 

8. vraag van raadslid Gantois – heraanleg Kerkstraat Koksijde-dorp 

Raadslid Gantois verwijst naar de hoorzitting over de werken in Koksijde-dorp en de vele vragen die daar zijn gekomen 
over de heraanleg van de Kerkstraat en vraagt of er een timing gekend is voor deze werken; ze stelt ook vast dat in die 
omgeving er veel jonge gezinnen komen wonen en er ook veel sociale activiteit is gezien o.a. de feestzaal en er overlast 
is in de Doornhofstraat en vraagt om voldoende bijkomende parkeerplaatsen; de burgemeester beaamt de slechte 
toestand van de Kerkstraat maar stelt dat er geen subsidies komen voor de rioleringen en er dus zonder subsidies zal 
moeten gewerkt worden, het zal opgenomen worden in het meerjarenplan en er is al een ontwerper aangesteld. Raadslid 
Gantois suggereert om op de hoek Veurnestraat-Hovenierstraat bijkomende parking heraan te leggen om de voorlopige 
nood te lenigen. 

 

9. vraag van raadslid De Coster – betaalbaar wonen 

Raadslid De Coster verwijst naar de lopende projecten in de gemeente en vraagt hoeveel projecten er nog gepland zijn 

voor de komende jaren 

Schepen Decorte meldt dat er nog drie bijkomende projecten zijn ingepland, er ook verdere samenwerking is met het 
RSVK en stelt dat het vinden van nieuwe bouwgronden bijzonder moeilijk is 

 

10. vraag van raadslid Dirk Decorte – betaalbare woningen 

Raadslid Decorte schetst het probleem op vlak van betaalbaar wonen en vraagt extra steunmaatregelen die de gemeente 
kan invoeren bij renovatie van woningen; schepen Decorte meldt dat er ook energieleningen worden verstrekt naast de 
bijkomende renovatiepremie; raadslid Decorte verwijst ten slotte naar een aantal initiatieven in de stad Kortrijk die als 
inspiratie kunnen dienen 

 

11. vraag van raadslid Gantois – ontwikkelingen Koksijde-dorp 

Raadslid Gantois verwijst naar diverse geruchten over de ontwikkeling in Koksijde-dorp, namelijk dat de gemeente de 
gronden op de hoek van de Zeelaan en Robert Vandammestraat zou willen kopen om er sociale appartementen te 
bouwen en vraagt ook duidelijkheid over de afbraak van het oud gemeentehuis, met name of hier een erfdienstbaarheid 

op rust en dus niet kan afgebroken worden; de burgemeester heeft geen weet dat het betrokken pand en de gebouwen 
te koop staan en de gronden waarop het gemeentehuis staat werden destijds zonder voorwaarden aangekocht; hij 
verwijst daarbij naar de verkoopakte. 

 

12. vraag van raadslid Van Herck - armoede 

Raadslid Van Herck stelt vast dat de kansarmoede in Koksijde stijgt, ook bij de kinderen; hij vraagt of dit fenomeen is 

bekeken en vraagt welke maatregelen er zullen genomen worden en vraagt of de acties zullen opgevolgd worden; 
schepen Vancayseele meldt dit probleem zeker te kennen en somt de reeds bestaande maatregelen op; er zitten al tal 
van acties in de wachtkamer die onderdeel zullen uitmaken van het meerjarenbeleidplan; er kan elk jaar een evaluatie 
worden gemaakt. 

 

13. vraag van raadslid Van Herck - Seaking 
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raadslid Van Herck verwijst naar de schenking van de Seaking en vraagt of de meerderheid de inwoners van Koksijde-
dorp zal betrekken over de locatie om dit te plaatsen of vraagt waar dit zou komen; de burgemeester meldt dat het zal 
komen op de Basis waar het vroeger reeds stond langs de Robert Vandammestraat 

 

14. vraag van raadslid Wolter-Hofmans - strandcabines 

Raadslid Wolter-Hofmans stelt vast dat de cabines maar kunnen opgesteld worden begin mei, gelet het bestaande 

politiereglement; in andere gemeenten kan dit reeds vroeger, conform de richtlijn van MDK, met name van 15 maart en 
ze vraagt om dus af te wijken van het politiereglement en ook het reglement aan te passen en het plaatsen reeds toe te 
laten voor de paasvakantie 

 

15. vraag van raadslid Loones – plaatsing strandcabines 

Raadslid Loones vraagt om de strandcabines te kunnen plaatsen voor de paasvakantie en dus te vervroegen 

Schepen Anseeuw antwoordt op beide vragen door te antwoorden dat dit voor de diensten een intensief werk is en door 
mogelijke stormen het werk opnieuw zou moeten gedaan worden en dus de huidige regeling zal aangehouden worden 

 

16. vraag van raadslid Wolter Hofmans – oud gemeentehuis 

Raadslid Wolter Hofmans vraagt waarom de Zeelaan 26 nog is opgenomen in de vergunning en vraagt waarom er in dit 
dossier geen openbaar onderzoek werd gehouden en waarom er geen rekening gehouden wordt met de opname van het 
oud gemeentehuis in de inventaris van het onroerend erfgoed waarbij ze ook verwijst naar de voorbeeldfunctie van de 
gemeente als onroerend erfgoedgemeente; ze vraagt het behoud van het oud gemeentehuis en een herbestemming; 
schepen Anseeuw stelt dat er geen openbaar onderzoek kan in de huidige procedure; het oud gemeentehuis is niet 

opgenomen op de inventaris van het onroerend erfgoed en ook niet opgenomen in de gemeentelijke inventaris 

 

17. vraag van raadslid Loones – aankomst carnavalstoet 

Raadslid Loones vraagt om de stoet te laten doorgaan tot aan het gemeentehuis, gezien de Polderstraat onderbroken is, 

teneinde de handelaars te betrekken bij het gebeuren. Schepen Geersens meldt dat de tribune staat aan de 
Vrijheidstraat en de stoet niet de Nieuwpoortsteenweg kan gebruiken omwille van doorstroming van het verkeer. 
Raadslid Loones vindt dat de stoet toch kan doorgaan tot aan het gemeentehuis. 

 

18. vraag van raadslid Greet Verhaeghe – aankomst Vierdaagse 

Raadslid Verhaeghe stelt dat de start/aankomst van de Vierdaagse werd verplaatst naar Oostduinkerke-bad. Er zou nu 
beslist zijn dat dit opnieuw in het dorp zou zijn en vraagt hieromtrent duidelijkheid. Schepen Geersens meldt dat het 
parcours ieder jaar met Defensie wordt besproken en dat het dit jaar in het dorp is en zij zelf voorstander is om het elk 
jaar afwisselend te doen.  

 

19. vraag van raadslid Vandenbroucke – openbare toiletten Zeedijk 

Raadslid Vandenbroucke stelt vast dat de toiletten enkel maar in de zomer open zijn, ze vraagt toegankelijke openbare 
toiletten die het hele jaar door open zijn door o.a. te voorzien in zelfreinigende toiletten en de bestaande accommodatie 
ruimer open te stellen; de burgemeester meldt dat dit een probleem is dat al jaren meegaat en er nu geen 
wonderoplossing mogelijk is, het probleem is het onderhoud van de toiletten dat moet kunnen gegarandeerd worden; 
raadslid Vandenbroucke dringt aan om toch bestaande toiletten ook ruimer open te stellen. 

 

20. vraag van raadslid Vandenbroucke – fietsrekken winkelstraten 

Raadslid Vandenbroucke stelt vast dat er veel fietsverkeer is bijgekomen en het belangrijk is dat fietsen kunnen gestald 

worden in de handelscentra en ze vraagt ook om een inventaris op te stellen en de behoeftes vast te stellen; Schepen 
Geersens meldt dit te zullen meenemen in het meerjarenplan 

 

21. vraag van raadslid Hancke – terrassen handelszaken 

Raadslid Hancke stelt vast dat terrassen maar vanaf 15 maart mogen geplaatst worden en vraagt of het reglement kan 

aangepast worden, gezien nu o.a. het mooi weer; schepen Geersens antwoordt met een stand van zaken maar is bereid 
om het reglement te herbekijken 

 

22. vraag van raadslid Hancke – mobilhome parking 

Raadslid Hancke vraagt of er al een locatie is gekend voor de aanleg van een mobilhome parking. Schepen Geersens 
meldt dat er momenteel private investeerder bezig is en dit zal afgewacht worden vooraleer verder initiatief te nemen. 

 

23. vraag van raadslid Hillewaere – investeren in zonnepanelen 

Raadslid Hillewaere doet een oproep om nog meer te investeren in zonnepanelen en vraagt of er een overzicht van de 
planning kan worden gegeven; schepen Decorte meldt dat er nu reeds veel aandacht gaat naar energiebesparing, ook 
het gebruik van LED; een aantal projecten zijn momenteel lopende maar niet alle gebouwen zijn even geschikt en er 
wordt nog gezocht naar opportuniteiten 
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De openbare zitting wordt geschorst om 23u26 
De zitting wordt heropend om 23u46 
 

BESLOTEN ZITTING 

39. Aanstellen van ambtenaar-vaststeller gemeentelijke administratieve sancties 
 goedgekeurd met unanimiteit (23 voor, 3 leden niet gestemd) 

 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 23u49 
volgende raadszitting : dinsdag 26 maart 2019 
 
Voor een woordelijke weergave van de zitting wordt verwezen naar https://koksijde.notubiz.be/vergadering/594321/%2026-02-
2019 dat integraal deel uitmaakt van dit zittingsverslag. 
 
 
 
 

Voor verslag 
de algemeen directeur 
Joeri STEKELORUM 
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gemeente 

Koksijde 

ZITTINGSVERSLAG 

GEMEENTERAAD 
dinsdag 26 maart 2019 

 
Aanwezig: C. CASTELEIN, voorzitter 
 M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester; 
 S. ANSEEUW, G. DECORTE, L. VAN HOVE, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, I. VANCAYSEELE, schepenen 
 R. GANTOIS, L. DELTOMBE, F. DEVOS, G. DELIE, B. DALLE, E. VAN HERCK, G. VERHAEGHE, P. HILLEWAERE, A. 

HANCKE, H. GHYSELEN, S. LOONES, P. VANDENBROUCKE, S. BOGAERTS, B. PIETERS, A. DE COSTER, D. WOLTER 
HOFMANS, D. DECORTE, S. DE RECHTER, S. DIATTA raadsleden 

 J. STEKELORUM, algemeen directeur 

 

 
De zitting vangt aan om 19u07 
 
Niet aanwezig bij de aanvang van de zitting: raadslid Gantois 
 
 

OPENBARE ZITTING 

1. Goedkeuring notulen van de raadszitting van 26 februari 2019 

Gehoord raadslid Van Herck die zegt dat zijn fractie de notulen niet kan goedkeuren en hij recht van antwoord wil 
toevoegen aan de notulen met name op de reactie van de burgemeester op het initiatief van raadslid Pieters met 
betrekking tot de werkzaamheden in Koksijde-dorp en anderzijds het antwoord van schepen Anseeuw op de tussenkomst 
van raadslid Wolter Hofmans over de plaatsing van de strandcabines; hij vraagt een tekst toe te voegen aan de notulen 

Gehoord de voorzitter die betreurt dat de opmerking niet vooraf werd doorgegeven en dit nu niet kan bekeken worden 
en voorstelt te stemmen over de goedkeuring van de notulen 

 Goedgekeurd met 20 voor (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, G. Verhaeghe, P. 
Hillewaere, A. Hancke, H. Ghyselen, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, S. De Rechter) en 5 
tegen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

2. Mededelingen. 

De burgemeester deelt de stand van zaken mee van het dossier Spreeuwenberg, zoals door raadslid Dalle gevraagd op 
de vorige raad, met name dat de verkeerslichten werden aangepast; 

Raadslid Van Herck stelt dat zijn fractie de vragen nu duidelijk heeft omschreven, terwijl de andere fracties dit niet doen 
en hij vraagt dat de vragen beter zouden onderbouwd en gemotiveerd worden, waarop de voorzitter meldt dat dit 
inderdaad het geval is en vraagt om daar in het vervolg rekening mee te houden 

Raadslid Loones meldt dat er altijd bijkomende uitleg kan gevraagd worden bij onduidelijke vragen; hij verwijst ook naar 
de vraag van zijn fractie om een gemeenteraadscommissie vast te laten stellen en vraagt wanneer dit is ingepland; hij 
vraagt ook om een bijgevoegd punt toe te voegen aan de agenda bij hoogdringendheid toe te voegen, met name het 
voorzitterschap van IKWV, waarop de voorzitter meldt om dit in geheime zitting te behandelen gezien het over personen 
gaat; ze antwoordt dat de commissie Vrije Tijd gepland is op 25 april en de commissie Grondgebiedszaken op 8 mei 

 

3. Aktename van verhindering als gemeenteraadslid van Julie Paelinck 

Gehoord de voorzitter 

 Aktename 

4. Goedkeuren geloofsbrieven en eedaflegging van Sabelle Diatta 

Gehoord de voorzitter 

 De geloofsbrieven worden goedgekeurd en er wordt tot eedaflegging door mevrouw Sabelle Diatta 
overgegaan 

5. Advies verlenen bij de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek OLV Ter Duinen 

Gehoord schepen Decorte in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Loones die over dit en volgende punten een eerbetoon brengt aan gewezen schepen Serpieters en een 
oproep naar de nieuwe bevoegde schepen doet om dit goede werk verder te zetten, hij vaststelt dat 23% niet werd 
gebruikt van de toelage en aldus vaststelt dat er nog werk te doen is  

 Goedgekeurd met unanimiteit 

6. Advies verlenen bij de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek St-Idesbald 

Gehoord schepen Decorte in zijn toelichting 
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 Goedgekeurd met unanimiteit 

7. Advies verlenen bij de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek St-Niklaas 

Gehoord schepen Decorte in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

8. Advies verlenen bij de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek St-Pieter 

Gehoord schepen Decorte in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

9. Advies verlenen bij de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek St-Willibrordus 

Gehoord schepen Decorte in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

10. Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-ambacht (IWVA) - aanduiden van 1 bestuurder met 
raadgevende stem 

Gehoord raadslid Loones die raadslid De Rechter voorstelt als kandidaat 

Gehoord raadslid Van Herck die raadslid Pieters voorstelt als kandidaat 

 Raadslid Pieters bekomt 5 stemmen, raadslid De Rechter 19 stemmen er zijn 2 onthoudingen: raadslid 
De Rechter is verkozen 

11. Poolstok cvba - aanduiden vertegenwoordiger voor de algemene vergadering 

Gehoord de voorzitter die schepen Decorte als kandidaat voorstelt 

 Schepen Decorte bekomt 14 stemmen voor, er zijn 12 onthoudingen 

12. Achthoek - aanstellen bestuurder met raadgevende stem ter vervanging van Rita Gantois 

Gehoord raadslid Loones die raadslid Hillewaere voorstelt 

Gehoord raadslid Van Herck die raadslid Bogaerts voorstelt 

 Raadslid Hillewaere bekomt 19 stemmen, raadslid Bogaerts 5 stemmen, 2 onthoudingen: raadslid 

Hillewaere is verkozen 

13. Hervaststelling statuten en huishoudelijk reglement gemeentelijke landbouwraad 

Gehoord schepen Decorte in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Van Herck die vraagt om dit punt te verdagen gezien de raad nog niet is bijeengeroepen en zich dus 
niet heeft kunnen uitspreken over het voorstel van statuten en huishoudelijk reglement 

Gehoord raadslid Loones die stelt dat de tekst wel degelijk in e-notulen is opgenomen en bij amendement vraagt om het 
verslag van de landbouwraad steeds ook te bezorgen aan de gemeenteraadsleden 

Gehoord raadslid Van Herck die bij zijn standpunt blijft en die stelt dat de afgevaardigde van zijn fractie de tekst niet 
heeft gekregen 

Gehoord schepen Decorte die stelt dat het voorliggend ontwerp een verderzetting is van de vorige statuten en akkoord is 
met het amendement en raadslid Van Herck vraagt wat gezond verstand aan de dag te leggen 

Gehoord raadslid Van Herck die hiermee niet akkoord is en die stelt dat er respect moet zijn voor de mensen die in de 
landbouwraad zetelen 

 Het amendement wordt met unanimiteit goedgekeurd 

 de verdaging van het punt is verworpen met 14 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, 
G. Decorte, L. Van Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. 
Dalle, H. Ghyselen, S. Diatta), 7 onthoudingen (G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. 
Vandenbroucke, D. Decorte S. De Rechter) en 5 voor (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De 
Coster, D. Wolter Hofmans) 

 Het punt wordt ten gronde goedgekeurd met 21 voor (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. 
Decorte, L. Van Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. 
Dalle, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, H. Ghyselen, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, S. 
De Rechter, S. Diatta) en 5 tegen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter 
Hofmans) 

14. Goedkeuring verrekening 1 van de overheidsopdracht: diverse riolerings- en wegeniswerken: herinrichting 
van de Hoge Weg, Polderstraat, e.a. 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Hancke die vraagt of het niet Kinderlaan moet zijn in plaats van Toekomstlaan 

Gehoord raadslid Loones die verwijst naar de “besliste vernieuwing” van een deel van de Leopold II-laan en vraagt of er 
daar al duidelijkheid over is, waarop burgemeester verwijst naar het meerjarenplan 
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 Goedgekeurd met 21 voor (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, G. Verhaeghe, P. 
Hillewaere, A. Hancke, H. Ghyselen, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, S. De Rechter, S. Diatta) 
en 5 onthoudingen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

Raadslid Gantois vervoegt de zitting tijdens de bespreking van navolgend punt 
 
15. Goedkeuren van wijziging aan het algemeen politiereglement van de gemeente Koksijde 

Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

Gehoord raadslid Loones die het goed vindt dat ondernemers meer ruimte krijgen maar uitbreiding vraagt van het 
reglement in die zin dat er overleg zou gebeuren met de horeca en waarbij hij ook voorstelt om het uit te breiden naar 
niet zandterrassen 

Gehoord raadslid Wolter Hofmans die stelt dat haar fractie niet tegen is, maar meent dat er geen juiste beslissing kan 
worden genomen en voorstelt om de wijziging nog eerst in een commissie te bespreken omdat de huidige formulering te 
onvolledig is en discussie kan ontlokken; schepen Anseeuw meldt dat er geregeld overleg wordt gepleegd; raadslid 
Wolter Hofmans vervolgt met een technische en inhoudelijke discussie over de tekst 

Gehoord raadslid Van Herck die vraagt om de zaak nog eens te bekijken aan de hand van stukken die zullen toegevoegd 
worden 

Gehoord raadslid Hancke die stelt dat er geen overleg is geweest met de horecafederatie 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

16. Westhoek Academie Koksijde (WAK) - aanvraag nieuwe vestigingsplaats te Nieuwpoort 'Vismijn Zuid' 

Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Bogaerts die het positief vindt dat er in kunstonderwijs wordt geïnvesteerd 

Gehoord raadslid Loones die een vraagt stelt over de financiering van de filialen, met name of de gemeente Koksijde niet 
sponsort in andere gemeenten en daar duidelijkheid over vraagt 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

17. Westhoek Academie Koksijde (WAK) - goedkeuren artistiek pedagogisch project. 

Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

18. Westhoek Academie Koksijde (WAK) - toestemming oprichting kunstambacht Marokijnbewerking 
(lederaccessoires) 

Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

19. Westhoek Academie Koksijde (WAK) - toestemming oprichting domeinoverschrijdende initiatie in 
samenwerking met StAPwest Veurne 

Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting over dit initiatief 

Gehoord raadslid Loones die vaststelt dat er voor de Westhoekacademie geen interlokale vereniging is en dan ook 
duidelijkheid vraagt over de financiële afspraken waarop schepen Van Hove meldt dit te zullen overmaken 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

20. Westhoek Academie Koksijde (WAK) - goedkeuren aanbod Westhoek Academie Koksijde schooljaar 2019-
2020 

Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

21. Westhoek Academie Koksijde (WAK) - toestemming oprichten Kunstkuur in samenwerking met de 
Gemeentelijke basisscholen van Koksijde 

Gehoord schepen Van Hove in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

22. Delegatie van beslissingsbevoegdheid over organogram en personeelsformatie van gemeenteraad naar 
college van burgemeester en schepenen 

Gehoord schepen Decorte in zijn toelichting 

Gehoord raadslid Van Herck die stelt dat de gemeenteraad slagkracht zal verliezen wanneer dit punt wordt goedgekeurd 
gezien er een deel van de bevoegdheid afgestaan wordt en hij wil dat de gemeenteraad inspraak blijft hebben in deze 
belangrijke materie; hij deelt mee dat zijn fractie dan ook zal tegenstemmen 

Gehoord raadslid Devos die stelt dat we trots mogen zijn op onze personeelsformatie en zijn fractie zal dit punt 

goedkeuren waarop raadslid Van Herck repliceert dat hij geen kritiek geeft op de goede werking van de personeelsdienst 

Gehoord raadslid Loones die begrijpt dat er flexibiliteit moet zijn maar ook begrip toont voor het standpunt van de fractie 
Koksijde Vooruit en zijn fractie zich dan ook zal onthouden 
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 Goedgekeurd met 14 ja (C. Castelein,M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. Paelinck, S. Diatta), 
8 onthoudingen (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. 
Decorte, S. De Rechter) en 5 tegen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter 
Hofmans) 

(23) MONDELINGE VRAGEN 

 
1. vraag van raadslid Devos - fietsscanproject 

raadslid Devos verwijst naar de gemeente Bonheiden waar een succesvol fietsregistratiesysteem de schoolgaande jeugd 
motiveert om minder met de wagen en meer met de fiets naar school te gaan. Hij vraagt naar een stand van zaken om 
ook hier in Koksijde met dit project te starten. 

Schepen Van Hove antwoordt dat het college heeft beslist dit te laten doorgaan in alle basisscholen van de gemeente en 
dit project momenteel wordt voorbereid; hij schetst de bedoelingen van dit project en de stappen die moeten 
ondernomen worden en zegt dat het project in de week van de mobiliteit zal worden gelanceerd.  

Raadslid Loones vraagt wanneer dit punt op de dagorde ter bespreking zal komen. 

 

2. vraag van raadslid Ghyselen - padelsport 

raadslid Ghyselen verwijst naar het succes van de padel in de tennisclub , de bezetting van de terreinen voor de padel 
zijn volledig volgeboekt en hij vraagt of hier nog een initiatief zal genomen worden; schepen Dawyndt meldt dat er 
inderdaad een vraag is om een derde veld aan te leggen en er zal bekeken worden wat de mogelijkheden zijn maar nu al 
verzekert dat de meerderheid hier zeker achter staat. 

 

3. vraag van raadslid Dalle – toekomst Basis Koksijde 

Raadslid Dalle verwijst naar pers en sociale media waarin wordt gesteld dat er een doorbraak is in het dossier rond de 

Basis Koksijde en vraagt een stand van zaken; de burgemeester meldt dat dit dossier al lang lopende is en hij de 
historiek schetst en de gemeente al lang wacht op een beslissing terzake; hij schetst de werkzaamheden die lopende zijn 
voor de herbestemming van de plannen en welke stappen nog moeten ondernomen worden 

 

4. vraag van raadslid Bogaerts - gemeente als bijengemeente 

Raadslid Bogaerts vraagt of Koksijde zal blijven inzetten op acties rond bijen, gezien hun meerwaarde voor de ecologie; 

ze vraagt ook samenwerking met de scholen via diverse initiatieven; ze doet een aantal concrete voorstellen van acties; 
ze vraagt wat er door de gemeente zal worden gedaan 

Schepen Decorte meldt dat de gemeente erkend is als bijengemeente en reeds veel doet op dit vlak en vervolgens de 
bestaande initiatieven opsomt 

 

5. vraag van raadslid De Coster – organiseren van 4 workshops per jaar 'Digitaal betalen 

Raadslid De Coster stelt dat meer en meer digitaal wordt betaald, hij verwijst naar sluiting van bankfilialen, de infoavond 
van zijn fractie en van Unizo, van het Sociaal Huis en andere over gebruik van digitale technologie, maar nog te weinig 
over digitaal betalen zelf; hij vraagt dat de gemeente hier meer initiatief zou nemen; 

De burgemeester verwijst naar mogelijkheden bij de banken zelf, de gemeente organiseert zelf cursussen voor senioren, 
de gemeente ook een cursus hieromtrent voorziet einde april, begin mei en zegt te zullen aandringen om ook jongeren 
toe te laten op deze sessies 

 

6. vraag van raadslid Van Herck – openstellen openluchtzwembad gedurende zes maanden 

Raadslid Van Herck verwijst naar eerdere tussenkomsten om het openluchtzwembad langer open te houden en houdt nu 
een nieuw pleidooi hiervoor; hij vraagt om het zes maanden in plaats van twee maanden open te houden 

Schepen Geersens stelt dat dit een toeristisch recreatiebad is en in de discussie ook de kostprijs werd bekeken en ook 
het aantal bezoekers verantwoordt niet dat het zwembad langer open wordt gehouden; raadslid Van Herck repliceert hier 
op dat er andere mogelijkheden zijn om het bad langer open te houden en zwemmers aan te trekken 

 

7. vraag van raadslid Van Herck – opruimactie lenteschoonmaak 

Raadslid Van Herck verwijst naar het feit dat in eenzelfde weekend er twee initiatieven werden georganiseerd; hij vraagt 

waarom er geen overleg is geweest met Clean Beach Club, en vraagt om iets te doen aan de ecologische voetafdruk in 
onze gemeente te vergroten; hij doet een aantal voorstellen terzake en vraagt meer sensibilisering 

Schepen Decorte verwijst naar het succes van de opruimactie van afgelopen zaterdag; het initiatief van de Clean Beach 
Club is vooral een initiatief van de surfclubs, waarbij er afspraken zijn gemaakt dat de zondag het strand werd gedaan en 
de zaterdag de rest van de gemeente, er zijn dus duidelijke afspraken gemaakt; hij somt diverse initiatieven op 
waarrond de afgelopen maanden werd gecommuniceerd 

 

8. vraag van raadslid Pieters - inzetten van seingevers bij wielerwedstrijden 

Raadslid Pieters stelt dat seingevers uit Koksijde blijkbaar niet langer gewenst zijn bij enkele recente initiatieven en 
vraagt hier een rechtzetting in de toekomst hiervan; schepen Dawyndt geeft hieromtrent uitleg gevraagd en blijkbaar ligt 
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de oorzaak in een financieel geschil tussen de organisator en de lokale personen; hij stelt dat dit in de toekomst zal 
opgevangen worden door mogelijkheid te geven aan seingevers om zich bij de sportdienst aan te melden 

 

9. vraag van raadslid Loones - promoten van ons dialect als immaterieel erfgoed 

Raadslid Loones stelt vast dat er typische en mooie plaatsen zijn in de gemeente met Vlaamse namen en doet het 

voorstel om het dialect te vermelden op onze straatnaamborden, waarop schepen Anseeuw meldt niet op dit voorstel te 
zullen ingaan om tal van redenen. 

 

10. vraag van raadslid Loones - bevorderen vrijwilligers bij de brandweer 

Raadslid Loones vraagt om extra inspanningen te doen om vrijwilligers voor de brandweer te recruteren, hij stelt voor 

om een dag stage voor de raadsleden bij de brandweer in te richten. De burgemeester beaamt de moeilijkheden om 
vrijwilligers te vinden en somt de reeds gedane acties op. 

 

11. vraag van raadslid Gantois - Werken in Koksijde dorp 

Raadslid Gantois stelt vast dat de toegankelijkheid van het dorp momenteel zeer beperkt is en er een toegang kan 
genomen worden via het zwembad en sportpark naar de parking; ze stelt vragen over de veiligheid van de kinderen bij 
deze voorlopige toegangsweg en vraagt het voorzien van enkele verkeersdrempels bij de toegang tot de sporthal; de 
burgemeester stelt dat deze werken op de voet worden gevolgd om de toegankelijkheid en de veiligheid maximaal te 
garanderen en zal opdracht geven de situatie ter plaatse na te zien. 

 

12. vraag van raadslid Vandenbroucke - Lokale handelaars steunen met roterend parkeerbeleid 

Raadslid Vandenbroucke stelt voor om in de rode zones het hele jaar betalend parkeren te maken zodat er meer rotatie 
is voor de lokale handelszaken, ze stelt ook voor om het funshoppen te bevorderen door de rode zone het hele jaar door 
betalend te maken en toelaten dat er een uur gratis kan geparkeerd worden en dat bewoners met een bewonerskaart er 
kunnen parkeren voor twee uur; schepen Geersens verwijst naar inforondes bij de handelaarsverenigingen en horeca 
waaruit blijkt dat de meningen uiteenlopend zijn in verband met het parkeerbeleid 

 

13. vraag van raadslid Vandenbroucke - Wijze van optreden bij wijziging van reglementering 

Raadslid Vandenbroucke vraagt dat er bij wijzigingen van politiereglementen er duidelijke communicatie zou zijn naar de 

bevolking en men eerst zou waarschuwen in plaats van direct een boete uit te schrijven; schepen Decorte stelt dat er 
momenteel ruime communicatie gebeurt via tij-dingen, via sociale media en op maat voor bepaalde doelgroepen; het 
waarschuwingsbeleid is ook van toepassing bij gewijzigde reglementering; raadslid Vandenbroucke verwijst ten slotte 
naar nieuwe blauwe zones waar er direct werd beboet. 

 

14. vraag van raadslid Hancke - Dorpsplaats Wulpen - speelpleintje en openbaar toilet 

Raadslid Hancke verwijst naar het nieuwe bouwproject in Wulpen en vraagt een speelpleintje op de Dorpsplaats aan te 
leggen en vraagt ook aandacht voor de openingsuren van het openbaar toilet. Schepen Van Hove meldt dat er tegen 
einde dit jaar een speelpleintje zou aangelegd worden; schepen Anseeuw meldt dat er zal worden geïnvesteerd in een 
openbaar toilet in de Nieuwstraat 

 

15. vraag van raadslid Dirk Decorte - Stand van zaken bankautomaat in Sint-Idesbald 

Raadslid Decorte verwijst naar de verkiezingsbeloftes dat een bankautomaat in Sint-Idesbald zou blijven en vraagt naar 
een stand van zaken. De burgemeester stelt dat de fout lag bij de laatste bank die werd gesloten en er geen tijdig 
overleg is gepleegd. Hij meldt ook dat de gemeente afhankelijk is van de banken en hier zelf geen initiatief kan nemen. 

 
24. Periode plaatsing strandcabines 

Gehoord dhr. burgemeester die vaststelt dat er vandaag een ruim aantal vragen werden beantwoord, hij stelt dat de 
oppositie punten die de vorige keer werden beantwoord nu opnieuw worden geagendeerd voorstelt en daarom ook 
voorstelt om de punten 24 tot en met 40 te verdagen tot nader order; hij meent dat de oppositie een spel speelt om 
verwarring te zaaien bij de bevolking en de diensten wil verlammen, de punten kunnen aan bod komen bij de bespreking 
van het meerjarenplan of in een commissie, hij vraagt dan ook de stemming over het uitstel van deze punten 

Gehoord raadslid Van Herck die stelt dat dit onzin is, omdat er bijkomende elementen in de aangebrachte punten zitten, 
er ook vragen zijn die vorige keer niet zijn gesteld en stelt dat er geen grond is in het huishoudelijk reglement om deze 
punten niet te behandelen 

Gehoord raadslid Loones die stelt dat er met deze bijkomende punten een aantal suggesties worden gedaan, er geen 
debat kan worden gevoerd bij de mondelinge vragen, hij stelt dat er hiermee flagrant tegen het huishoudelijk reglement 
wordt ingegaan en zijn fractie dan ook klacht zal indienen; hij betreurt dat er niet constructief wordt meegewerkt en dat 
het spreekrecht wordt afgenomen 

Gehoord de burgemeester die voorstelt om tot de stemming over te gaan over het uitstel, waarbij hij verwijst naar de 
toepassing van artikel 17 van het huishoudelijk reglement 

Gehoord raadslid Van Herck die stelt dat dit een aanfluiting is van de democratie en er enkel constructieve voorstellen 
worden gedaan 
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Gehoord raadslid Loones die verwijst naar de inhoud van artikel 17 waarop de burgemeester antwoordt dat een uitstel 
van het punt wel kan op basis van artikel 17 en vraagt dat de werkwijze van de gemeenteraad door een commissie wordt 
besproken 

Gehoord schepen Dawyndt die stelt dat deze punten niet ten gronde zijn kunnen voorbereid worden door de diensten en 
het dus niet is aangewezen om deze vandaag te behandelen; hij stelt dat de manier van werken aan de kaak wordt 
gesteld 

Gehoord de voorzitter die de bepalingen van artikel 17 van het huishoudelijk reglement nog eens voorleest 

Gehoord raadslid Loones in zijn repliek over de tijd die de raadsleden krijgen om de dossiers voor te bereiden en nog 

eens verwijst naar het huishoudelijk reglement over hoe bijkomende punten kunnen geagendeerd worden en hoe deze 
door de raad kunnen worden afgehandeld; hij vraagt aandacht voor het recht van de oppositie om bijkomende punten te 
bespreken en hij wijst er nog eens op dat er klacht zal ingediend worden tegen deze manier van werken waarop de 
burgemeester voorstel de punten eerst in een commissie ten gronde te bespreken en dus vraagt om uitstel 

Gehoord raadslid Bogaerts die het schokkend vindt dat de punten niet worden behandeld en het betreurt dat er niet 
vooraf hierover werd beslist 

Gehoord raadslid Loones die vraagt of er nu voor elke gemeenteraad een commissie zal bijeenkomen 

Gehoord de voorzitter die de verdaging van dit punt 24 ter stemming voorlegt 

 
Vooraleer tot de stemming van dit punt over te gaan verlaten de volgende raadsleden de zitting: 
R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, S. De Rechter 
E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans 
 

 Punt verdaagd met 14 voor (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, S. Diatta)  

25. Behoud van een permanente militaire aanwezigheid op het vliegveld 
 Punt verdaagd met 14 voor (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 

Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, S. Diatta) 

26. Intekening op INTRO project 
 Punt verdaagd met 14 voor (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 

Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, S. Diatta) 

27. Wegeniswerken/riolering Kerkstraat 
 Punt verdaagd met 14 voor (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 

Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, S. Diatta) 

28. Proefproject rookverbod 1 zone familiestrand 
 Punt verdaagd met 14 voor (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 

Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, S. Diatta) 

29. Locatie en onderhoud Seaking 
 Punt verdaagd met 14 voor (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 

Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, S. Diatta) 

30. Stil vuurwerk 
 Punt verdaagd met 14 voor (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 

Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, S. Diatta) 

31. Onderwijscheques 
 Punt verdaagd met 14 voor (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 

Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, S. Diatta) 

32. Steun voor onze senioren: Stembureaus inrichten in woonzorgcentra 
 Punt verdaagd met 14 voor (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 

Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, S. Diatta) 

33. Steun voor senioren – Livestreamen van diverse seniorenevenementen 
 Punt verdaagd met 14 voor (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 

Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, S. Diatta) 

34. De aanleg van een geboorte-bos in Koksijde-Oostduinkerke 
 Punt verdaagd met 14 voor (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 

Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, S. Diatta) 

35. Meter- en peterschap voor een gemeente die bloeit en blinkt 
 Punt verdaagd met 14 voor (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 

Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, S. Diatta) 

36. Oprichting van een Dierenadviesraad in Koksijde-Oostduinkerke 
 Punt verdaagd met 14 voor (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 

Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, S. Diatta) 
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37. Kunst en exposities in leegstaande en ongebruikte panden 
 Punt verdaagd met 14 voor (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 

Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, S. Diatta) 

38. De band met onze geschiedenis versterken 
 Punt verdaagd met 14 voor (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 

Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, S. Diatta) 

39. Een nieuwe sporthal met twee verdiepingen in Koksijde-Dorp 
 Punt verdaagd met 14 voor (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 

Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, S. Diatta) 

40. Beleidsdoelstelling lokale economie 
 Punt verdaagd met 14 voor (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 

Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, S. Diatta) 

De burgemeester verzoekt te willen notuleren dat het eerste agendapunt werd verdaagd omwille van de aangehaalde redenen en 
de andere agendapunten niet zijn kunnen behandeld worden omdat de oppositie de zaal heeft verlaten. 
 
 
De raadszitting wordt gesloten om 21u34 
volgende raadszitting : dinsdag 30 april 2019 
 
Voor een woordelijke weergave van de zitting wordt verwezen naar 
https://koksijde.notubiz.be/vergadering/594322/Gemeenteraad%2026-03-2019? dat integraal deel uitmaakt van dit 
zittingsverslag. 
 
 
 
 

Voor verslag 
de algemeen directeur 
Joeri STEKELORUM 

https://koksijde.notubiz.be/vergadering/594322/Gemeenteraad%2026-03-2019?
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gemeente 

Koksijde 

ZITTINGSVERSLAG 

GEMEENTERAAD 
dinsdag 16 april 2019 

 
Aanwezig: C. CASTELEIN, voorzitter 
 M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester; 
 S. ANSEEUW, G. DECORTE, L. VAN HOVE, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, I. VANCAYSEELE, schepenen 
 R. GANTOIS, L. DELTOMBE, F. DEVOS, G. DELIE, B. DALLE, E. VAN HERCK, G. VERHAEGHE, P. HILLEWAERE, A. 

HANCKE, H. GHYSELEN, S. LOONES, P. VANDENBROUCKE, S. BOGAERTS, B. PIETERS, A. DE COSTER, D. WOLTER 
HOFMANS, D. DECORTE, S. DE RECHTER en S. DIATTA, raadsleden 

 J. STEKELORUM, algemeen directeur 

 

 
De zitting vangt aan om 19u07 
 
Verontschuldigingen: raadsleden Verhaeghe, Hillewaere en De Rechter 
Niet aanwezig bij de aanvang van de zitting: Gantois, Dalle 
 
 

OPENBARE ZITTING 

1. Goedkeuring notulen van de raadszitting van 26 maart 2019 

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

 

2. Mededelingen. 

Raadslid Deltombe meldt dat om 18 uur de klokken van de OLV-Ter Duinenkerk hebben geluid als eerbetoon aan de 
Fransen ter gelegenheid van de brand in de Notre Dame te Parijs 

De voorzitter deelt mee dat, na overleg met fractieleiders, enkel de punten 3 tot en met 36 zullen behandeld worden en 
de resterende punten op de gemeenteraad van 30 april 

 

3. IWVA - vaststellen standpunt in te nemen op de bijzondere algemene vergadering op 29 mei 2019 om 18u30 

Gehoord dhr. burgemeester die zegt ondertussen als voorzitter benoemd te zijn en stelt dat er nog een 
commissievergadering zal gehouden worden op 8 mei 

Gehoord raadslid Loones die vraagt of er nu al voor de verlenging wordt gestemd en ook vraagt of er een akkoord is over 
het voorzitterschap voor 18 jaar voor de gemeente Koksijde, wat wordt bevestigd door de burgemeester 

 Goedgekeurd met 17 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, S. Loones, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, A. Hancke, H. 
Ghyselen, P. Vandenbroucke, D. Decorte, S. Diatta) en 5 onthoudingen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. 
Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

Raadslid Dalle vervoegt de zitting 
 

4. IWVA - vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering op 29 mei 2019 om 
18u45 
 Goedgekeurd met 18 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 

Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, S. Loones, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, A. Hancke, 
H. Ghyselen, P. Vandenbroucke, D. Decorte, S. Diatta) en 5 onthoudingen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. 
Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

5. IWVA - vaststellen standpunt in te nemen op de jaarvergadering op 29 mei 2019 om 19u00  
 Goedgekeurd met 18 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 

Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, S. Loones, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, A. Hancke, 
H. Ghyselen, P. Vandenbroucke, D. Decorte, S. Diatta) en 5 onthoudingen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. 
Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

6. TMVS dv - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering op 11 juni 2019 om 18u00  
 Goedgekeurd met 18 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 

Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, S. Loones, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, A. Hancke, 
H. Ghyselen, P. Vandenbroucke, D. Decorte, S. Diatta) en 5 onthoudingen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. 
Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

7. Zefier - vaststellen standpunt in te nemen op de jaarvergadering op 13 juni 2019 om 14u00  
 Goedgekeurd met 18 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 

Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, S. Loones, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, A. Hancke, 
H. Ghyselen, P. Vandenbroucke, D. Decorte, S. Diatta) en 5 onthoudingen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. 
Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 



 zittingsverslag gemeenteraad 16/04/2019  2 

8. WVI - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering op 27 juni 2019 om 18u30  

Gehoord raadslid Loones die stelt dat dit punt iets breder gaat, met name het strategisch plan 2019-2025 en vraagt om 

dit punt te verdagen en het plan toegelicht te krijgen op een commissievergadering 

Gehoord schepen Anseeuw die meldt dit standpunt te kunnen volgen 

 Punt verdaagd met unanimiteit 

9. Goedkeuring overname strook grond Biedenkopfstraat ter hoogte van de residentie Duna Alta  

Gehoord dhr. burgemeester die stelt dat dit past in de werken aan de straat 

Gehoord raadslid Loones die stelt dat dit goed nieuws is dat dit wordt meegenomen en verwijst naar een gelijkaardige 
strook voor andere residenties en vraagt of dit hier ook zou kunnen gedaan worden waarop de burgemeester meldt dat 
hier geen akkoord werd bereikt 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

10. Goedkeuring PV van afpaling Karel Vanneckestraat - Doornhofstraat  

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

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

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

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

Gehoord raadslid Wolter-Hofmans die stelt dat deze straat zeer smal is en het moeilijk zal zijn om de garage-inritten op 
te rijden en voorstelt gele strepen te plaatsen, waarop burgemeester meldt dit te zullen bekijken 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

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

Gehoord raadslid Van Herck die vraagt of ook het tweede gedeelte zal aangepakt worden, waarop de burgemeester zegt 
dat dit in de meerjarenplanning zal meegenomen worden 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

Raadslid Gantois vervoegt de zitting om 19u21 bij de bespreking van navolgend punt 
 

14. Westhoek Academie Koksijde (WAK) - goedkeuren academiereglement schooljaar 2019-2020  

Gehoord schepen Van Hove die de wijzigingen kort toelicht 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

15. Hervaststelling van de statuten en het huishoudelijk reglement van het lokaal overleg kinderopvang 
Koksijde  

Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

Gehoord raadslid Loones die voorstelt dat het verslag ook zou bezorgd worden aan de raadsleden en vraagt dit op te 
nemen in de statuten en ook vraagt dat er een afvaardiging van elke fractie zou kunnen opgenomen worden 

Gehoord raadslid Van Herck die stelt dat zijn opmerkingen zijn meegenomen en daarvoor bedankt 

 amendement (met name dat het verslag wordt bezorgd aan de raadsleden en een afvaardiging van 
elke fractie wordt opgenomen) goedgekeurd met unanimiteit 

 punt ten gronde goedgekeurd met unanimiteit 

16. Lokaal overleg kinderopvang Koksijde - samenstelling leden en vervangers 

Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

Gehoord de voorzitter die voorstelt om bij amendement ook van elke fractie een vertegenwoordiger kan toegevoegd 
worden 

 amendement (opname afgevaardigde van elke fractie in dit overleg) goedgekeurd met unanimiteit 

 punt ten grond goedgekeurd met unanimiteit 

17. Hervaststelling huishoudelijk reglement buitenschoolse kinderopvang  

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

Gehoord schepen Van Hove die stelt dat dit in samenspraak is met de directie en de ouders 
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Gehoord raadslid Vandenbroucke die vragen stelt over wijziging van uren en leeftijdsgroepen waarop schepen Anseeuw 
meldt dat dit is om de capaciteit te verhogen 

Gehoord raadslid Loones die verduidelijking vraagt over wijziging uren in de scholen 

Gehoord raadslid De Coster die verwijst naar de samenwerking met scholen van andere netten en vraagt of zij geen 
eigen opvang voorzien, wat wordt bevestigd door schepen Van Hove 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

Raadslid Gantois verlaat de zitting 
 

18. Goedkeuring huishoudelijk reglement verkeerscommissie  

Gehoord raadslid Van Herck die stelt dat nieuwe leden zich moeten kunnen inwerken, hij heeft een aantal opmerkingen 
die hij wil meegeven om te bekijken en vraagt om het punt te verdagen naar 30 april; de burgemeester meldt dat de 
commissie al jaren goed werkt en stelt dat de leden zich stilaan kunnen inwerken en hierbij wil helpen, hij wil het later 
evalueren waarop raadslid Van Herck nog eens aandringt om de wijzigingen te willen bekijken; 

Gehoord raadslid Hancke die voorstelt om de wijzigingen die raadslid Van Herck voorstelt, te bespreken op de volgende 
verkeerscommissie van 25 april 

Gehoord de voorzitter die voorstelt om dit punt te verdagen 

 verdaagd met unanimiteit 

19. Motie - standpunt gemeenteraad windmolenprojecten op grondgebied van Koksijde  

Gehoord schepen Decorte in zijn toelichting over de beweegreden van deze motie 

Gehoord raadslid Van Herck die de uitspraak van schepen Decorte kras vindt, gezien we in functie van het klimaat er 
alles moeten aan doen om alternatieve energiebronnen te zoeken, hij volgt nog ergens dat de inplanting beter kan, maar 
hij is niet akkoord dat er in Koksijde geen windmolens zouden komen, hij stelt vast dat de verkiezingsprogramma’s van 
alle partijen voorzien in alternatieve energiebronnen; hij houdt een verder pleidooi om windmolens in Koksijde toe te 
laten 

Raadslid Loones die verwijst naar de campagne, naar het dispuut in Nieuwpoort; voor hem is het niet helemaal duidelijk 
of dit bestuur tegen alle windmolenprojecten is of enkel tegen dit project; zijn fractie is voor windmolens op ons 
grondgebied mits een oordeelkundige inplanting, hij stelt dan ook voor om de motie te herformuleren in een positieve zin 
en hij wijst ook op het feit dat de basis geen windmolens toelaat, en een pleidooi houdt om de militaire aanwezigheid op 
de basis te houden; zijn fractie staat open voor verder onderzoek mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan voor 
deze windmolenprojecten, ook het draagvlak kan versterkt worden door inwoners meer te betrekken via 
informatiemomenten; hij stelt ook voor om inwoners te laten participeren in dergelijke projecten zodat er meer 
draagvlak komt; hij vraagt de stemming over het amendement van zijn fractie; 

Schepen Decorte meldt dat er geen windmolens kunnen geplaatst worden omwille van de aanwezigheid van 
Belgocontrol, maar er lobbywerk bezig is zodat Belgocontrol toch toelating zou geven; hij wijst er ook op dat zijn fractie 
niet tegen windmolens is, maar er nu gewoon lukraak windmolens worden geplaatst; er is bovendien weinig ruimte in 
Koksijde om windmolens te plaatsen gelet een aantal noodzakelijke randvoorwaarden; hij verwijst ook naar een ander 
project dat in de planning zit met 23 windmolens, in lint van de A18 en er hier maar één plaats is in Koksijde die in 
aanmerking komt; hij drukt vooral zijn bezorgdheid uit om oordeelkundig windmolens in te planten en er moet nu een 
duidelijk signaal worden gegeven en er moet respect worden betoond voor ons landschap, wat ook belangrijk is voor het 
milieu;  

De burgemeester verwijst naar het feit dat al 24 jaar eenzelfde standpunt is in de gemeente met name dat er hier geen 
plaats is voor windmolens, gezien ook het toeristische karakter van onze gemeente, hij verwijst ook naar het project op 
zee in Frankrijk en het feit dat in Aspiravi een 60-tal gemeenten participeert die ook de molens bij hen zouden kunnen 
zetten 

Gehoord raadslid Loones die repliceert op schepen Decorte en vaststelt dat dit strookt met de motie die zijn fractie 
voorstelt en stelt dat uit het betoog van de burgemeester blijkt dat de meerderheid geen windmolens wil in de 
gemeente; hij herhaalt het feit dat zijn fractie niet tegen windmolens is maar er wel strenge normen moeten gehanteerd 
worden 

Raadslid Van Herck treedt het standpunt van de N-VA fractie bij en stelt dat zijn fractie voor windmolens is mits 
voorwaarden opgelegd worden en het een opportuniteit kan zijn voor de eigen inwoners; hij vraagt ook om dit project te 
bespreken op een commissie; hij stelt dat dit toeristisch geen impact heeft 

Schepen Decorte repliceert aan raadslid Loones dat zijn woorden niet mogen omgedraaid worden, en stelt dat door de 
vele voorwaarden er geen ruimte is voor windmolens in onze gemeente 

Raadslid Loones vraagt het standpunt van de meerderheid over het project van Electrabel en leest de tekst van het 
amendement voor, dat luidt als volgt 

De gemeenteraad is van oordeel: 
− dat steeds prioriteit moet worden gegeven aan elk mogelijk scenario waarbij de militaire aanwezigheid op de 

Koksijdse luchtmachtbasis gegarandeerd blijft, en desgevallend dus geen windmolens in de zone rond de basis 

kunnen worden geplaatst; 

− dat het voorgenomen windmolenproject van Aspiravi – Storm Management verder onderzocht en desgevallend 

bijgestuurd dient te worden en enkel ingeplant kan worden wanneer tegelijk aan de volgende voorwaarden is 

voldaan: 

• de inplanting moet gelinkt zijn aan een bestaande lijninfrastructuur - met name de E40 - , de 

draagkracht van de omgeving mag niet overschreden worden; 

• er moet naar gestreefd worden om het open landschap zo intact mogelijk te houden; 

• het draagvlak voor het windmolenproject moet versterkt worden bij de omwonenden én bij alle 

inwoners van Koksijde-Oostduinkerke, daarom moet voorzien worden in voldoende informatie- en 
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inspraakmomenten én moeten alle inwoners de mogelijkheid krijgen om mee te participeren in het 

project. Bijvoorbeeld moeten inwoners ook zelf rechtstreeks kunnen investeren in het 

windmolenproject via een coöperatieve vennootschap, zodat zij zelf kunnen genieten van (1) groene 

lokale energie en (2) een correct jaarlijks rendement.  

Enig artikel: de gemeenteraad neemt akte van het aangemelde windmolenproject en stelt dat dit en soortgelijke 
projecten enkel vergund kunnen worden wanneer aan de vermelde voorwaarden is voldaan. 

De burgemeester deelt mee niet akkoord te gaan met dit standpunt en voorstelt de motie goed te keuren 

 amendement niet goedgekeurd met 14 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. 

Decorte, L. Van Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. 
Dalle, H. Ghyselen, S. Diatta) en 9 ja (A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, E. Van 
Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

 punt ten gronde goedgekeurd met 14 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. 
Van Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. 
Ghyselen, S. Diatta) en 9 tegen (A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, E. Van Herck, S. 
Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

Raadslid Gantois vervoegt de zitting bij de behandeling van navolgend punt 
 

20. Periode plaatsing strandcabines (o.v.v. Koksijde Vooruit) 

Raadslid Wolter Hofmans verwijst naar het bestaande politiereglement, waardoor de cabines pas kunnen geplaatst 
worden op 6 mei, in andere gemeenten kunnen de cabines geplaatst worden vanaf 15 maart; op die manier is er een 
winstderving voor cabineverhuurders en minder genot voor eigenaars van een cabine; ze verwijst naar de mondelinge 
vraag in de vorige raad en de antwoorden die werden gegeven; zij weerlegt deze antwoorden met diverse argumenten; 
zij licht verder haar voorstel van beslissing toe;  

Raadslid Hancke stelt dat haar fractie dit voorstel goedkeurt en ze stelt ook voor om dan ook de strand- en 
tegelterrassen vroeger te plaatsen 

De burgemeester verwijst naar het feit dat de huidige regeling goed is en er geen reden is om te veranderen, hij verwijst 
naar de argumenten bij de bespreking in de vorige raad en haalt nog eens de argumenten tegen een wijziging aan 

Raadslid Loones stelt vast de cabines in andere kustgemeenten al staan en het verbaast hem dat de kans aan lokale 
ondernemers niet wordt gegeven; hij stelt vast dat ook de bull momenteel rondrijdt op het strand en dit ook niet voor de 
rust en het uitzicht zorgt; de burgemeester stelt dat er nu een open zicht is op het strand vanaf de terrassen, wat 
positief is voor de horeca; raadslid Loones stelt voor een bevraging te doen bij de handelaars;  

Raadslid Van Herck betreurt de persoonlijke aanval van schepen Dawyndt naar raadslid Wolter Hofmans  

 Niet goedgekeurd met 14 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van 
Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, 
S. Diatta) en 10 voor (R. Gantois, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, E. Van Herck, S. 
Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

21. Behoud van een permanente militaire aanwezigheid op het vliegveld (o.v.v. Koksijde Vooruit)  

Gehoord de voorzitter die vraagt aan raadslid Wolter Hofmans om een duidelijk voorstel van beslissing te doen 

Raadslid Wolter Hofmans verwijst naar de berichtgeving over de verhuis van de helikopters naar Oostende, ze verwijst 
naar het standpunt van de ministers Reynders en Michel; ze stelt dat er bijkomende aanwervingen nodig zijn in het 
leger, een kazerne zal jongeren aantrekken om in het leger te komen werken, wat positief zal zijn voor onze gemeente; 
ze houdt een pleidooi voor militaire aanwezigheid in onze gemeente; ze vraagt een debat in deze gemeenteraad en 
vraagt duidelijke informatie over de stand van zaken van dit dossier, bijv. in een commissievergadering;  

Raadslid Loones stelt dat de toekomst van de basis niet in onze handen ligt, hij is het eens over de reconversie en wil 
ook militaire aanwezigheid behouden; hij vindt het belangrijk dat de gemeenteraad haar engagement herhaalt in 
verband met de basis en een amendement voorstel, met name dat de reconversie kan doorgevoerd worden en dat 
de militaire aanwezigheid gegarandeerd blijft 

De burgemeester verduidelijkt dat de standpunten van de gemeente in het verleden al duidelijk zijn geformuleerd; in de 
plannen werd telkens rekening gehouden met een behoud van de militaire aanwezigheid en dit signaal werd ook gegeven 
naar de hogere overheid; hij verwijst naar een studie van de federale overheid die binnenkort zou voorgesteld worden in 
verband met behoud van de Seakings; hij vraagt dat er dringend een beslissing zou genomen worden gezien de staat 
van de gebouwen achteruit gaat 

Raadslid Loones stelt dat in Brussel het gevoel leeft dat we in Koksijde geen militaire aanwezigheid willen, hij vraagt te 
stemmen over een amendement 

 Motie goedgekeurd met unanimiteit mits volgend amendement: reconversie kan doorgevoerd worden 
en dat de militaire aanwezigheid gegarandeerd blijft 

22. Intekening op INTRO project (o.v.v. Koksijde Vooruit)  

Raadslid Van Herck verwijst naar zijn toelichting in de vorige raad en de antwoorden van schepen Anseeuw en vraagt de 
stemming 

Raadslid Gantois stelt dat haar fractie vragen heeft bij artikel 2, vraagt dit bij de handelaars te houden en ook nog eens 
verwijst naar haar vraag over de European Disability Card 

Gehoord raadslid Van Herck in zijn repliek die zijn voorstel om dit via dienst toerisme te doen verdedigt 
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Schepen Anseeuw meldt dat er voorlopig niet zal ingetekend worden op intro, ze verwijst naar de bespreking in de vorige 
raad en herhaalt haar argumenten; schepen Van Hove stelt dit project te behandelen in de Andersvalidenraad en dan 
met een voorstel te komen, waar raadslid Van Herck mee akkoord gaat 

 verdaagd met unanimiteit 

23. Wegeniswerken/riolering Kerkstraat (o.v.v. Koksijde Vooruit)  

Raadslid De Coster stelt dat de Kerkstraat dringend moet aangepakt worden, hij verwijst naar de bespreking in de vorige 
raad; hij vraagt de garanties dat de werken onmiddellijk zouden worden aangevat na de huidige werken 

Raadslid Gantois stelt dat haar fractie dit punt zal goedkeuren, ze vraagt om voldoende parkeerplaatsen te voorzien en 

vraagt dit bij amendement goed te keuren 

De burgemeester herhaalt dat de werken zullen ingepland worden, hij ondersteunt het voorstel maar niet de motivatie 
waarom de werken niet in één dossier zijn gestapt, hij gaat akkoord met dit voorstel, de suggestie van het parkeren zal 
meegenomen worden, waarop raadslid Gantois aandringt dit amendement te stemmen 

 Het amendement wordt niet goedgekeurd: 14 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. 
Decorte, L. Van Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. 
Dalle, H. Ghyselen, S. Diatta), 10 voor (R. Gantois, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, 
E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

 Punt ten gronde goedgekeurd met unanimiteit 

24. Proefproject rookverbod 1 zone familiestrand (o.v.v. Koksijde Vooruit) 

Raadslid Pieters herhaalt zijn argumenten en verwijst naar initiatieven in andere badplaatsen en vraagt om minstens in 

Koksijde een proefproject te doen op dit vlak met name het familiestrand op Sint-André  

Raadslid Loones stelt dat zijn fractie voorstander is van het voorstel dat gedaan wordt, indien er niet wordt beboet 

De burgemeester is bereid tot sensibiliseren, bijv. met strandasbakken, en hij stelt dat zijn fractie tegen bijkomende 
regels is 

Raadslid Devos stelt moeite te hebben met een verbod, en is voorstander van sensibilisering, met een verbod verplaatst 
zich het probleem 

 Niet goedgekeurd met 10 ja (R. Gantois, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, E. Van 
Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans ) en 14 tegen (C. Castelein, M. Vanden 
Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, 
F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, S. Diatta) 

25. Locatie en onderhoud Seaking (o.v.v. Koksijde Vooruit) 

Raadslid Van Herck verwijst naar de bevestiging van de locatie van de Seaking en ook het engagement om het te 

onderhouden 

De burgemeester bevestigt het standpunt dat hij eerder innam en het feit dat het onderhoud zal gebeuren met 
oudgedienden van de basis 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

26. Stil vuurwerk (o.v.v. Koksijde Vooruit) 

Raadslid Bogaerts licht haar voorstel toe zoals geformuleerd in de vorige raad 

Schepen Geersens geeft haar standpunt mee, er is nog vraag naar vuurwerk, maar er wordt toch meegegaan in de trend 
en er zal geprobeerd worden met Halloween en Night of the Proms; raadslid Bogaerts dringt aan dit toch breder te 
bekijken en dit nog eens te bestuderen, ze vraagt ook aandacht voor particulier vuurwerk met oudejaar; de 
burgemeester verwijst naar de beslissing van de Vlaamse regering 

Raadslid Loones stelt vast dat er een ander voorstel op papier staat en zijn fractie zich zal onthouden 

 Niet goedgekeurd met 5 onthoudingen (R. Gantois, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. 
Decorte), 5 voor (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) en 14 tegen 
(C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. 
Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, S. Diatta) 

27. Onderwijscheques (o.v.v. Koksijde Vooruit) 

Raadslid Pieters verwijst naar het feit dat er onvoldoende cheques kunnen worden uitgekeerd en vraagt om het bedrag 
op te trekken naar 15.000 euro; schepen Van Hove meldt dat het budget voldoende is maar de uitgereikte cheques niet 
worden opgebruikt en dat er naar een oplossing zal gezocht worden;  

Raadslid Loones vraagt of er een oplossing wordt gezocht voor zij die uit de boot zijn gevallen 

 Niet goedgekeurd met 14 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van 
Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, 
S. Diatta) en 10 voor (R. Gantois, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, E. Van Herck, S. 
Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

28. Steun voor onze senioren: stembureaus inrichten in woonzorgcentra (o.v.v. N-VA) 

raadslid Loones licht zijn voorstel toe om in woonzorgcentra stembureaus in te richten en een pendelbus in te leggen 
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de burgemeester meldt dat er hem geen vraag hiertoe gekend is en ook een bevraging door de seniorenconsulent geen 
nood heeft opgebracht; hij verwijst ook naar de misbruiken die er vroeger waren; raadslid Loones verwijst naar andere 
gemeenten waar dit wel kan en hij vraagt de afzonderlijke stemming over de twee punten 

raadslid Van Herck sluit zich aan bij dit initiatief en doet een aantal andere voorstellen voor de inrichting van de 
stemburelen; hij pleit voor waardigheid van minder mobiele mensen om te kunnen gaan stemmen 

schepen Decorte verwijst naar zijn ervaringen in de woonzorgcentra en pleit voor overleg met hen vooraleer nu een 
beslissing te nemen 

raadslid Decorte sluit zich aan bij het voorstel van beslissing 

 Stemming over punt 1 (stembureaus in woonzorgcentra): niet goedgekeurd met 14 tegen (C. 
Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. 
Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, S. Diatta), 5 onthoudingen (E. Van 
Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) en 5 voor (R. Gantois, A. Hancke, S. 
Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte) 

 Stemming over punt 2 (pendelbus): niet goedgekeurd met 14 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, 
S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, 
G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, S. Diatta), 10 ja (R. Gantois, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. 
Decorte, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

29. Steun voor senioren – Livestreamen van diverse seniorenevenementen (o.v.v. N-VA) 

Raadslid Gantois licht haar voorstel toe en vraagt aandacht voor een initiatief van CultuurConnect dat hier zou kunnen 
toegepast worden 

Schepen Anseeuw antwoordt dat er momenteel samen met CultuurConnect een proefproject zal opgestart worden in 
Dunecluze, maar er technisch nogal wat hindernissen zijn 

Raadslid Van Herck vraagt of dit in de seniorenadviesraad nog zal besproken worden 

 Punt afgevoerd met unanimiteit 

Raadslid Dalle verlaat de zitting bij de bespreking van dit punt 
 

30. De aanleg van een geboorte-bos in Koksijde-Oostduinkerke (o.v.v. N-VA) 

Raadslid Hancke licht haar voorstel toe 

Schepen Decorte meldt dat dit sinds januari ter studie ligt en stelt dat er in november al een initiatief op de dag van de 
Natuur zal aangekondigd worden 

 Goedgekeurd met 23 ja 

Raadslid Dalle vervoegt de zitting  
 

31. Meter- en peterschap voor een gemeente die bloeit en blinkt (o.v.v. N-VA) 

Raadslid Gantois licht haar voorstel toe om de straatnaamborden te laten adopteren door inwoners van de gemeente en 
voor de andere voorstellen 

Schepen Geersens meldt dat er heel wat sokkels van de straatnaamborden kapot zijn en er heel wat initiatieven al 
genomen worden o.a. door het bloemencomité, waarop raadslid Gantois verder repliceert 

Raadslid Van Herck ondersteunt het voorstel maar formuleert ook aantal bedenkingen 

De burgemeester uit een aantal bedenkingen op het voorstel en vindt het een ondoordacht voorstel, groenonderhoud is 
taak van de gemeente 

 Stemming punt 1 (peterschap straatnaamborden): niet goedgekeurd met 14 tegen (C. Castelein, M. 
Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. 
Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, S. Diatta), 5 onthoudingen (E. Van Herck, S. 
Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans ) en 5 voor (R. Gantois, A. Hancke, S. Loones, P. 
Vandenbroucke, D. Decorte) 

 Stemming punt 2 (tegel-/geveltuintjes): niet goedgekeurd met 14 tegen (C. Castelein, M. Vanden 
Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, 
F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, S. Diatta) en 10 voor (R. Gantois, A. Hancke, S. Loones, P. 
Vandenbroucke, D. Decorte, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

 Stemming punt 3 (peterschap ronde punten) : niet goedgekeurd met 14 tegen (C. Castelein, M. Vanden 
Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, 
F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, S. Diatta) en 10 voor (R. Gantois, A. Hancke, S. Loones, P. 
Vandenbroucke, D. Decorte, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

32. Oprichting van een Dierenadviesraad in Koksijde-Oostduinkerke (o.v.v. N-VA) 

Raadslid Loones licht zijn voorstel toe 

Schepen Geersens vindt een dergelijke raad overbodig gezien de gemeente als meest diervriendelijke werd gelauwerd en 
er al diverse initiatieven zijn 

Raadslid Bogaerts vindt dat de gemeente iets ambitieuzer mag zijn 
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 Niet goedgekeurd met 14 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van 
Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, 
S. Diatta) en 10 voor (R. Gantois, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, E. Van Herck, S. 
Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

33. Kunst en exposities in leegstaande en ongebruikte panden (o.v.v. N-VA) 

Raadslid Vandenbroucke licht haar voorstel toe 

Schepen Geersens vindt dit een goed voorstel, de gemeente heeft hier reeds diverse initiatieven in genomen, de 
gemeente zal een meer coherente aanpak voorstellen om de leegstand te bestrijden 

Raadslid Van Herck stelt dat zijn fractie het voorstel niet ondersteunt omdat handel moet aangetrokken worden, hij 
formuleert een aantal bedenkingen 

 Niet goedgekeurd met 5 voor (R. Gantois, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte), 14 
tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. Geersens, D. 
Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, S. Diatta) en 5 
onthoudingen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

34. De band met onze geschiedenis versterken (o.v.v. N-VA)  

Raadslid Gantois licht haar voorstel toe 

De burgemeester vindt dat dit een taak is voor de beheerders van de kastjes 

 Niet goedgekeurd met 5 voor (R. Gantois, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte), 14 
tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. Geersens, D. 
Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, S. Diatta) en 5 
onthoudingen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

35. Een nieuwe sporthal met twee verdiepingen in Koksijde-Dorp (o.v.v. N-VA)  

Raadslid Loones licht zijn voorstel toe om de verouderde en te kleine sporthal in Koksijde-dorp te renoveren en vraagt 

hier een studie voor 

Schepen Dawyndt stelt dat de clubs geen vragende partij zijn, er geen concurrentie is met de privé, er wordt reeds een 
studieproject opgestart voor Koksijde-dorp; raadslid Loones weerlegt het feit dat er geen vraag is 

 Niet goedgekeurd met 14 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van 
Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, 
S. Diatta) en 10 ja (R. Gantois, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, E. Van Herck, S. 
Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

36. Beleidsdoelstelling lokale economie (o.v.v. Koksijde-Vooruit) 

Raadslid Van Herck licht zijn voorstel toe 

Schepen Geersens erkent dat dit punten zijn van diverse belangengroepen, maar dat er een aantal ontbreken; de lijst 
van voorstellen is onvolledig, er zal een beleidsplan worden voorgelegd aan de raad zodat het huiswerk goed gedaan 
wordt 

Raadslid Vandenbroucke stelt dat er nog een aantal punten kunnen aan toegevoegd worden, maar het wel eens zijn met 
de voorstellen 

Raadslid Van Herck stelt dat het over realistische voorstellen gaat waarop al lang wordt gewacht en vraagt over elk van 
de 11 voorstellen een aparte stemming te houden 

Schepen Dawyndt stelt dat er wordt tegen gestemd omwille van het feit dat het volledige plaatje moet gekend zijn en het 
hier over losse voorstellen gaat 

 Punt 1: niet goedgekeurd met 14 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. 
Van Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. 
Ghyselen, S. Diatta), 5 voor (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) en 
5 onthoudingen (R. Gantois, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte) 

 Punten 2 tot en met 11: 14 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van 
Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, 
S. Diatta), 10 voor (R. Gantois, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, E. Van Herck, S. 
Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

 
De navolgende punten 37 tot en met 58 en de drie punten van de besloten zitting worden met unanimiteit van 

stemmen verdaagd naar de raadszitting van 30 april 

37. Zoneraad brandweer - Vaststellen standpunt in te nemen op de zoneraad op 10 mei 2019 – Opendeurdag voor 
gemeenteraadsleden bij de Brandweer (o.v.v. N-VA)  

38. Wijziging Huishoudelijk reglement gemeenteraad – Invoeren burgerinitiatief (o.v.v. N-VA)  
39. Onze uitstekende buitenschoolse kinderopvang nog verder versterken (o.v.v. N-VA)  
40. Standpunt gemeenteraad in het kader van het opstellen van het meerjarenplan – Jeugdverenigingen (o.v.v. NVA)  
41. Standpunt gemeenteraad in het kader van het opstellen van het meerjarenplan – Kindvriendelijk Koksijde (o.v.v. N-VA)  
42. Standpunt gemeenteraad in het kader van het opstellen van het meerjarenplan – Fietsbeleid (o.v.v. N-VA)  
43. Standpunt gemeenteraad in het kader van het opstellen van het meerjarenplan – Toeristisch beleid (o.v.v. NVA)  
44. Inschrijving trage wegen in beleidsplan (o.v.v. Koksijde Vooruit)  
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45. Standpunt innemen mbt het uitvoeren van structurele werken tegen de verhoging van de zeespiegel en zandophopingen 
(o.v.v. Koksijde Vooruit)  

46. Standpunt innemen mbt het behalen van de blauwe vlag (o.v.v. Koksijde Vooruit)  
47. Langer openhouden openluchtzwembad Oostduinkerke. (o.v.v. Koksijde Vooruit)  

 
MONDELINGE VRAGEN 

 
48. Heraanleg Biedenkopflaan (raadslid Loones) 
49. Stand van zaken om met de bestuurscoalitie een “energiecoach" aan te werven in het woonloket NieKo, en om 

“energiesnoeiers” aan te werven (raadslid Loones)  
50. Bestemming kunstwerk De Waterjuffer (raadslid Gantois)  
51. Stand van zaken adviesraden (raadslid Vandenbroucke)  
52. Stand van zaken en evaluatie BIN netwerken (Buurt Informatie Netwerken) (raadslid Vandenbroucke)  
53. Koesteren van ons funerair erfgoed (raadslid Hancke)  
54. Dijk in Wulpen (raadslid Hancke)  
55. Natuurcompensatie (raadslid Wolter Hofmans)  
56. Uitleenauto’s en -fietsen/steps (raadslid Van Herck)  
57. Notulen schepencollege (raadslid Van Herck)  
58. Gemeenteraadscommissies (raadslid De Coster)  

 
BESLOTEN ZITTING 
 

1. Toekenning van de eretitel schepen aan de heer Albert Serpieters  
2. Toekenning van de eretitel schepen aan de heer Jan Loones  
3. Toekenning van de eretitel schepen aan de heer Herwig Vollon  

 
 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 22u32 
volgende raadszitting : dinsdag 30 april 2019 
 
Voor een woordelijke weergave van de zitting wordt verwezen naar 
https://koksijde.notubiz.be/vergadering/594324/Gemeenteraad%2016-04-2019 dat integraal deel uitmaakt van dit 
zittingsverslag. 
 
 
 
 

Voor verslag 
de algemeen directeur 
Joeri STEKELORUM 

https://koksijde.notubiz.be/vergadering/594324/Gemeenteraad%2016-04-2019
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gemeente 

Koksijde 

ZITTINGSVERSLAG 

GEMEENTERAAD 
dinsdag 30 april 2019 

 
Aanwezig: C. CASTELEIN, voorzitter 
 M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester; 
 S. ANSEEUW, G. DECORTE, L. VAN HOVE, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, I. VANCAYSEELE, schepenen 
 R. GANTOIS, L. DELTOMBE, F. DEVOS, G. DELIE, B. DALLE, E. VAN HERCK, G. VERHAEGHE, P. HILLEWAERE, A. 

HANCKE, H. GHYSELEN, S. LOONES, P. VANDENBROUCKE, S. BOGAERTS, B. PIETERS, A. DE COSTER, D. WOLTER 
HOFMANS, D. DECORTE, S. DE RECHTER, S. DIATTA raadsleden 

 J. STEKELORUM, algemeen directeur 

 

 
De zitting vangt aan om 19u11 
 
verontschuldigingen: raadslid Delie 
 
 

OPENBARE ZITTING 

1. Goedkeuring notulen van de raadszitting van 16 april 2019 

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

 
2. Goedkeuring toetreding dienstverlenende vereniging 'Westhoek' 

Gehoord de voorzitter die voorstelt dit punt te verdagen 

Gehoord raadslid Loones die voorstelt dit punt op een gemeenteraadscommissie toe te lichten 

 uitgesteld met unanimiteit 

3. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen – 
Westendestraat 
 goedgekeurd met unanimiteit 

4. Zoneraad brandweer -  Vaststellen standpunt in te nemen op de zoneraad op 10 mei 2019 - Opendeurdag 
voor gemeenteraadsleden bij de Brandweer (o.v.v. N-VA) 

raadslid Loones verwijst naar zijn tussenkomst in de vorige raad, meldt dat na contact met de zonechef dat er bereidheid 
zou zijn dit te organiseren en voorstelt dat de burgemeester het voorstel zou steunen 

De burgemeester meldt dat er een opendeur zal gehouden worden voor alle inwoners en hier kan aangesloten worden, 
waarop raadslid Loones tevreden is met dit voorstel maar vraagt of er toch geen opendeur voor raadsleden alleen zou 
kunnen gehouden worden 

Raadslid Van Herck meent dat de werkzaamheden van de brandweer in de picture mogen gezet worden 

 punt niet goedgekeurd met 13 voor (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. 
Vandenbroucke, D. Decorte S. De Rechter, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter 
Hofmans) en 13 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, B. Dalle, H. Ghyselen, S. Diatta) 

5. Wijziging Huishoudelijk reglement gemeenteraad – Invoeren burgerinitiatief (o.v.v. N-VA) 

Raadslid Loones verwijst naar het huishoudelijk reglement, artikel 39 waarbij inwoners verzoekschriften kunnen richten 

naar de gemeente, vraagt publiciteit hierover te maken, vragen heeft rond werkbaarheid en daarom voorstelt om 
burgerinitiatief te stimuleren onder bepaalde voorwaarden; hij vraagt daarover de mening van de raad en doet een 
voorstel van aanpassing van het huishoudelijk reglement 

Raadslid Van Herck vindt dit een goed initiatief indien het gestructureerd kan verlopen en stelt voor om een stap verder 
te gaan door het ter beschikking stellen van burgerbudgetten 

De burgemeester zal de suggesties meenemen in het meerjarenplan waarop raadslid Loones meedeelt in afwachting de 
bestaande mogelijkheden te zullen promoten bij de bevolking 

 punt niet goedgekeurd met 13 voor (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. 
Vandenbroucke, D. Decorte S. De Rechter, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter 
Hofmans) en 13 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, B. Dalle, H. Ghyselen, S. Diatta) 

6. Onze uitstekende buitenschoolse kinderopvang nog verder versterken (o.v.v. N-VA) 

Raadslid Vandenbroucke verwijst naar de bestaande inspanningen, licht haar voorstellen toe en verwijst naar de diverse 
verkiezingsprogramma’s en de stemming vraagt over beide voorstellen van haar fractie 

Schepen Anseeuw stelt dit te zullen meenemen in het meerjarenplan 
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 punt niet goedgekeurd met 13 voor (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. 
Vandenbroucke, D. Decorte S. De Rechter, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter 
Hofmans) en 13 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, B. Dalle, H. Ghyselen, S. Diatta) 

7. Standpunt gemeenteraad in het kader van het opstellen van het meerjarenplan – Jeugdverenigingen (o.v.v. 
N-VA) 

Raadslid Loones verwijst naar het feit dat hun voorstellen door de meerderheid steeds naar later worden verschoven en 

stelt dat hun voorstellen tot doel hebben insteken te geven voor het meerjarenplan; dit en volgende punten worden 
hierin gekaderd; hij verwijst naar het goede werk van de jeugdverenigingen en stelt de punten voor die hij belangrijk 
vindt en ter stemming voorlegt; hij verwijst ook naar het recente overleg tussen het bestuur en de scouts Oostduinkerke, 
maar vraagt naar stand van zaken van scouts Koksijde en Tandem en ook vraagt naar de invulling van het terrein in 
Oostduinkerke en pleit om dit als jeugdsite uit te bouwen 

Schepen Van Hove repliceert op de diverse voorstellen van N-VA en schetst welke initiatieven momenteel reeds genomen 
worden naar jeugdverenigingen toe en stelt dat suggesties worden meegenomen, waarop raadslid Loones blijft 
aandringen op duidelijkheid over de site in Oostduinkerke 

 punt niet goedgekeurd met 13 voor (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. 
Vandenbroucke, D. Decorte S. De Rechter, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter 
Hofmans) en 13 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, B. Dalle, H. Ghyselen, S. Diatta) 

8. Standpunt gemeenteraad in het kader van het opstellen van het meerjarenplan – Kindvriendelijk Koksijde 
(o.v.v. N-VA) 

Raadslid Gantois licht de negen voorstellen toe die haar fractie heeft voor het meerjarenplan om Koksijde 
kindvriendelijker te maken en vraagt daarover de stemming  

De burgemeester stelt dat met deze vragen het paard voor de kar wordt gespannen en daarbij verwijst naar de 
inspanningen die reeds zijn geleverd voor de opmaak van het meerjarenplan en zegt wanneer de suggesties zullen 
meegenomen worden in het verdere traject 

Raadslid Van Herck verwijst naar vroegere tussenkomsten waarop nooit werd geantwoord en feit dat suggesties uit zijn 
pleidooien nooit werden meegenomen en dat de burgemeester nu weer alles vooruitschuift en zo kostbare tijd wordt 
verloren 

Raadslid Loones is teleurgesteld omdat de raad maar in december zal betrokken worden, de diensten worden 
gefeliciteerd en verwijst naar initiatieven in De Panne en merkt dat de ambitie er in Koksijde niet is 

Schepen Dawyndt meldt dat een gedragen plan met inspraak van de burger tijd vraagt en dit niet kan gedaan worden in 
drie maanden en ook nog meldt dat de meerderheid niet tegen de voorgestelde punten is, maar alles grondig moet 
bekeken worden waarop raadslid Loones zegt dat er geen bestuursakkoord is en de punten ook kunnen verdaagd 
worden, waarop een repliek volgt van de burgemeester in verband met de meerderheid en over de periode waarin het 
meerjarenplan wordt opgesteld 

Schepen Van Hove repliceert op de voorstellen, stelt dat enkele goede elementen er inzitten en dat zal meegenomen 
worden in het meerjarenplan waarop raadslid Gantois nog eens stelt dat het om suggesties gaat die ter stemming 
worden voorgelegd 

Schepen Dawyndt stelt dat de meerderheid in se niet tegen de punten is, maar zal tegenstemmen omdat dit punt aan 
bod moet komen bij de bespreking van het meerjarenplan 

 Punten 1-9 per afzonderlijke stemming : elk niet goedgekeurd met 13 voor (R. Gantois, G. Verhaeghe, 
P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte S. De Rechter, E. Van Herck, S. 
Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) en 13 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, 
S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, 
B. Dalle, H. Ghyselen, S. Diatta) 

9. Standpunt gemeenteraad in het kader van het opstellen van het meerjarenplan – fietsbeleid (o.v.v. N-VA) 

Raadslid Hancke licht haar voorstel van beslissing toe en vraagt de afzonderlijke stemming over vier punten 

Raadslid Decorte verwijst naar het mobiliteitsplan uit de vorige legislatuur en het feit dat het bestaande sterke fietsbeleid 
zal verdergezet worden en het gebruik van de fiets zal aangemoedigd worden en de suggesties in het meerjarenplan 
zullen opgenomen worden 

De burgemeester vraagt aan de N-VA om inspanningen bij de betrokken minister te doen rond de veiligheid in de 
Pylyserlaan en de trajectcontrole op de Koksijdesteenweg en de gevolgen hiervan en ook de overdracht van de Leopold 
II-laan en de Van Buggenhoutlaan waar we wachten op de goedkeuring door de bevoegde minister; raadslid Hancke 
repliceert; raadslid Loones repliceert op de vraag rond de overdracht en de trajectcontrole en stelt dat het eerste in 
behandeling is in een eindfase en het tweede zal herbekeken worden door het kabinet 

 punten 1-4 per afzonderlijke stemming: niet goedgekeurd met 13 voor (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. 
Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte S. De Rechter, E. Van Herck, S. 
Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) en 13 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, 
S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, 
B. Dalle, H. Ghyselen, S. Diatta) 

10. Standpunt gemeenteraad in het kader van het opstellen van het meerjarenplan – toeristisch beleid (o.v.v. N-
VA) 

Raadslid Vandenbroucke licht haar voorstellen toe inzake het toeristisch beleid 
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Schepen Geersens ziet hierin weinig vernieuwende voorstellen en haar eigen punt wordt overgenomen en stelt dat een 
aantal punten in de VVV aan bod kunnen komen, waarop raadslid Vandenbroucke nog eens aandringt op de realisatie 
van deze punten en de evaluatie van de diverse evenementen en de stemming per onderdeel vraagt 

 deelpunten 1-3: niet goedgekeurd met 12 voor (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. 
Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter 
Hofmans) en 13 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, B. Dalle, H. Ghyselen, S. Diatta) 
raadslid De Rechter verlaat de zaal tijdens de stemming van deze punten 

 deelpunten 4-6: niet goedgekeurd met 13 voor (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. 
Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte S. De Rechter, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De 
Coster, D. Wolter Hofmans) en 13 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. 
Van Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, B. Dalle, H. Ghyselen, S. 
Diatta) 

11. Inschrijving trage wegen in beleidsplan (o.v.v. Koksijde Vooruit) 

Raadslid Wolter Hofmans licht haar voorstel toe inzake het stimuleren van trage wegen op basis van het nieuwe decreet 
ter zake en legt haar voorstel van beslissing voor 

Schepen Dawyndt vindt het voorgelegde voorstel moeilijk en vraagt naar concrete voorstellen op het vlak van trage 
wegen in Koksijde en stelt te zullen tegen stemmen 

Raadslid Loones verwijst naar de voetwegel in Wulpen 

Raadslid Van Herck verwijst naar de vraag om hierover een commissie bijeen te roepen 

 niet goedgekeurd met 13 voor (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. 
Vandenbroucke, D. Decorte S. De Rechter, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter 
Hofmans) en 13 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, B. Dalle, H. Ghyselen, S. Diatta) 

12. Standpunt innemen mbt het uitvoeren van structurele werken tegen de verhoging van de zeespiegel en 
zandophopingen (o.v.v. Koksijde Vooruit) 

Raadslid Van Herck stelt vast dat de meerderheid geen enkel initiatief neemt inzake de voorgestelde problematiek van dit 
punt en stelt zelf inlichtingen te hebben ingewonnen over enkele maatregelen inzake kustverdediging en zeespiegelrijzing 
en zijn voorstel van beslissing toelicht 

de burgemeester meldt dat dit de bevoegdheid is van de Vlaamse Overheid, er geregeld overleg is en er bijkomende 
maatregelen worden voorgesteld 

raadslid Loones nuanceert de onrustwekkendheid over de zeespiegelrijzing waarop raadslid Van Herck vraagt daarover te 
blijven van gedachten te wisselen 

 deelpunten 1-2: niet goedgekeurd met 13 voor (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. 
Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte S. De Rechter, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De 
Coster, D. Wolter Hofmans) en 13 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. 
Van Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, B. Dalle, H. Ghyselen, S. 
Diatta) 

 deelpunt 3: niet goedgekeurd met 13 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, 
L. Van Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, B. Dalle, H. Ghyselen, S. 
Diatta), 8 onthoudingen (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. 
Vandenbroucke, D. Decorte S. De Rechter ) en 5 voor (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De 
Coster, D. Wolter Hofmans) 

13. Standpunt innemen mbt het behalen van de blauwe vlag (o.v.v. Koksijde Vooruit) 

Raadslid Van Herck verwijst naar een vroegere uiteenzetting over het principe van de blauwe vlag en doet zijn voorstel 
van beslissing 

De burgemeester schetst het verloop van dit dossier en het standpunt van de kustburgemeesters om gezamenlijk in te 
stappen in 2020 

 er is geen stemming over dit punt 

14. Langer openhouden openluchtzwembad Oostduinkerke. (o.v.v. Koksijde Vooruit) 

Raadslid Van Herck geeft een aantal extra argumenten om het zwembad langer open te houden en haalt het aantal 
zwembeurten aan in de maand juni; hij vraagt de stemming over de twee voorstellen 

Schepen Geersens blijft bij haar standpunt dat de exploitatie te hoog is en er zal tegen gestemd worden 

Raadslid Loones verwijst naar de energie-impact van het langer open te houden en zijn fractie zal zich onthouden op het 
eerste punt 

 punt 1: niet goedgekeurd met 13 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. 
Van Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, B. Dalle, H. Ghyselen, S. 
Diatta), 8 onthoudingen (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. 
Vandenbroucke, D. Decorte S. De Rechter ) en 5 voor (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De 
Coster, D. Wolter Hofmans) 
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 punt 2: niet goedgekeurd met 13 voor (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, 
P. Vandenbroucke, D. Decorte S. De Rechter, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. 
Wolter Hofmans) en 13 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, 
D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, B. Dalle, H. Ghyselen, S. Diatta) 

 
de burgemeester stelt voor om een bijkomend punt bij hoogdringendheid toe te voegen, met name 
 

14 bis: toekenning titel van cultureel ambassadeur aan Jeroen Hillewaere 

De burgemeester licht zijn voorstel toe, en verwijst naar de recente huldiging van de heer Jeroen Hillewaere als dirigent 
van de Harmonie Vrienden van de Brandweer van Oostduinkerke 

 goedgekeurd met unanimiteit 

 

MONDELINGE VRAGEN 
 

15. Heraanleg Biedenkopflaan (raadslid Verhaeghe) 

Raadslid Verhaeghe verwijst naar het monument en vraagt om dit in ere te herstellen na de heraanleg en vraagt of er 
een delegatie van Biedenkopf zal uitgenodigd worden bij de opening van de straat 

De burgemeester meldt dat het monument een mooie plaats zal krijgen en een delegatie zal uitgenodigd worden 

 

16. Stand van zaken om met de bestuurscoalitie een “energiecoach" aan te werven in het woonloket NieKo, en 
om “energiesnoeiers” aan te werven (raadslid Loones) 

Raadslid Hillewaere verwijst naar een verkiezingspunt van sp.a om energiecoaches en -snoeiers aan te stellen, geeft 
uitleg bij de bedoeling en vraagt wat hiermee zal gedaan worden 

Schepen Decorte verwijst naar de samenwerking met het woonhuis NieKo, het feit dat er al energiesnoeiers aan het werk 
zijn, en er nu werk wordt gemaakt om De Panne te laten toetreden tot woonhuis NieKo, om te zien of dit binnen deze 
werking kan gebeuren 

 
17. Bestemming kunstwerk De Waterjuffer (raadslid Gantois) 

Raadslid Gantois verwijst naar de aankoop van de Waterjuffer en de bedoeling om dit te plaatsen in de tuin van de 

Keunekapel en ook vragen stelt over het werk de Wegwijzer van Vanderplancke; schepen Anseeuw meldt dat de 
Waterjuffer zal teruggeplaatst worden in Koksijde-dorp en de Wegwijzer op de Zeedijk in Oostduinkerke zal geplaatst 
worden 

 
18. Stand van zaken adviesraden (raadslid Vandenbroucke) 

Raadslid Vandenbroucke vraagt wat stand van zaken is van opstarten van nieuwe adviesraden waarvoor al een oproep is 
gebeurd en van deze waarvoor nog geen oproep is gebeurd; de burgemeester meldt dat er een clustering komt van een 
aantal bestaande adviesraden, er volgt nog een toelichting door de algemeen directeur 

 
19. Stand van zaken en evaluatie BIN netwerken (Buurt Informatie Netwerken) (raadslid Vandenbroucke) 

Raadslid Vandenbroucke stelt de vraag naar een stand van zaken over het BIN-netwerk, de burgemeester meldt dat dit 
een onderwerp is voor de politieraad maar geeft een stand van zaken op basis van een verslag van de korpschef 

 

20. Koesteren van ons funerair erfgoed (raadslid Hancke) 

Raadslid Hancke verwijst naar graven die herinneren aan de eerste wereldoorlog, vraagt hoeveel er zijn wie deze 
onderhoudt; schepen Geersens verwijst naar het boek over het funeraire erfgoed in de gemeente, de door het college 
vastgestelde lijst; ze vraagt ook welke graven door raadslid Hancke worden bedoeld zodat de diensten het juiste aantal 
kan bepaald worden; raadslid Hancke meldt dat het over een familiegraf gaat 

 
21. Dijk in Wulpen (raadslid Hancke) 

Raadslid Hancke verwijst naar de belofte om het deel van de Dijk dat nog niet is heraangelegd is, aan te pakken en ze 

vraagt naar de plannen en de timing; de burgemeester meldt dat een aanvraag voor subsidie is ingediend, maar hier niet 
zal op gewacht worden, de plannen in opmaak zijn en zal opgenomen worden in de meerjarenplanning 

 
22. Natuurcompensatie (raadslid Wolter Hofmans) 

Raadslid Wolter Hofmans verwijst naar een bericht in de pers waaruit blijkt dat de gemeente grond ter beschikking zou 
stellen aan private promotors om aan natuurcompensatie te doen, ze vraagt of dit klopt; schepen Dawyndt wijst op het 
verschil tussen bos- en natuurcompensatie en legt dit uit; hij zegt dat de vraag enkel wordt gesteld om het college in 

diskrediet te brengen; hij verwijst naar het tijdstip van verschijnen op Apache en het tijdstip van het stellen van de vraag 
en ook het feit dat het volledige artikel niet kan gelezen worden zonder betaling, hij hekelt het feit dat het volledige 
artikel niet publiek wordt bekend gemaakt; hij stelt ten slotte dat het om een retorische vraagt gaat; hij verzekert dat de 
gemeente geen overeenkomst heeft, ook geen intenties en er geen onderhandelingen lopende zijn en geen gronden ter 
beschikking zijn gesteld 

 
23. Uitleenauto’s en -fietsen/steps (raadslid Van Herck) 
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Raadslid Van Herck verwijst naar de voordelen die uitleenauto’s, -fietsen en -steps hebben; hij vraagt of er concrete 
plannen zijn op dit vlak, met name aantrekken van bedrijven die dit kunnen aanbieden; schepen Decorte meldt dat het 
deelfietssysteem in volle uitvoering is in functie van het Europese project Transmobiel en dit na evaluatie verder kan 
uitgerold worden; op vlak van steps wordt dit ook voorbereid maar is iets dat meer voor grote steden is; hij wil ook de 
mening kennen van de lokale fietshandelaars; het autodelen blijkt niet zo goed te werken in De Panne en in Diksmuide 
en dient ook verder bekeken te worden, waarop raadslid Van Herck repliceert met een aantal eigen vaststellingen en 
bedenkingen 

 

24. Notulen schepencollege (raadslid Van Herck) 

Punt afgevoerd van de dagorde 

 

25. Gemeenteraadscommissies (raadslid De Coster) 

Raadslid De Coster vraagt wanneer de twee andere raadscommissies worden samengeroepen en vraagt hoe de concrete 

werking van de commissie gaat; de voorzitter deelt mee dat dit in overleg is met de commissievoorzitters en dat er 
geregeld zal samen gekomen worden en er zal gekeken worden om dit op de meest efficiënte manier te doen 

 

26. Opname in meerjarenplanning 2020-2025 van de heraanleg van enkele straatjes in zeer slechte' staat 
(raadslid Pieters) 

Raadslid Pieters verwijst naar de inspanningen die lopende zijn voor heraanleg van enkele straten, vaststelt dat veel 

straten in goede staat zijn, maar er in Koksijde twee wijken zijn waar de straten in slechte toestand zijn, met name 
omgeving Hagedoornstraat en Zeekruisdoornstraat en straten rond Hyacinthenlaan, waarvan enkele in het budget zijn 
opgenomen, hij vraagt wanneer deze straten zullen aangepakt worden; hierop antwoordt de burgemeester dat enkele 
van deze straten op de planning staan en er een aantal samen hangen met de herinrichting van de Van Buggenhoutlaan 

 

BESLOTEN ZITTING 

27. Toekenning van de eretitel schepen aan de heer Albert Serpieters 
 Goedgekeurd met 24 ja en 1 tegen 

28. Toekenning van de eretitel schepen aan de heer Jan Loones 
 Goedgekeurd met 25 ja en 1 raadslid niet gestemd 

29. Toekenning van de eretitel schepen aan de heer Herwig Vollon 
 Goedgekeurd met 24 ja en 2 raadsleden niet gestemd 

 
 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 22u04 
volgende raadszitting : dinsdag 21 mei 2019 
 
Voor een woordelijke weergave van de zitting wordt verwezen naar https://koksijde.notubiz.be/vergadering/624363/%2030-04-
2019 dat integraal deel uitmaakt van dit zittingsverslag. 
 
 
 
 

Voor verslag 
Joeri STEKELORUM 
algemeen directeur 

https://koksijde.notubiz.be/vergadering/624363/%2030-04-2019
https://koksijde.notubiz.be/vergadering/624363/%2030-04-2019
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gemeente 

Koksijde 

ZITTINGSVERSLAG 

GEMEENTERAAD 
dinsdag 21 mei 2019 

 
Aanwezig: C. CASTELEIN, voorzitter 
 M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester; 
 S. ANSEEUW, G. DECORTE, L. VAN HOVE, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, I. VANCAYSEELE, schepenen 
 R. GANTOIS, L. DELTOMBE, F. DEVOS, G. DELIE, B. DALLE, E. VAN HERCK, G. VERHAEGHE, P. HILLEWAERE, A. 

HANCKE, H. GHYSELEN, S. LOONES, P. VANDENBROUCKE, B. PIETERS, A. DE COSTER, D. WOLTER HOFMANS, D. 
DECORTE, S. DE RECHTER en S. DIATTA, N. WILLAERT raadsleden 

 J. STEKELORUM, algemeen directeur 

 

 
De zitting vangt aan om 19u09 
 
Raadslid Ghyselen niet aanwezig bij de aanvang van de zitting 
 

OPENBARE ZITTING 

1. Goedkeuring notulen van de raadszitting van 30 april 2019 

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

 
2. Mededelingen van de burgemeester 

De burgemeester deelt mee dat de bevraging in functie van het meerjarenplan zal gepubliceerd worden in Tij-dingen van 

juni, vanaf 1 juni een online enquête en ook papieren formulieren die zullen kunnen ingevuld worden, in september zal 
de Ronde van Koksijde doorgaan 

De burgemeester deelt de stand van zaken mee van de opgraving en het dossier van de potvis 

 

3. Aktename van verhindering als gemeenteraadslid van Suze Bogaerts (o.v.v. voorzitter) 

Gehoord de voorzitter die de verhindering van raadslid Bogaerts meedeelt 

 aktename 

4. Goedkeuren geloofsbrieven en eedaflegging van mevr. Willaert Nicole (o.v.v. voorzitter) 

Gehoord de voorzitter in haar toelichting 

 Eedaflegging van mevrouw Nicole Willaert 

5. Goedkeuring toetreding dienstverlenende vereniging 'Westhoek' 

Schepen Decorte geeft een toelichting over de bedoeling en de opdrachten van de dienstverlenende vereniging en de 

voordelen van de toetreding voor de gemeente Koksijde meer bepaald voor de opdrachten op het vlak van Welzijn 

Raadslid Gantois verwijst naar de bespreking in de commissie en stelt dat een evaluatie na acht jaar wel lang is en 
vraagt om dit te doen na twee jaar 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

6. WVI - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering op 27 juni 2019 om 18u30 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

7. IVVO - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering op 18 juni 2019 om 18u00 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

8. IKWV - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering op 26 juni 2019 om 18u00 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

9. Gaselwest - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering op 17 juni 2019 om 18u00 

Raadslid Loones stelt vragen bij punt 4 met name het ondernemingsplan, dat pas later zou worden overgemaakt 

 Goedgekeurd met unanimiteit met uitzondering van agendapunt 4 

Raadslid Ghyselen vervoegt de zitting bij de bespreking van navolgend punt 
 

10. Wijziging statuten Raad voor lokale economie 

Schepen Geersens geeft toelichting bij dit punt 

Raadslid Vandenbroucke vraagt of er waarnemers kunnen afgevaardigd worden vanuit de fracties waarop schepen 
Geersens meldt dat de raad a-politiek dient te zijn en er enkel is voor de handelaars 
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Raadslid Loones verwijst naar andere adviesraden waar er wel afgevaardigden van de fracties aanwezig kunnen zijn 

Raadslid Van Herck sluit zich aan bij de vraag van de N-VA fractie en stelt dat er goede ideeën hierdoor kunnen ontstaan, 
waarop burgemeester voorstelt dat er vanuit elke fractie een vertegenwoordiger kan zijn, maar een niet-
gemeenteraadslid 

Raadslid Hancke verwijst naar de werking van de verkeerscommissie 

 Goedgekeurd met unanimiteit mits aanpassing dat er ook een afgevaardigde is van elke politieke 
fractie, als waarnemer, niet gemeenteraadslid, handelaar 

11. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: raamcontract ICT Stad Brugge: 

installatie nieuw serverpark 

Schepen Van Hove geeft toelichting over dit punt 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

12. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: bouwen brouwerij Ten Bogaerde: CV - sanitair – 
ventilatie 

De burgemeester zegt dat er ondertussen toezegging is van de brouwer om de installatie te leveren 

Raadslid Van Herck verwijst naar zijn standpunt in de vorige legislatuur, hij vindt dat het dossier niet meer overzichtelijk 
is, hij vraagt een overzicht van alle kosten, waarop de burgemeester meldt dat dit zal overgemaakt worden 

 Goedgekeurd met 22 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, R. Gantois, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, G. 
Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, H. Ghyselen, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, S. De 
Rechter, S. Diatta) en 5 onthoudingen (E. Van Herck, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans, N. 
Willaert) 

13. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: ter beschikking stellen van een ijsbaan 2019 + 
eventuele herhaling voor drie opeenvolgende jaren 

Schepen Geersens heeft toelichting over dit punt 

Raadslid De Coster vraagt hoe de toewijzing gebeurt van de uitbating en hoe lang dit nog loopt 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

14. Open Oproep Winvorm voor aanstellen ontwerper voor de omgeving van de Abdijsite Ten Bogaerde - 
goedkeuren bestek 2de fase 

Gehoord dhr. burgemeester in zijn toelichting 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

15. Open Oproep Winvorm voor aanstellen ontwerper voor de omgeving van de Abdijsite Ten Bogaerde - 
goedkeuren ontwerpovereenkomst 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

16. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst in kader van TOP-Kust voor de uitwerking gemeentelijke dossiers 
rond reconversie en verdichting Koksijde - "Masterplan voor Koksijde-dorp" 

Schepen Decorte geeft toelichting over dit pilootproject inzake ruimtelijke planning aan de kust, verwijst naar eerder 

doorlopen procedure en naar de toelichting in de raadscommissie; hij stelt dat hier heel creatieve input kan komen voor 
dit gebied; hij stelt dat er niet wordt geraakt aan het voetbalterrein; dit project kost de gemeente niets, want gedragen 
door de provincie en Vlaanderen 

Raadslid Pieters vindt dit een goed initiatief, maar vraagt uitleg over “gebruikers” die mogen meedenken en ook vragen 
stelt over de principes over het wonen op deze site 

Raadslid Gantois stelt dat haar fractie achter dit project staat en vraagt om de brandweersite mee op te nemen en ook 
hoe het zit met het gebruik door de brandweerzone van het oud politiekantoor 

Schepen Decorte stelt dat de bewoners op het einde van de ontwerpweek kunnen betrokken worden en uitleg geeft over 
de oefening rond de woonvormen en daar creatief kan over nagedacht worden; hij stelt dat de brandweersite ook is 
opgenomen; de burgemeester zegt dat het administratief centrum van de brandweerzone zal blijven op de kazernesite 
van de Basis 

Raadslid Gantois dringt aan dat de annex gebouwen niet voor lange termijn zouden verhuurd worden waarop de 
burgemeester stelt dat het administratief centrum van de brandweerzone in Koksijde moet blijven en dit de bedoeling 
was van een verhuur voor negen jaar 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

17. Goedkeuring van het BNIP 'Belgian open aerobatic championship Koksijde' 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

18. Gemeentelijke basisscholen - goedkeuren besteding lestijdenpakket 

Schepen Van Hove verwijst naar de recente leerlingentelling en stelt dat de gemeente opnieuw wil investeren in kleine 
klassen en uren ten laste zal nemen en hierover de details geeft en ook een overzicht geeft van het aantal leerlingen 

 Goedgekeurd met unanimiteit 
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EXTRA AGENDAPUNTEN 

 
19. Aanleg BMX-piste op gemeentegrond (o.v.v. raadslid Diatta) 

Raadslid Diatta verwijst naar de toelichtende nota en stelt dat het een opportuniteit is om jongeren te laten sporten en 

vraagt steun voor haar voorstel 

Schepen Dawyndt zegt dit idee te zullen meenemen in het meerjarenplan en verwijst naar een bestaande piste in Gent 
en stelt dat er hier vraag naar is en er mogelijks plaats is op de sportlocatie in Oostduinkerke en dit verder zal 
onderzocht worden 

Raadslid De Coster vindt dat er te weinig info in de toelichting staat en zich zelf heeft geïnformeerd over de aanleg- en 
onderhoudskosten 

De burgemeester stelt dit project zeker te zullen uitvoeren en opnemen in het meerjarenplan 

Raadslid Diatta stelt dat dit project zeker een opportuniteit is voor de gemeente 

Raadslid Loones zegt dat zijn fractie dit punt steunt, een aantal vragen had en vaststelt dat er niet moet gewacht worden 
op het meerjarenplan en hij roept op dat hun punten ook zouden goedgekeurd worden 

 goedgekeurd met unanimiteit 

20. Geen nieuwe, bovengrondse hoogspanningslijn door de duinen en de Westhoek (o.v.v. N-VA) 

Raadslid Loones verwijst naar het thema over windmolens op zee maar ook naar de discussie over hoe de energie aan 
land moet gebracht worden; hij verwijst naar het voorkeurtracé waar er protest over is, maar ook over een scenario 
waar het aanlanden van de kabel ook in Koksijde wordt bestudeerd en vraagt om proactief hieromtrent een standpunt 
tegen over in te nemen 

De burgemeester is blij over het aankaarten van dit punt, stelt dat Koksijde niet weerhouden is geweest in de studie en 
een stand van zaken geeft over deze studie, maar toch voorstelt om volgende motie ter stemming voor te leggen: 

De gemeenteraad van Koksijde nam kennis van de studie “Locatiestudie “Ventilius” aanlanding zeekabels – eindrapport” 
opgesteld in opdracht van Elia/Tractebel, document voorgelegd aan de Vlaamse regering met referentie VR 2019 2903 
DOC.0422/8. Hierin wordt een scenario ontwikkeld waarbij op het grondgebied van Koksijde, meer bepaald ter hoogte 
van de Zeebermduinen/Hannecartbos en de Doornpanne zeekabels aan land zouden komen, meer bepaald door middel 
van een doorboring van de duinen. De gemeenteraad betreurt dat de gemeente Koksijde hieromtrent nooit werd 
geïnformeerd of betrokken in het proces. De gekozen locatie is gelegen in het Habitatrichtlijngebied BE2500001 
“Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin”, in het Vogelrichtlijngebied BE2500121 ‘Westkust’ en in VEN-gebied 101 
‘De Westkust’. De gemeenteraad van Koksijde vraagt dan ook met aandrang aan de Vlaamse Regering om de scenario’s 
in de gemeente Koksijde in de verdere studie te schrappen. 

Raadslid Loones stelt dat zijn fractie hiermee akkoord is 

 Motie goedgekeurd met unanimiteit 

21. DJ-muziekevents op onze zeedijk(en) (o.v.v. N-VA) 

Raadslid Vandenbroucke verwijst naar de bespreking van het initiatief in de VVV en stelt dat de jeugd vragende partij is 
voor dergelijk evenement en vraagt om dit voorstel goed te keuren 

Schepen Geersens verwijst naar het feit dat dit voorstel van raadslid Deltombe komt, maar het de VVV is die, conform de 
overeenkomst met de gemeente, hierover beslist en dus voorstelt om dit punt te verdagen en de bespreking te verwijzen 
naar de VVV 

Raadslid Loones stelt dat de gemeenteraad volheid van bevoegdheid heeft en dit punt hier dus kan behandeld worden 
waarop schepen Geersens meldt dat elk orgaan zijn rol moeten kunnen spelen 

De burgemeester stelt dat de uitvoering dit jaar niet meer kan omwille van de werklast 

Raadslid Van Herck stelt dat dit een goed voorstel is en zijn fractie voorstander is om dit zelfs buiten het seizoen uit te 
breiden 

De voorzitter stelt voor om te stemmen over de verdaging zoals voorgesteld door schepen Geersens 

 Punt verdaagd met 14 ja (C. Castelein,M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, S. Diatta ) 
en 13 tegen (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. 
Decorte S. De Rechter, E. Van Herck, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans, N. Willaert) 

22. Inrichten van een begraafplaats voor huisdieren (o.v.v. N-VA) 

Raadslid Hillewaere licht zijn punt toe 

Schepen Geersens deelt de bekommernis om het dierenwelzijn, stelt dat een aantal mensen een beroep doen op een 
uitvaartcentrum waar dieren gecremeerd worden en een strooiweide is voorzien en stelt dat er volgens dierenartsen 
geen vraag is voor een begraafplaats, maar dit wel kan bekeken worden 

Schepen Geersens stelt voor om een amendement goed te keuren, met name dat huisdieren tot 10 kg in de tuin kunnen 
begraven worden en er zal bekeken worden of er bij Ganzeweide iets kan gedaan worden 

 amendement goedgekeurd met unanimiteit 

23. Opstellen omvattend waterreglement (o.v.v. N-VA) 

Raadslid Gantois licht haar voorstel toe en stelt dat er omzichtig moet worden omgesprongen met regenwater en daartoe 

een aantal concrete punten toelicht 
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de burgemeester geeft de acties die reeds zijn ondernomen, een overzicht van de bestaande reglementering en stelt dit 
punt nu niet te zullen goedkeuren en daarbij de argumenten aanhaalt waarop raadslid Gantois herhaalt dat 
bewustwording over het watergebruik nodig blijft en belangrijk is en vraagt dat dit toch verder zou bestudeerd worden 

 er wordt niet gestemd over dit punt 

 
MONDELINGE VRAGEN 
 

24. Verschillende afwijkingen van de plannen heraanleg Koksijde dorp (raadslid Pieters) 

Raadslid Pieters stelt dat de werken goed vorderen, maar een aantal aangelanden hebben opgemerkt dat de werken niet 
volgens de opgemaakte plannen worden uitgevoerd en deze punten opsomt en hierover uitleg vraagt; de burgemeester 
beantwoordt de gestelde vragen; raadslid Pieters betreurt dat het fietspad niet werd doorgetrokken tot aan de lichten; de 
burgemeester meldt dat er gekozen is voor parkeerplaatsen in de buurt van handelszaken 

25. Zendmast thv ingang Sporthal Koksijde dorp (raadslid Pieters) 

Raadslid Pieters vraagt wat de toekomstplannen zijn met deze zendmast gelet de verhuis van de politie; de 
burgemeester licht de stand van zaken toe over de beide masten in Koksijde-dorp 

26. Taalbubbels in Aalst (raadslid Loones) 

Raadslid Loones vraagt of er binnen de gemeente vraag is om anderstalige kinderen op een speelse wijze de kennis van 

het Nederlands in de vakantie bij te brengen; schepen Van Hove licht een proefproject toe en verwijst naar het feit dat 
kinderen gemotiveerd worden om naar de speelveugel of Summerfun te gaan en op die manier hun Nederlands te 
kunnen onderhouden; deze zomer zal er ook een zorgmonitor aanwezig zijn op de speelpleinwerking voor anderstalige 
kinderen 

27. Verblijfsregister voor co-ouderschap (raadslid Loones) 

Raadslid Loones wijst op de problemen die kinderen van co-ouders kunnen hebben en kunnen ingeschreven worden in 

twee gemeenten en vraagt wat hier de stand van zaken is en dit ook nuttig is in functie van mogelijke kortingen op 
gemeentelijke activiteiten; schepen Anseeuw verwijst naar de bestaande regelgeving, stelt dat er in Koksijde zes 
dergelijke dossiers zijn en er nog eens een artikel in Tij-dingen kan opgenomen worden 

28. Leegstandsdatabank handelspanden (raadslid Vandenbroucke) 

Raadslid Vandenbroucke verwijst naar de bespreking in de commissie waaruit blijkt dat woonhuis NieKo de gegevens niet 
bijhoudt en vraagt hoe de zaak zal opgevolgd worden; schepen Geersens verwijst naar diverse initiatieven en het feit dat 
de Locatus databank wordt bijgehouden en deze verder zal uitgebouwd worden 

29. Gecoro (raadslid Vandenbroucke) 

Raadslid Vandenbroucke verwijst naar de oproep in Tij-dingen en vraagt waarom de gemeenteraad niet is betrokken bij 
de samenstelling van de Gecoro, vraagt waarom er nu maar twee afgevaardigden namens de handelaars zijn en ook 
vraagt om de jeugd op te nemen; schepen Dawyndt verwijst naar het feit dat is beslist om meer deskundigen in de 
Gecoro op te nemen, een handelaar ook deskundige kan zijn en dat ook een jeugdig iemand als deskundige kan 
opgenomen worden, schepen Dawyndt stelt om de samenstelling nog aan de gemeenteraad voor te leggen. 

30. Vissersboot N788 (raadslid Verhaeghe) 

Raadslid Verhaeghe verwijst naar het wegnemen van de boot die een visitekaartje was voor de gemeente en vraagt of er 
iets nieuws in de plaats komt en vraagt om de kiel tentoon te stellen bij het Navigo; de burgemeester stelt dat de boot 
niet meer kon hersteld worden en het ook onveilig werd en beaamt dat op deze plaats iets nieuws zal moeten komen en 
hij voorstelt dat er een oproep via Tij-dingen zal gedaan worden om te polsen wat de bevolking wenst; hij somt ook de 
kosten op van herstellingen 

31. Week van de begraafplaatsen (raadslid Verhaeghe) 

Raadslid Verhaeghe vraagt blijvende aandacht voor de sterretjesweides op de begraafplaatsen en vraagt om deze wat 

extra luister te geven door het plaatsen van een kunstwerk met tekst of gedicht en om het nog eens onder de aandacht 
te brengen; schepen Geersens meldt dat er momenteel nog geen bijzettingen zijn gebeurd maar meldt dat er momenteel 
wordt bekeken om er iets extra te plaatsen 

32. Ventweg (raadslid Hillewaere) 

Raadslid Hillewaere vraagt naar een stand van zaken over de herinrichting van de ventweg aan de Spreeuwenberg en 
over het onderhoud en over de bestemming van het aangekochte stuk grond; de burgemeester stelt dit te zullen 
aanpakken nu de gemeente eigenaar is van deze ventweg; hij schetst een aantal mogelijkheden die in deze zone kunnen 

gerealiseerd worden 

33. Doventolken (raadslid Hancke) 

Raadslid Hancke verwijst naar het initiatief in Oostende waar men is gestart met doventolken via TV-schermen in de 
dienst burgerzaken en vraagt of dit hier ook zou kunnen ingevoerd worden; schepen Van Hove stelt dat we hier ook met 
dit fenomeen te maken hebben en er een overleg zal zijn met een betrokken vzw 

34. Olifantengras (raadslid Hancke) 

Raadslid Hancke verwijst naar het potentieel van olifantengras en de voordelen op het vlak van CO2-uitstoot en strijd 
tegen klimaatopwarming; schepen Decorte meldt dat er geen concrete plannen zijn om dit in eigen regie uit te voeren, er 
bovendien beter voorkeur wordt gegeven aan eigen gewassen en het bovendien enorm veel ruimte inneemt; hij 
concludeert dat er andere mogelijkheden zijn om klimaatopwarming tegen te gaan 

35. Wielerwedstrijd (raadslid Dirk Decorte) 

Raadslid Decorte vraagt of er een evaluatie van de wielerwedstrijd Bredene-Koksijde Classic is gemaakt en vraagt of een 

beurtrol van aankomstplaats in de deelgemeenten mogelijk is; schepen Dawyndt verwijst naar de evaluatie en de 
mogelijkheid kan bekeken worden of een aankomst in Sint-Idesbald wenselijk is; in Oostduinkerke is het probleem de 
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aanwezigheid van tramrails op het einde van het parcours, maar hij openstaat om dit in de toekomst te bekijken; hij 
vermeldt ook dat de kijkcijfers nog niet allemaal zijn doorgegeven 

36. Witte Burg (raadslid Dirk Decorte) 

Raadslid Decorte vraagt of er al een evaluatie is gemaakt van de uitgevoerde werken, vraagt of de gebruikers zullen 
bevraagd worden en een vraag stelt over het gebrek aan frigo’s aan de toog; de burgemeester vernam dat er 
tevredenheid is over de indeling van de zaal en stelt dat er een probleem gekend is over de afwasmachine en de vraag 
rond de koelkasten zal bekeken worden 

 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 21u17 
volgende raadszitting : dinsdag 2 juli 2019 
 
Voor een woordelijke weergave van de zitting wordt verwezen naar  
https://koksijde.notubiz.be/vergadering/594325/%2021-05-2019 dat integraal deel uitmaakt van dit zittingsverslag. 
 
 
 
 

Voor verslag 
de algemeen directeur 
Joeri STEKELORUM 

https://koksijde.notubiz.be/vergadering/594325/%2021-05-2019
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Aanwezig: C. CASTELEIN, voorzitter 
 M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester; 
 S. ANSEEUW, G. DECORTE, L. VAN HOVE, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, I. VANCAYSEELE, schepenen 
 R. GANTOIS, L. DELTOMBE, F. DEVOS, G. DELIE, B. DALLE, E. VAN HERCK, G. VERHAEGHE, P. HILLEWAERE, A. 

HANCKE, H. GHYSELEN, S. LOONES, P. VANDENBROUCKE, B. PIETERS, A. DE COSTER, D. WOLTER HOFMANS, J. 
PAELINCK, D. DECORTE, S. DE RECHTER, N. WILLAERT raadsleden 

 J. STEKELORUM, algemeen directeur 

 

 
De zitting vangt aan om 19u09 
 
Verontschuldigingen: raadsleden Gantois, Dalle, Pieters en De Rechter 
 
Raadslid Paelinck dankt voor de felicitaties nav de geboorte van haar zoon en bedankt ook raadslid Devos voor de overname van 
het voorzitterschap van de fractie 

Raadslid Van Herck meldt dat raadslid Wolter Hofmans geen deel meer uitmaakt van de fractie Koksijde Vooruit 

Raadslid Wolter Hofmans deelt mee voortaan als onafhankelijke in de gemeenteraad te zetelen. 

 
 

OPENBARE ZITTING 

1. Goedkeuren notulen van de raadszitting van 21 mei 2019 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

2. Mededelingen door de burgemeester 

De burgemeester deelt mee dat wat betreft de bankautomaat in Sint-Idesbald er een doorbraak is, met name is er een 
overeenkomst met een bank gesloten, dit is een goede zaak voor de inwoners en toeristen; hij stelt dat er nog een 
gepaste locatie moet worden gezocht en dat de gemeente een deel zelf zal financieren, hij meldt ten slotte dat er een 
verkiezingsbelofte hiermee werd ingelost 

Raadslid De Coster vraagt om toch nog maximaal in te zetten op digitaal betalen en hiervoor cursussen gratis aan te 
bieden 

Raadslid Loones feliciteert voor de inspanning en meent dat de fracties zich elkaar op die manier scherp houden; hij 
heeft nog vragen bij de kostprijs en de locatie 

Raadslid Decorte geeft een locatie aan die zou kunnen gebruikt worden 

Raadslid Wolter Hofmans stelt verwonderd te zijn, maar is ook tevreden gezien haar inspanningen in dit dossier beloond 
worden, maar ze betreurt dat er op die manier misbruik wordt gemaakt van haar inspanningen, maar stelt dat het 
resultaat telt; haar agendapunt kan van de agenda afgevoerd worden; ze geeft ook een locatie aan waar de automaat 
zou kunnen komen 

Raadslid Van Herck stelt dat uit deze zaak een les kan getrokken worden, met name stimulansen moeten gebeuren voor 
de lokale economie 

De burgemeester rondt af, verwijst naar de rol van Febelfin in dit dossier en bedankt deze instantie voor de bemiddeling 

 

3. Toelichting stand van zaken Ronde van Koksijde 

De algemeen directeur geeft een stand van zaken over het aantal reacties en de verdere acties 

raadslid Loones vraagt of de antwoorden zullen publiek gemaakt worden waarop de burgemeester meldt dit te zullen 
doen 

raadslid Van Herck verwijst naar de Ronde van Koksijde van zijn fractie, vindt het een goed initiatief, hij meent dat de 
open vragen de mensen misschien hebben afgeschrikt; hij vindt dat elk idee waardevol kan zijn en vraagt om werktafels 
op te richten 

De burgemeester antwoordt dat de verwerking nu kan gebeuren en een ontwerp zal voorgelegd worden aan de bevolking 
en nadien naar de raadscommissie en de gemeenteraad 

 kennisname 

4. Kennisname van de overeenkomst nr. 19/46 inzake de mededeling van persoonsgegevens door de KSZ aan de 
gemeente Koksijde voor de automatische toekenning van aanvullende voordelen aan inwoners die recht hebben 
op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging. 

raadslid Loones stelt vast dat het een verderzetting is, er geen nieuwe elementen in zitten; hij vraagt hoe dit precies is 

geregeld 



 zittingsverslag gemeenteraad 02/07/2019  2 

De financieel directeur geeft technische uitleg bij dit punt 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

5. Vaststellen van de jaarrekening 2018 

Raadslid Van Herck verwijst naar de bespreking in de commissie, stelt dat zijn fractie zal tegen stemmen omdat de 
schuld nog steeds te hoog is en opnieuw zal stijgen; hij doet nog eens oproep om ambitieus te blijven op het vlak van 
enkele belangrijke thema’s 

De burgemeester stelt dat de cijfers voor zich spreken en verwijst naar de grafiek in de nota, waar uit blijkt dat de schuld 
de afgelopen jaren is gedaald naar 82,8 miljoen euro 

Raadslid Van Herck verwijst dat de prognose aangeeft dat de schuld opnieuw zal stijgen 

 Goedgekeurd met 19 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, H. Ghyselen, J. Paelinck, G. 
Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte), 1 onthouding (Wolter 
Hofmans) en 3 tegen (Van Herck, Decoster, Willaert) 

6. Goedkeuren gemeente budget 2019 : wijziging nr. 1 

Raadslid Loones stelt vast uit het document dat 2019 een overgangsjaar is en van weinig ambitie getuigt; hij haalt 

vervolgens een aantal thema’s aan, om te beginnen stelt hij dat weinig nieuwe initiatieven voor jeugdwerking zijn 
voorzien 

De burgemeester deelt mee dat deze begroting werd goedgekeurd in 2018, ook door de NVA-fractie;  

Raadslid Loones vervolgt met het thema sport, met name vraagt een stand van zaken over het hockeyveld en de BMX-
piste; hij stelt nog vragen over werken in het Navigo en de kostprijs voor het opgraven van de potvis; vervolgens vragen 
over betaalbaar wonen en de stijging van de uitgaven op dat vlak; schepen Decorte stelt dat raadslid Loones niet correct 
is, gezien hij in de commissie uitleg gegeven heeft over de stand van dit huisvestingsproject 

Raadslid Loones vervolgt met openbare werken, meer bepaald budget voor de heraanleg van de Kerkstraat; er is niets 
opgenomen voor bijkomende maatregelen voor zonnepanelen; op vlak van lokale economie komt er slechts een beperkt 
bedrag bij; er is niets voorzien voor de sterretjesweide; hij verwijst naar de steun voor de MUG-heli; hij verwijst ook 
naar subsidies die volgens reglement worden uitgekeerd, maar weinig worden gebruikt; hij vraagt om extra publiciteit te 
maken voor tussenkomst lidgeld voor jeugdclubs en projecten Huis van het Kind; hij vraagt uitleg over het verschil in 
subsidies voor wat betreft de kruiersverenigingen 

 Goedgekeurd met 13 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, H. Ghyselen, J. Paelinck) en 10 
tegen (G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, E. Van Herck, 
A. De Coster, N. Willaert, D. Wolter Hofmans) 

7. Kennisname OCMW Dienstjaarrekening 2018 
 kennisname met 20 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 

Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, H. Ghyselen, J. Paelinck, G. 
Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, D. Wolter Hofmans) en 
3 onthoudingen (Van Herck, De Coster, Willaert) 

8. Advies Rekeningen AGB Koksijde 2018 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

9. Goedkeuren beheersovereenkomst tussen gemeente Koksijde en AGB Koksijde 

Raadslid Loones vraagt om de gemeenteraad bevoegd te maken voor het bepalen van de retributies voor het zwembad, 
het ondergronds parkeren en de golf 

 Goedgekeurd met 16 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, H. Ghyselen, J. Paelinck, Van 
Herck, De Coster, Willaert) en 7 onthoudingen (G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. 
Vandenbroucke, D. Decorte, D. Wolter Hofmans) 

10. vzw Bejaardenzorg KEI: kennisname wijziging statuten en aanduiden vertegenwoordigers 
 na geheime stemming: goedgekeurd met 13 ja, 9 onthoudingen, 1 tegen 

11. vzw Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Westkust - aanduiden vertegenwoordiger van de gemeente voor de raad 
van bestuur. 

 na geheime stemming goedgekeurd met 13 voor en 10 onthoudingen 

12. Aanstellen van leden van gezamenlijk beheersorgaan voor de gemeentelijke openbare bibliotheek en het 
cultuurcentrum CasinoKoksijde, genaamd GBO 

Volgende personen worden afgevaardigd: 

 Namens LB: Peter Bonhomme, Yves Roose, Libert Van Riet, Annie Vandenberghe 
namens NVA: Greet Verhaeghe, Hilde De Graeve 
namens KV: Hilde Porreye 
namens sp.a: Zoë Coppens 

13. Gemeentelijke preventieraad - goedkeuren huishoudelijk reglement en aanstelling leden 
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Raadslid Loones verwijst naar de bepalingen dat een evaluatie-/jaarverslag wordt opgesteld en vraagt bij amendement 
dat zou worden voorzien om dit aan de gemeenteraad ter kennisgeving over te maken  

 Amendement en punt ten gronde goedgekeurd met unanimiteit 

14. Aktename jaarverslag 2018 van de gemeentelijke adviesraad Onroerend Erfgoed 

Raadslid Loones geeft een stand van zaken over de bunkersite Waldersee en het grafmonument Artan waarop de 
burgemeester meldt dat dit reeds tien jaar geleden werd aangevraagd 

 Aktename met 19 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, H. Ghyselen, J. Paelinck, G. 

Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte) en 4 onthoudingen 
(Van Herck, De Coster, Willaert, Wolter Hofmans) 

15. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: aanleg van een persleiding tussen station 
Torreele (IWVA) en Golf ter Hille 

Gehoord schepen Anseeuw in haar toelichting 

Raadslid Van Herck stelt vast dat de gemeente hier de kosten draagt en dit eigenlijk ten laste van het AGB moet komen 

 Goedgekeurd met 19 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, H. Ghyselen, J. Paelinck, G. 
Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte) en 4 tegen (Van Herck, 
De Coster, Willaert, Wolter Hofmans) 

16. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: De Panne-Koksijde-Veurne: 
Herinrichting van de N35 en aanleg drukrioleringsstelsel in de Oosthoekstraat-Noordhoekstraat en Klokhofstraat 

De burgemeester stelt blij te zijn dat dit project nu effectief zal uitgevoerd worden 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

17. Goedkeuring verwervingen en akte met de familie Welvaert voor de herinrichting N35 Veurne-De Panne-

Koksijde 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

18. Goedkeuring afstoting objecten NAVIGO-collectie 

Raadslid Loones vraagt een toelichting voor het publiek thuis 

Schepen Anseeuw geeft toelichting bij dit punt 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

19. Reglement betreffende het gebruik van gemeentelijke hondenspeelzones 

Schepen Decorte geeft toelichting bij dit punt, de stand van zaken geeft van het project in Oostduinkerke en de plannen 
voor een nieuw hondenspeelzone in Koksijde toelicht;  

Raadslid Van Herck is namens raadslid Bogaerts tevreden dat dit project er komt, de meerderheid feliciteert en stelt dat 
ook alle voorwaarden technisch zijn voldaan 

Raadslid Hillewaere uit ook zijn dank voor de realisatie van dit project 

 goedgekeurd met unanimiteit 

20. bepalen van maatschappelijke geledingen voor de nieuwe gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening 

Gehoord de voorzitter die stelt dit punt te verdagen 

 punt uitgesteld met unanimiteit 

raadslid Van Herck niet aanwezig bij de stemming van navolgend punt 

 
21. Goedkeuren overeenkomst tussen de IWVA, de gemeente Koksijde en het autonoom gemeentebedrijf voor de 

levering van beregeningswater 

Schepen Anseeuw geeft toelichting bij het opzet van dit punt 

Raadslid Loones vindt dit een goede beslissing en dat er de nodige ruchtbaarheid aan gegeven wordt in functie van 
spaarzaamheid met water 

 Goedgekeurd met unanimiteit (22) 

22. Aanpassing overeenkomst verstrekken renteloze lening aan vzw de Verenigde Vrienden 

Schepen Dawyndt geeft uitleg bij dit punt, met name dat de Keizer der Juniores toch nog verder zou georganiseerd 
worden 

Raadslid De Coster vraagt hoe het zit met verdere deelname aan het circuit en meent dat de vraagprijs zal stijgen en 
vraagt of hier rekening mee is gehouden, waarna schepen Dawyndt dit verduidelijkt 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

23. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met Energiehuis DVV Westhoek 
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Schepen Decorte geeft toelichting bij dit punt, met name de historiek en de opzet van deze overeenkomst 

Raadslid Van Herck vraagt of er een kost is aan deze samenwerking, waarop schepen Decorte antwoordt dat dit niet het 
geval is 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

24. Goedkeuring van het BNIP 'Night of the Proms Summer Edition' 

De burgemeester licht dit punt toe, gevolgd door een stand van zaken door schepen Geersens 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

25. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Nelson 
Mandelastraat 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

26. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen – 
Biedenkopflaan 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

27. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen – 
Dumanoirstraat 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

28. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen – 
Parnassiusstraat 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

29. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen – 
Lusthuisjesstraat 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

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

 Goedgekeurd met unanimiteit 

31. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen – Zeelaan 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

32. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Karel 
Woestelaan 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

33. Goedkeuren schoolreglement 2019 en infobrochure van de Gemeentelijke basisschool Oostduinkerke 

Schepen Van Hove verwijst naar enkele wijzigingen in de wetgeving en de wijzigingen in het reglement toelicht 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

34. Goedkeuren schoolreglement 2019 van de Gemeentelijke basisschool Koksijde 
 Goedgekeurd met unanimiteit 

35. Westhoekacademie (WAK) - goedkeuren besteding lestijdenpakket schooljaar 2019-2020 

Schepen Van Hove geeft een toelichting bij dit punt en geeft wat meer uitleg over het project KunstKuur 

Raadslid Loones vraagt of er wel budget is voor dit project en vraagt of dit niet in het besluit moet opgenomen worden 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

36. Goedkeuren lestijdenpakket StAPwest 

Schepen Van Hove licht dit punt toe 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

37. Goedkeuring deontologische code medewerkers lokaal bestuur Koksijde 

Schepen Decorte meldt dat er nu één deontologische code is voor gemeente en OCMW 

Raadslid Van Herck meldt dat er hier goed werk is geleverd met duidelijke teksten 

Raadslid Loones stelt dat er goede reacties komen vanuit het personeel 

 Goedgekeurd met unanimiteit 

38. Principeakkoord voor wat betreft een tegemoetkoming in kosten door de gemeente voor plaatsing/uitbating 
ATM te Sint-Idesbald (o.v.v. raadslid Wolter Hofmans) 

Gehoord de voorzitter die voorstelt om dit punt van de dagorde af te voeren, gelet dit ruim aan bod is gekomen bij de 

mededelingen 
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 Punt afgevoerd van de dagorde 

39. Introductie deelsteps (o.v.v. raadslid Van Herck) 

Raadslid Van Herck geeft toelichting bij dit punt, verwijst naar het filmpje van raadslid Devos; hij verwijst naar het 

succes van deelsteps in andere kustgemeenten en meent dat Koksijde hier mee op het klimaat-thema kan inspelen; hij 
stelt voor om een toeristische route te maken voor steps 

Schepen Decorte verwijst naar het lopende project van deelfietsen waar alle energie naar toe gaat, de meerderheid staat 
er voor open en is bereid dit verder te onderzoeken maar er zal eerst overleg gebeuren met de handelaars in de 
gemeente in het najaar; in Oostende is er een private partner hiermee bezig, hij meent dat er ook overleg moet 
gebeuren met de buurgemeenten om eenzelfde systeem te hebben; hij wil ook eerst de negatieve zaken verder 
meenemen in het onderzoek 

Raadslid Devos deelt zijn ervaringen en beaamt dat de lokale handelaars er moeten bij betrokken worden, ook de 
overlast moet bekeken worden 

Gehoord raadslid Loones die voorstelt om bij amendement dit punt goed te keuren 

Gehoord de burgemeester die voorstelt om eerst over volgend amendement te stemmen: Art. 1: De gemeenteraad heeft 
belangstelling voor het deel-step systeem zoals in Oostende en vraagt de bestuurscoalitie dit systeem te onderzoeken na 
overleg met de buurgemeenten 

 Volgend besluit goedgekeurd met unanimiteit 
Art. 1: De gemeenteraad heeft belangstelling voor het deel-step systeem zoals in Oostende en vraagt de 
bestuurscoalitie dit systeem te onderzoeken na overleg met de buurgemeenten 

40. Pylyserlaan (o.v.v. raadslid Van Herck) 

Raadslid Van Herck verwijst naar zijn eerdere tussenkomst, maar nu stelt hij vast dat er nog steeds ongevallen gebeuren 
in de bocht en het gevaarlijk blijft voor de voetgangers; hij vindt het planten van bomen geen goede oplossing; hij wijst 
ook op mogelijk sluipverkeer en vraagt om structurele oplossingen en om de mening van de bewoners te vragen; hij 
stelt zijn voorstel van beslissing voor, met name een externe verkeersdeskundige aan te stellen en de bewoners te 
raadplegen en advies in te winnen bij VIAS 

De burgemeester stelt blijvende aandacht te hebben voor de Pylyserlaan en dit geregeld ter sprake komt in de 
verkeerscommissie, hij stelt geen kennis te hebben van 7 incidenten, deze zijn niet gekend bij de politie; hij stelt dat er 
geregeld controles zijn, er binnen de gemeente en politiezone voldoende expertise aanwezig is; de bewoners kunnen 
worden uitgenodigd op de verkeerscommissie; hij stelt dan ook voor om over volgend amendement te stemmen: De 
gemeenteraad vraagt het dossier Pylyserlaan blijvend te monitoren op het gebied van verkeersveiligheid 

Raadslid Loones meent dat er net iets meer moet gedaan worden en een externe kijk goed kan zijn, waarop raadslid Van 
Herck meldt dat een externe, frisse kijk goed kan zijn 

 Volgend besluit goedgekeurd met 13 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. 
Van Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, H. Ghyselen, J. 
Paelinck), 1 onthouding (D. Wolter Hofmans) en 9 tegen (G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. 
Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, E. Van Herck, A. De Coster, N. Willaert) 
De gemeenteraad vraagt het dossier Pylyserlaan blijvend te monitoren op het gebied van verkeersveiligheid 

 De drie voorstellen ten gronde zijn verworpen met 10 ja (G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. 

Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, E. Van Herck, A. De Coster, N. Willaert, D. Wolter Hofmans) en 
13 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. Geersens, D. 
Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, H. Ghyselen, J. Paelinck) 

41. Een ambitieuze investering in extra fietsinfrastructuur (o.v.v. raadslid Loones) 

Raadslid Loones stelt met dit agendapunt het signaal te willen geven dat er ook zal geïnvesteerd moeten worden in 
fietsinfrastructuur, het punt herhaalt voorstellen van N-VA die reeds vroeger werden gedaan, hij vraagt de afzonderlijke 
stemming voor punten 5 tot en met 9 die nieuwe voorstellen zijn 

Raadslid Van Herck staat achter een aantal voorstellen 

Schepen Decorte krijgt de indruk dat er een strijd is om goede punten naar zich toe te halen, hij stelt dat Koksijde een 
van de meest fietsvriendelijke gemeenten is en hiervoor zelfs is gelauwerd; hij stelt ook dat in functie van het 
meerjarenplan er een ambitieus fietsplan zal voorgelegd worden, hij stelt voor om de voorstellen te verdagen, niet omdat 
de meerderheid er tegen is, maar omdat dit wordt meegenomen in het meerjarenplan 

Gehoord de voorzitter die voorstelt dit punt te verdagen 

 Punt verdaagd met 13 voor (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, H. Ghyselen, J. Paelinck) en 10 

tegen (G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, E. Van Herck, 
A. De Coster, N. Willaert, D. Wolter Hofmans) 

Schepen Decorte en raadslid Hillewaere niet aanwezig bij de stemming van navolgend punt 

 
42. De herinvoering van feestcomités in onze gemeente (o.v.v. N-VA) 

Raadslid Loones stelt dat zijn partij belang hecht aan sociale cohesie en samenwerking tussen mensen, er vroeger al een 

voorstel werd gelanceerd voor het introduceren van een burgerbegroting waarmee inspraak kan gegeven worden aan de 
eigen inwoners maar dit niet gesteund wordt door de gemeenteraad; hij stelt voor om de feestcomités opnieuw in te 
voeren zodat op die manier er burgerparticipatie kan gebeuren 
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Schepen Geersens verwijst naar het feit dat vroeger de budgetten teveel versnipperd waren, er geen coördinatie 
mogelijk was tussen de diverse comités en veel energie kostte; er is toen beslist niet meer te werken met feestcomités, 
maar er wordt nu gewerkt met betaalde vrijwilligers, het bespaarde toen kosten; ze verwijst ook naar de toelagen en 
technische ondersteuning die de verenigingen en initiatieven krijgen; ze stelt dat het de taak is van de gemeentediensten 
om een kwalitatief aanbod te doen; ze haalt nog even de evolutie op het vlak van kermissen aan en het verloop van de 
kermis in Koksijde-dorp 

Raadslid Loones stelt dat er weer meer geïnvesteerd moet worden in kleine zaken die leuk zijn, in het authentieke, waar 
de klemtoon nu teveel op grote initiatieven ligt;  

De burgemeester ergert zich aan het betoog van raadslid Loones, hij stelde zelf de evolutie vast van de kermissen, stelt 
dat de diensten steeds de activiteiten evalueren om ze beter te maken, hij verwijst ook naar de inspanningen die de 
gemeente doet voor verenigingen 

Raadslid De Coster sluit zich aan bij het feit dat de kermis in Koksijde-dorp niets was en ook signalen opvangt dat de 
feestcomités wel degelijk nog kunnen werken 

Raadslid Van Herck schetst het verloop van wat er fout is gelopen met de kermis in Koksijde-dorp 

Raadslid Loones herhaalt zijn argumenten voor dit punt 

Schepen Dawyndt verwijst naar het feit dat ook in Oostduinkerke de kermis achteruit gaat omdat de mentaliteit van de 
mensen is gewijzigd 

Schepen Geersens stelt dat  

 Punt niet goedgekeurd met 12 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, H. Ghyselen, J. Paelinck), 9 voor 
(G. Verhaeghe, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, E. Van Herck, A. De Coster, N. 
Willaert, D. Wolter Hofmans) 

43. Koesteren van onze jumelages (o.v.v. N-VA) 

Raadslid Vandenbroucke verwijst naar het feit dat de gemeente een grote traditie heeft op het vlak van jumelages, maar 
er nu enige onduidelijkheid is over de toekomst van dit initiatief; ze leest vervolgens de drie punten uit haar agendapunt 
die ter stemming wordt voorgelegd. 

Raadslid Deltombe geeft uitleg over de werking van de jumelage, gezien hij 25 jaar voorzitter is geweest; hij stelt dat 
het comité van Koksijde goed werk levert volgens de afspraken; hij stelt vast dat initiatieven naar de jeugd nog weinig 
succes kennen; hij stelt dat de toekomst ligt in samenwerking met andere gemeenten op lossere basis; hij legt volgend 
alternatief besluit ter stemming voor:  

1/ De gemeenteraad herbevestigt haar steun aan alle jumelages en spreekt de wens uit deze verder te laten floreren. 

2/ De gemeenteraad vraagt het gemeentebestuur daartoe om het belang van deze verbroederingen organisatorisch en 
financieel voldoende sterk te verankeren in de op te stellen meerjarenplanning. Zo versterken we onze gemeentelijke 
identiteit, investeren we in Europese en lokale gemeenschapsvorming en kaderen we dit alles ook in een toeristisch-
economische aanpak om onze lokale economie verder te versterken. Bovendien blijven we onze jongeren hierbij prioritair 
betrekken. 

3/ De gemeenteraad vraagt het gemeentebestuur om in Tijdingen extra aandacht te besteden aan de verbroederingen. 

4/ De gemeenteraad vraagt om initiatieven ook op bilaterale basis te bevorderen. 

 Volgend besluit goedgekeurd met unanimiteit 
1/ De gemeenteraad herbevestigt haar steun aan alle jumelages en spreekt de wens uit deze verder te laten 
floreren. 
2/ De gemeenteraad vraagt het gemeentebestuur daartoe om het belang van deze verbroederingen 
organisatorisch en financieel voldoende sterk te verankeren in de op te stellen meerjarenplanning. Zo versterken 
we onze gemeentelijke identiteit, investeren we in Europese en lokale gemeenschapsvorming en kaderen we dit 
alles ook in een toeristisch-economische aanpak om onze lokale economie verder te versterken. Bovendien blijven 
onze jongeren hierbij prioritair betrekken. 
3/ De gemeenteraad vraagt het gemeentebestuur om in Tijdingen extra aandacht te besteden aan de 
verbroederingen. 
4/ De gemeenteraad vraagt om initiatieven ook op bilaterale basis te bevorderen. 

Schepen Geersens niet aanwezig bij de stemming van navolgend punt 

 
44. Blijvend garanderen van een voldoende sterke financiering via het gemeentefonds (o.v.v. N-VA) 

Raadslid Loones vestigt de aandacht op het feit dat we waakzaam zullen moeten zijn bij de toekomstige verdeling van 

het gemeentefonds en vraagt om met de gemeenteraad een signaal te geven naar Brussel en aldus een gezamenlijke 
motie te steunen, dewelke hij vervolgens voorstelt. 

De burgemeester beaamt de scheeftrekking tussen de grote steden en de andere gemeenten, hij verwijst ook naar de 
bestraffing omwille van het niet heffen van aanvullende personenbelasting en stelt aldus volgend voorstel van tekst voor 
die hij uitgebreid motiveert:  

De gemeenteraad van Koksijde vraagt aan de volgende Vlaamse regering om bij de berekening van het aandeel in het 
gemeentefonds: 

1/ het behoud van de jaarlijkse stijging van het gemeentefonds met de decretaal vastgelegde 3,5%. 

2/ de afschaffing van de sanctie als de aanvullende personenbelasting lager is dan 5% bij de verdeling van het 
gemeentefonds. 

3/ het behoud van de voorziene basisfinanciering van minstens 1% voor de kustgemeenten 
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De verschillende politieke partijen in de gemeenteraad van Koksijde engageren zich ertoe om deze drie punten pro-actief 
te verdedigen binnen de eigen nationale partij en daartoe de nodige acties te ondernemen 

Raadslid Loones kan zich hier achter scharen en vraagt om dit ook op het kustburgemeestersoverleg te agenderen 

 Volgend besluit goedgekeurd met unanimiteit (22 ja) 
De gemeenteraad van Koksijde vraagt aan de volgende Vlaamse regering om bij de berekening van het aandeel in 
het gemeentefonds: 
1/ het behoud van de jaarlijkse stijging van het gemeentefonds met de decretaal vastgelegde 3,5%. 
2/ de afschaffing van de sanctie als de aanvullende personenbelasting lager is dan 5% bij de verdeling van het 
gemeentefonds. 
3/ het behoud van de voorziene basisfinanciering van minstens 1% voor de kustgemeenten 
De verschillende politieke partijen in de gemeenteraad van Koksijde engageren zich ertoe om deze drie punten 
pro-actief te verdedigen binnen de eigen nationale partij en daartoe de nodige acties te ondernemen 

 
Burgemeester Vanden Bussche niet aanwezig bij de stemming van navolgend punt 

 
45. Extra speelpleintje aan sporthal Hazebeekstraat (o.v.v. N-VA) 

Raadslid Verhaeghe doet het concrete voorstel voor een bijkomend speelpleintje aan de sporthal van de Hazebeekstraat 

Schepen Van Hove stelt dat er al heel wat speelpleintjes zijn, de locatie op deze plaats niet aangewezen is en verwijst 
naar het bestaande speelplein ter hoogte van de BKO en hij dit ook vaststelde tijdens een plaatsbezoek 

Raadslid Van Herck vraagt aandacht voor het goed onderhouden van speelpleinen 

Raadslid Verhaeghe stelt een klein speelpleintje voor in de nabijheid van het cafetaria 

 Punt niet goedgekeurd met 12 tegen (C. Castelein, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. Geersens, 
D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, H. Ghyselen, J. Paelinck), 4 onthoudingen 
(E. Van Herck, A. De Coster, N. Willaert, D. Wolter Hofmans ) en 6 voor (G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. 
Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte) 

 
(46) MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Wolter Hofmans - verkoop van ijs op het strand met gemotoriseerde 
voertuigen 

Raadslid Wolter Hofmans verwijst naar de klacht die er is geweest omtrent gebruik van gemotoriseerde voertuigen bij de 
verkoop van ijs in de subconcessie van het strand van Koksijde-St. Idesbald; ze vraagt of het hier gaat over een 
concessie of subconcessie, waarom er een verschil is tussen de uitbatingsvoorwaarden, vraagt of het verantwoord is om 
met voertuigen op het strand te rijden en waarom lokale handelaars niet de mogelijkheid laten om ijsje te verkopen en 
ook vragen stelt over het aantal vuilnisbakken op het strand; schepen Decorte geeft op elk van de vragen een antwoord. 

 

2. vraag van raadslid De Coster - Problematiek ophalen afval vakantieparken: stand van zaken 

Raadslid De Coster verwijst naar een tussenkomst in de raad van 12 december over de ophaling van afval in de 
vakantieparken en vraagt een stand van zaken; schepen Decorte antwoordt hier op dat dit een bevoegdheid is van OVAM 
en er ondertussen nog onderhandelingen terzake bezig zijn maar er nog steeds geen duidelijkheid wordt gegeven 

 

3. vraag van raadslid Van Herck - militaire basis  : status n.a.v. amendement van Sander Loones 
tijdens de gemeenteraad van 16 april 2019 

Raadslid Van Herck verwijst naar de tussenkomst van april en vraagt of er nu reeds een getekend document van de 

minister bestaat over het sluiten van de basis; hij vraagt om een nieuwe brief te sturen naar de bevoegde minister met 
sterkere argumenten om de basis hier te houden; hij stelt ook voor om een petitie te houden bij de bevolking om de 
basis hier te houden; de burgemeester stelt dat de bal momenteel in het kamp ligt van de militairen in Brussel en van de 
provincie die de plannen opmaakt en er nu zal moeten gewacht worden op een nieuwe regering; raadslid Van Herck 
geeft aan dat een sluiting van de basis tot gevolg zou hebben dat de aanvliegroute van Oostende meer over Koksijde zou 
komen en er ook tewerkstelling verloren gaat 

 

4. vraag van raadslid Van Herck - artikel Zonnekuur voor je energiefactuur 

Raadslid Van Herck stelt voorstander te zijn van groene energie, we moeten wel waakzaam zijn als we mensen willen 
overtuigen om te investeren in groene energie, gezien bijv. de problemen met de slimme meters; hij vraagt dat inwoners 
correcte informatie zouden krijgen; schepen Decorte geeft hier een repliek op 

 

Raadslid Paelinck verlaat de zitting bij de bespreking van navolgend punt 

 

5. vraag van raadslid Loones - Voeren van betaalde publiciteit door de gemeente op Facebook 

Raadslid Loones verwijst naar het gebruik van sociale media door de gemeentediensten, en vraagt of er ook gebruik 
gemaakt wordt van betaalde publiciteit; schepen Van Hove geef toelichting omtrent de procedure die binnen de 
gemeentelijke organisatie van toepassing is. Raadslid Loones vraagt hoeveel er hier per jaar aan gespendeerd wordt. Dit 
zal worden overgemaakt aan de raadsleden. 
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6. vraag van raadslid Loones - Veiligheid van de zeezwemmers op 1 september 

Raadslid Loones verwijst naar de verschillen van het inzetten van strandredders in de diverse kustgemeenten, vooral in 
het laatste weekend van de zomer in september en vraagt hier aandacht voor. Schepen Van Hove vermeldt de werking 
van het eerste weekend van de zomer en de genomen maatregelen; voor wat het weekend van 1 september betreft, zal 
de situatie worden afgewacht en wordt dit tijdig bekeken. 

 

7. vraag van raadslid Vandenbroucke - Geschenkbonnen lokale handel 

Raadslid Vandenbroucke verwijst naar een recente campagne voor Unizo en vraagt om geschenkbonnen uit te breiden 
naar andere handelszaken dan enkel restaurants; schepen Geersens meldt dat de geschenkbonnen van Unizo al verkocht 
worden in de toeristische kantoren; door de VVV worden ook geschenkbonnen al gebruikt, voor jubilea worden 
restaurantcheques gegeven; het voorstel zal bekeken worden, maar een vraag in die zin is er nog niet gekomen. 

 

8. vraag van raadslid Vandenbroucke - Studeren in bib of kerk 

Raadslid Vandenbroucke verwijst naar de trend om meer studeerplekken voor de jeugd aan te bieden en vooral langere 

openingstijden te voorzien voor de tweede zittijd; schepen Anseeuw verwijst naar bestaande initiatieven in de bibliotheek 
en feit dat ze daar over de middag al kunnen blijven en er in de toekomst zal gekeken worden voor een systeem van 
“open bibliotheek” of eventuele andere locaties die nog kunnen bekeken worden. 

 

9. vraag van raadslid Hillewaere - Reinigen van de rioolputjes en schoonmaken van de 

regenwaterafvoer langs de wegen 

Raadslid Hillewaere verwijst naar een probleem in de Stuifduinenweg en vraagt naar de maatregelen die voorzien zijn 
voor het reinigen van rioolputjes en schoonmaken van de regenwaterafvoer; hij verwijst ook naar het politiereglement en 
vraagt wie moet instaan voor de reiniging en hoe de controle gebeurt; de burgemeester stelt dat er momenteel driemaal 
per jaar gereinigd wordt, er controle gebeurt door de gemeentelijke diensten en ook melding kan gebeuren via het 
meldingsloket, hij vermeldt het aantal meldingen. 

 

10. vraag van raadslid Hillewaere - Stalling voor vrachtwagens met materiaal van El Fuerte 

Raadslid Hillewaere vraagt of er geen mogelijkheid kan voorzien worden voor het stallen van vrachtwagens van het 
muziekkorps El Fuerte; de burgemeester zegt dat er al in april een antwoord werd verstuurd, de eigen diensten ook al 
plaatsgebrek hebben en er dus niet direct een oplossing mogelijk is. 

 

11. vraag van raadslid Verhaeghe - Boekenruilhuisjes 

Raadslid Verhaeghe doet haar voorstel voor het plaatsen van boekenruilhuisjes. Schepen Anseeuw meldt dat dit initiatief 

overwogen wordt en dit meegenomen wordt in het meerjarenplan. 

 

12. vraag van raadslid Hancke - Betrekken en bevragen van inwoners Abdijstraat bij de vraag om 

schoolstraat in te richten 

Raadslid Hancke verwijst naar de raadscommissie grondgebiedszaken waar een proefproject zou gestart worden en 
waarbij de ouders zijn bevraagd, stelt ze de vraag of ook de buurtbewoners niet moeten bevraagd worden; schepen Van 
Hove meldt dat er bij de ouders geen draagvlak is voor dit initiatief en ook van de bewoners er al een bezwaar werd 
ingediend, zodat dit initiatief niet verder zal uitgewerkt worden 

 

13. vraag van raadslid Hancke - Contact met Gewest om veilige oversteek Toekomstlaan - 
Nieuwstraat te voorzien voor fietsers 

Raadslid Hancke vraagt of er hier maatregelen kunnen voorzien worden. De burgemeester stelt dit te bespreken op de 
volgende verkeerscommissie met AWV. 

 

 

De raadszitting wordt gesloten verklaard om 22u57 

volgende raadszitting : dinsdag 3 september 2019 
 
Voor een woordelijke weergave van de zitting wordt verwezen naar 
https://koksijde.notubiz.be/vergadering/642133/%2002-07-2019 dat integraal deel uitmaakt van dit zittingsverslag. 
 
 
 
 

Voor verslag 
de algemeen directeur 
Joeri STEKELORUM 

https://koksijde.notubiz.be/vergadering/642133/%2002-07-2019
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 S. ANSEEUW, G. DECORTE, L. VAN HOVE, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, I. VANCAYSEELE, schepenen 
 R. GANTOIS, L. DELTOMBE, F. DEVOS, G. DELIE, B. DALLE, E. VAN HERCK, G. VERHAEGHE, P. HILLEWAERE, A. 

HANCKE, H. GHYSELEN, S. LOONES, P. VANDENBROUCKE, S. BOGAERTS, B. PIETERS, A. DE COSTER, D. WOLTER 
HOFMANS, J. PAELINCK, D. DECORTE, S. DE RECHTER raadsleden 

 J. STEKELORUM, algemeen directeur 

 

 
De zitting vangt aan om 19u13 
 
Verontschuldigingen: raadslid Verhaeghe 
 
De voorzitter vraagt een minuut stilte naar aanleiding van het overlijden op 16 augustus jl. van mevrouw Jeannette Maertens, 
echtgenote van ere-burgemeester Henri Dewulf. 
 

OPENBARE ZITTING 

De voorzitter vraagt de raad om de behandeling van navolgend punt bij hoogdringendheid: “Uitbreiding van de huidige aansluiting 
bij Gaselwest voor de activiteit Fluvius Net” 

 De raad keurt met unanimiteit de toevoeging van dit punt aan de dagorde goed 

De voorzitter deelt mee dat raadslid Van Herck per mail heeft meegedeeld, namens de fractie Koksijde Vooruit, door het uit de 
fractie stappen van raadslid Wolter Hofmans, zij vervangen wordt in de commissie Grondgebiedszaken door raadslid De Coster, in 
de Gecoro door raadslid De Coster en in de landbouwraad door Andrea Dewaele 

 
1. Goedkeuring notulen van de raadszitting van 2 juli 2019 

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

2. Mededelingen door de burgemeester 

De burgemeester deelt mee dat op 15 september de Keizer der Juniores weer in Koksijde doorgaat en dit te volgen is op 

groot scherm en via internet zal te bekijken zijn 

Raadslid Loones vraagt waarom het agendapunt rond parkeren niet op de agenda staat 

Raadslid Loones verwijst naar de Ronde van Koksijde in verband met het meerjarenplan en vraagt wat de verdere 
behandeling zal zijn in de gemeenteraad, waarop de burgemeester meldt dat aan de fracties nog informatie zal bezorgd 
worden 

3. Garantieverklaring voor investeringen door Zefier in opdracht van gemeente Koksijde 

Raadslid Van Herck verwijst naar het feit dat de gemeente onherroepelijk en onvoorwaardelijk garant staat en het 
voorstel haaks staat op een vroeger standpunt van de meerderheid, gezien de gemeente via deze weg mee investeert in 
windenergie; de burgemeester verwijst dat deze beslissing in het verlengde ligt van participatie in Figga, hij verwijst naar 
een positief advies van de ontvanger;  

Raadslid Loones vraagt of er duidelijkheid is wat er gebeurt indien niet alle gemeenten mee instappen 

 goedgekeurd met unanimiteit 

4. OCMW budget 2019: wijziging nr. 1 
 goedgekeurd met unanimiteit 

5. Goedkeuren statuten nieuwe projectvereniging Viertoren 

Schepen Anseeuw licht het voorstel van beslissing en de naam toe, het feit dat subsidies kunnen verkregen worden en 
hiervoor goedkeuring vraagt 

Raadslid Gantois stelt dat een meer beperkte samenstelling beter is maar vragen heeft bij de adviesgroep; ze vraagt: of 
er eigen personeel zal zijn, wat de regisseursrol inhoudt, of er eigen activiteiten door de vereniging zullen 
geprogrammeerd worden, hoe een eventuele ontbinding kan wanneer de samenwerking minder goed zou lopen, of 
AWake zal verder gezet worden, waar de maatschappelijke zetel zich zal bevinden en ten slotte wie de begeleiding van 
het dossier zal doen 

Schepen Anseeuw stelt dat er een fulltime personeelslid wordt voorzien; de goed lopende initiatieven zullen behouden 
blijven, maar er wordt ook gezocht naar nieuwe initiatieven; de zetel wordt Koksijde en begeleiding in het dossier wordt 
voorzien 

Raadslid Bogaerts stelt vast dat de jeugd bij het project wordt betrokken en vraagt om cultuur laagdrempelig te maken 
via dit initiatief; ze vraagt om jeugd te betrekken bij sociale media via vlogs enz. 
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 goedgekeurd met unanimiteit 

6. Subsidieaanvraag Woonhuis Nieko 2020-2025 

Schepen Decorte geeft duiding over de opdrachten van het Woonhuis Nieko en het feit dat er subsidies mogelijk zijn van 

de Vlaamse Overheid; er wordt gekozen voor drie bijkomende activiteiten binnen het samenwerkingsverband; hij geeft 
hier nadere uitleg over 

Raadslid De Coster juicht het woonoverleg toe, maar vraagt wie in het woonoverlegorgaan zit en hoe de noden in kaart 
worden gebracht; hij vraagt berichtgeving over de werking in Tij-dingen, verslaggeving op de website over de werking en 
aanbieden van woningen op de website; 

Schepen Decorte geeft duiding over de samenstelling van het woonoverleg; wat bekendmaking betreft werd dit vroeger 
reeds gedaan maar hij is bereid verder te bekijken wat de mogelijkheden zijn 

 goedgekeurd met unanimiteit 

7. IVVO - vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering op 15 oktober 2019 om 
18u00 

Schepen Decorte geeft een korte toelichting over de voorziene agendapunten en stelt dat op vraag van Koksijde de 
duurtijd voorlopig is vastgesteld op één jaar in plaats van 18 jaar om de verdeling van de aandelen in dit werkjaar te 
herbekijken 

Raadslid Loones stelt de vraag of de kapitaalsverhoging voor Koksijde dan ook met een jaar wordt uitgesteld; schepen 
Decorte antwoordt dat de meerwaarde hiervan momenteel wordt bestudeerd 

 goedgekeurd met 22 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
Paelinck, R. Gantois, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte S. De Rechter, 
D. Wolter Hofmans ) en 4 onthoudingen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster) 

8. Eerstelijnszone Westkust&Polder - goedkeuren samenstelling cluster Lokaal Bestuur 

Schepen Vancayseele verwijst naar de bedoeling van een eerstelijnszone en de samenstelling hierin 

Raadslid Pieters vraagt waarom schepen Vancayseele niet is vertegenwoordigd in dit orgaan 

Raadslid Hillewaere stelt dat er in de regio een tekort is aan tandartsen en vraagt of hier geen insteek kan gegeven 
worden 

Schepen Vancayseele stelt dat tandartsen vertegenwoordigd zijn in een andere cluster 

Raadslid Loones vindt het jammer dat Koksijde niet is vertegenwoordigd en vraagt om dit te herbekijken en zijn fractie 
zich zal onthouden waarbij raadslid Van Herck zich aansluit 

 goedgekeurd met 14 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
Paelinck ) en 12 onthoudingen (R. Gantois, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. 
Decorte S. De Rechter, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

9. Huurovereenkomst met Proximus NV voor het plaatsen, onderhouden en exploiteren van apparatuur voor 
telecommunicatie en alle toebehoren en randapparatuur - sportpark Koksijde-dorp 

De burgemeester licht de keuze van locatie toe 

Raadslid Van Herck heeft het volledige huurcontract doorgenomen en vergeleken met andere contracten; hij stelt dat de 
gronden hierdoor gehypothekeerd worden; vraagt om toe te voegen dat de huurder moet instaan voor kosten van 
verplaatsing; er zijn ook geen boeteclausules; de hoogte wordt niet aangegeven en ook niet de maximale 
stralingsvoorwaarden; er zou kunnen voorzien worden dat ook andere operatoren de mast kunnen gebruiken;  

Raadslid Loones verwijst naar de intenties om de site te herbekijken in functie van herbestemming en het zou jammer 
zijn dat deze plannen door de mast worden gehypothekeerd en ook verwijst naar het feit dat de mast maximaal 40 
meter hoog kan zijn 

De burgemeester stelt dat er nog een vergunningsaanvraag moet gebeuren voor het plaatsen van de mast 

Raadslid Pieters vraagt of het Astridsysteem ook op deze mast zal komen 

 goedgekeurd met 14 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
Paelinck ) en 12 onthoudingen (R. Gantois, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. 
Decorte S. De Rechter, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

10. Definitieve vaststelling van gedeeltelijke herziening van GRUP Pylyserlaan en omgeving 

Schepen Dawyndt verwijst naar de stand van dit dossier en verwijst naar de bespreking in de vorige raad 

Raadslid Wolter Hofmans verwijst naar haar eerdere vraag en vraagt of de gemeente aansprakelijk kan zijn als een 

extern studiebureau de plannen opmaakte en ook vragen stelt bij de verantwoordelijkheid van de betrokken eigenaar; ze 
vraagt wat de totale kostprijs van deze herziening is, waarop schepen Dawyndt verduidelijking geeft bij de diverse 
vragen en ook verwijst naar de complexiteit van een dergelijk GRUP en het feit dat hiermee lange juridische procedures 
kunnen worden vermeden 

 goedgekeurd met unanimiteit 

11. Goedkeuren toevoeging woning Hovenierstraat 8 aan de lijst met gebouwen met vier sterren in de 
gemeentelijke inventaris bouwkundig erfgoed 
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Schepen Anseeuw geeft toelichting bij dit dossier en de reden om dit gebouw op te nemen op de lijst met 
viersterrenwoningen 

Raadslid Gantois verheugt zich in dit initiatief maar het spijtig vindt dat niet beide woningen op de lijst kunnen geplaatst 
worden 

Raadslid Wolter Hofmans betreurt dat ook het oud gemeentehuis in Koksijde dorp niet op de lijst van beschermde 
gebouwen wordt gezet en er hier met twee maten en twee gewichten wordt gewerkt, de burgemeester verwijst naar het 
advies van de erfgoedambtenaar over het oud gemeentehuis; de burgemeester meldt dat de gemeente Koksijde pionier 
is geweest in het beschermen van gebouwen in de gemeente, de lijst wordt momenteel trouwens geactualiseerd 

Raadslid Wolter Hofmans blijft erbij dat er een grondig onderzoek moet gebeuren rond het oud gemeentehuis 

 goedgekeurd met unanimiteit 

12. Bepalen van de maatschappelijke geledingen voor de nieuwe gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening 

Schepen Dawyndt licht het voorstel van beslissing toe 

Raadslid Gantois stelt dat in de vorige samenstelling er twee afgevaardigden van de landbouwers waren en vraagt dit te 
wijzigen waarop schepen Dawyndt voorstelt om het huidig voorstel te behouden; ze stelt dan voor dat een effectief en 
plaatsvervanger wordt voorgedragen vanuit elke landbouworganisatie;  

Raadslid De Coster vraagt of er nu 13 of 14 leden kunnen zijn en vraagt wat de criteria zijn om kandidaat te kunnen zijn 

 goedgekeurd met unanimiteit 

raadsleden Pieters en Loones verlaten de zitting bij de bespreking van navolgend punt 
 
13. Goedkeuring overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek tussen vzw Cultuurconnect en het 

gemeentebestuur Koksijde 

Schepen Anseeuw geeft toelichting bij dit punt 

 goedgekeurd met unanimiteit 

14. Goedkeuren overeenkomst met de Vlaamse Milieumaatschappij voor de uitwisseling van geactualiseerde 
infrastructuurgegevens via AWIS tussen de VMM en de Gegevenspartners. 

 goedgekeurd met unanimiteit 

raadsleden Pieters en Loones vervoegen opnieuw de zitting bij de bespreking van navolgend punt 
 
15. Goedkeuring politieverordening op de vestiging en uitbating van inrichtingen waar producten op basis van 

cannabis of derivaten verkocht worden 

De burgemeester geeft toelichting bij dit punt, met name dat dit in overleg is met de drie gemeenten van de politiezone 

en de reden van deze verordening en de evolutie van deze zaak zal opgevolgd worden 

Raadslid Van Herck is akkoord met dit punt omdat op die manier deze zaken gecontroleerd op de markt komen 

Raadslid Loones verwijst naar de opgenomen criteria in verband met nabijheid van een school en dit de facto neerkomt 
op een totaalverbod in de gemeente en stelt dat zijn fractie deze verordening zal goedkeuren 

 goedgekeurd met unanimiteit 

16. Goedkeuring huishoudelijk reglement gemeentelijke verkeerscommissie 

Raadslid Hancke verwijst naar artikel 11 waarbij de voorzitter een punt kan verdagen of afvoeren en zij voorstelt dat dit 
in consensus van de vergadering zou gebeuren, waarop de burgemeester meldt dat dit een technische vergadering is en 
de voorzitter hier namens de vergadering spreekt 

Raadslid Van Herck is blij dat de voorstellen van zijn fractie gehoord worden, maar dit in dit geval niet is gebeurd en hij 
de stemming vraagt 

Raadslid Hancke stelt bij amendement voor om artikel 11 te schrappen 

 amendement van raadslid Hancke verworpen met 14 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. 
Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. 
Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. Paelinck) en 12 voor (R. Gantois, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. 
Vandenbroucke, D. Decorte S. De Rechter, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster) 

 punt ten gronde: goedgekeurd met 14 ja ((C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. 
Van Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. 
Ghyselen, J. Paelinck)) en 12 tegen (R. Gantois, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. 
Vandenbroucke, D. Decorte S. De Rechter, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster) 

17. Goedkeuren reglement gebruik kinderopvanglocaties De Dunevoetjes en 't Kakkernestje. 

Schepen Anseeuw licht het voorstel van beslissing toe, het gaat over een vereenvoudiging van de procedure 

 goedgekeurd met unanimiteit 

18. Hervaststellen huishoudelijk reglement Buitenschoolse Opvang 

Schepen Anseeuw verwijst naar gebruik van nieuwe software in de dienst 

Raadslid De Coster vraagt of ook een smartphone kan worden gebruikt en of er ook in de bibliotheek kan ingelogd 
worden 
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 goedgekeurd met unanimiteit 

19. Goedkeuren project vrijetijdsparticipatie 2.0 

Schepen Vancayseele verwijst naar het opzet van dit project dat wordt verdergezet 

Raadslid Bogaerts zou graag een hoger budget willen voorzien en voorstelt om de doelgroep uit te breiden waarop 
schepen Vancayseele meldt dat hier de regeling van de Vlaamse Overheid moet gevolgd worden 

 goedgekeurd met unanimiteit 

20. Uitbreiding van de huidige aansluiting bij Gaselwest voor de activiteit Fluvius Net 

Schepen Van Hove licht dit punt toe 

 goedgekeurd met unanimiteit 

 

TOEGEVOEGDE PUNTEN OP VRAAG VAN DE RAADSLEDEN 

 
21. Aanvraag tot grondige uiteenzetting en bespreking van alle concessies en subconcessies van domeingoederen 

behorend tot de gemeente of het Vlaamse Gewest in het kader van de commissie grondgebiedszaken (o.v.v. 
raadslid Wolter Hofmans) 

Raadslid Wolter Hofmans verwijst naar een drietal klachten die aan de raadsleden werden overgemaakt; ze stelt dat in 

de complexe materie van goederen en domeingoederen het goed zou zijn, in functie van rechtszekerheid, om in een 
commissie toelichting te gegeven over dit onderwerp;  

Schepen Dawyndt stelt vast dat raadslid Wolter Hofmans in haar dossier spreekt over namen en over de uitbaters van de 
KYC, waar het raadslid zelf belanghebbende is omdat een strafklacht tegen haar is ingediend; hij stelt dat er in de zomer 
bij de politie nogal wat klachten binnen komen bij mooi weer, maar er maar een beperkt aantal klachten zijn over de KYC 
en het meestal secundaire problemen zijn die niet met de uitbaters in verband kunnen gebracht worden; hij antwoordt 
ook op de klachten over de ijsverkoop op het strand en het feit dat hier een overleg met de uitbater is geweest;  

Raadslid Wolter Hofmans stelt in de nota enkel initialen te hebben gebruikt; ze verwijst ook naar de tegenstrijdigheid 
tussen het GRUP en het politiereglement en er hier duidelijkheid moet zijn over strand- en tegelterrassen;  

Raadslid Loones meent dat een aantal clubs vragen hebben en die ook in kaart zouden moeten gebracht worden, waarop 
de burgemeester meent dat een globale bespreking inderdaad nuttig zou zijn in een raadscommissie 

Raadslid Van Herck is ook blij met de aanwezigheid van de watersportclubs in de gemeente en een bespreking in 
commissie nuttig vindt 

 niet goedgekeurd met 1 ja (Wolter Hofmans), 14 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, 
G. Decorte, L. Van Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. 
Dalle, H. Ghyselen, J. Paelinck ) en 11 onthoudingen (R. Gantois, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, 
P. Vandenbroucke, D. Decorte S. De Rechter) 

22. Voldoende woningen voor eigen inwoners (o.v.v. raadslid Loones) 

Raadslid Vandenbroucke licht het punt toe en verwijst naar initiatieven in andere gemeenten en om die te onderzoeken 
en op te nemen in de meerjarenplanning 

Schepen Decorte verwijst naar twee ontwerpweken die worden voorzien, met name voor masterplan Koksijde-dorp en 
masterplan reconversie militair domein, waar ook raadpleging is van de bevolking; hij stelt ook dat ruimtelijke uitbreiding 
voor wonen in Koksijde beperkt is gezien we gelegen zijn in kleinstedelijk gebied, maar de provincie uit het 
reservepakket heeft kunnen putten; hij stelt ook dat de diverse voorgestelde formules nader bestudeerd moeten worden, 
maar er nu al twee proefprojecten worden gepland in de gemeente; het project luchtmachtbasis zal bovendien als 

strategisch project bij de Vlaamse Overheid worden ingediend; hij concludeert dat we momenteel in de bestudeerfase 
zitten 

Raadslid Van Herck stelt dat er veel meer inspanningen moeten gebeuren op het vlak van betaalbaar wonen: meer 
betrekken van het Woonhuis Nieko bijv. 

Raadslid Loones is het hier niet mee eens om alles aan alles te koppelen, maar vindt dat er concrete projecten moeten 
opgestart worden zoals wordt voorgesteld 

De burgemeester herhaalt nog eens de ruimtelijke beperkingen waar de gemeente mee kampt, er worden vanuit de 
Vlaamse Overheid ook geen instrumenten aangereikt 

Schepen Decorte stelt voor om bij amendement te stemmen over “De gemeenteraad vraagt het bestuur om volgende 
projecten te onderzoeken: 1) het bestuur …” (rest van de tekst zoals voorgesteld) 

 amendement goedgekeurd met unanimiteit 

23. Versterken van onze lokale handelaars - kermis Oostduinkerke-Dorp (o.v.v. raadslid Hillewaere) 

Raadslid Hillewaere verwijst naar het programma van de kermis waarbij afgesloten wordt op de golf Ter Hille en hij 

voorstelt om de activiteiten in Oostduinkerke dorp te houden 

De burgemeester meldt dat het een programma is zoals andere jaren en er steeds een evaluatie kan gebeuren en stelt 
dat het een activiteit is die hem nauw aan het hart ligt 

Raadslid Van Herck stelt ook voor om de andere evenementen te evalueren samen met o.a. de handelaars 

Schepen Geersens meldt dat er al veel initiatieven zijn als ondersteuning van de cafés ter gelegenheid van de kermissen 

De burgemeester stelt voor als amendement van de meerderheid: “gemeenteraad vraagt aan de VVV om de kermissen 
voortdurend te evalueren” 
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 amendement goedgekeurd met 18 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van 
Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, 
J. Paelinck, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster ) en 8 onthoudingen (R. Gantois, P. 
Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte S. De Rechter, D. Wolter Hofmans) 

24. Hockey in onze gemeente Koksijde-Oostduinkerke (o.v.v. raadslid Verhaeghe) 

Raadslid Loones verwijst naar het initiatief om een hockeyterrein aan te leggen, verwijst naar het feit dat dit project nog 

niet werd gerealiseerd en daarom voorstelt om te onderzoeken of het voetbalplein in Koksijde-dorp kan gebruikt worden 
voor hockey 

Schepen Dawyndt verwijst voor de vertraging van het project naar de noodzaak een archeologienota op te stellen; een 
hockeyveld in Koksijde technisch niet mogelijk is; hij is ook absoluut tegen het feit dat het voetbalplein in Koksijde zou 
verdwijnen; in Oostduinkerke is er bovendien ook nog ruimte voor een bijkomend voetbalveld 

Raadslid De Coster stelt dat het voetbalveld in Koksijde wel degelijk kan omgebouwd worden naar een hockeyveld en 
ook de club zelf vragende partij is 

De burgemeester stelt dat het lopende dossier in Oostduinkerke zal uitgevoerd zijn tegen september 2020 

 Niet goedgekeurd met 14 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van 
Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, 
J. Paelinck) en 12 voor (R. Gantois, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte 
S. De Rechter, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

25. Jeugdsport aanmoedigen. (o.v.v. raadslid Vandenbroucke) 

Raadslid Decorte licht het voorstel toe om sport aan te moedigen bij de jeugd 

Schepen Dawyndt stelt dat er momenteel reeds veel wordt gedaan, hij somt alle maatregelen en initiatieven op die reeds 
genomen worden 

Raadslid Loones verduidelijkt het voorstel van zijn fractie, met name niet de financiële drempel, maar de prikkel 

verhogen 

 Niet goedgekeurd met 14 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van 
Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, 
J. Paelinck) en 12 voor (R. Gantois, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte 
S. De Rechter, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

26. Aantrekken van extra huisartsen en tandartsen (o.v.v. raadslid Hillewaere) 

Raadslid Hillewaere verwijst naar de nood aan bijkomende huisartsen en tandartsen in onze gemeente en licht daarbij de 
voorstellen van zijn fractie toe 

Raadslid Paelinck licht toe dat de artsenverenigingen hiermee bezig zijn en verwijst naar de aanwezigheid van een 
wachtpost in Veurne en het ontstaan van groepspraktijken; de eerstelijnszone is niet bevoegd om nieuwe artsen aan te 
trekken, maar wel van de huisartsenkring die hieromtrent initiatieven nemen 

Raadslid Pieters meent dat er meer nodig is, in Veurne wordt bijv. een premie gegeven, wordt een pand ter beschikking 
gesteld, enz. 

 goedgekeurd met unanimiteit 

MONDELINGE VRAGEN 
 

27. De Poort en Konzplein of Carwash rondpunt Koksijde (o.v.v. raadslid Van Herck) 

Raadslid Van Herck verwijst naar het verwijderen van de Poort, de aanwezigheid van bebloeming en de positieve reacties 
hierover op sociale media en vraagt om de beslissing terug te draaien en de Poort niet terug te plaatsen 

De burgemeester verwijst naar de goedkeuring van het lastenboek door de gemeenteraad en de plannen zoals ze nu zijn 
vastgelegd die zo zullen uitgevoerd worden 

28. app Koksijde (o.v.v. raadslid Van Herck) 

raadslid Van Herck vraagt naar de stand van zaken over het gebruik van de app, hij meent dat digitalisering anders kan 
en zal daar ten gepaste tijde voorstellen doen 

schepen Van Hove meldt dat de app momenteel betalend is, en geeft een stand van zaken en van het gebruik van de 
app en stelt dat het contract einde dit jaar zal opgezegd worden 

29. Groot scherm (o.v.v. raadslid De Coster) 

Raadslid De Coster verwijst naar het EK Voetbal in 2020 en vraagt of de gemeente overweegt om zelf een groot scherm 
te plaatsen en of de verkoopstanden over meerdere verenigingen kan gespreid worden 

Raadslid Devos stelt dat op hetzelfde moment BK Tijdrijden in Koksijde doorgaat; in het verleden is dit een initiatief 
geweest van KVVC en is het logisch dat zij dit nu verder zouden zetten 

Raadslid De Coster verwittigt ook dat er op tijd een licentie moet aangevraagd worden 

30. Fietsveiligheid rond scholen (o.v.v. raadslid De Coster) 

Raadslid De Coster verwijst naar mogelijkheden om subsidies aan de Vlaamse overheid aan te vragen; hij vraagt of er 

een dossier zal worden ingediend, wanneer en of dit punt op de verkeerscommissie zal worden toegelicht en aan de raad 
zal voorgelegd worden 

Schepen Van Hove verduidelijkt de mogelijkheden aan subsidies en stelt dat er nu een dossier wordt ingediend in het 
kader van het fietsbeloningssysteem en er in de toekomst gebruik zal gemaakt worden van deze subsidies 
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31. Huiskatten gechipt/zwerfkatten (o.v.v. raadslid Bogaerts) 

Raadslid Bogaerts verwijst naar het aantal gechipte katten en honden in Koksijde; ze vraagt hoeveel katten er zijn 

geregistreerd en de evolutie van het aantal zwerfkatten in de gemeente en welke acties er worden gedaan om katten te 
steriliseren en te chipen;  

Schepen Geersens stelt dat wij zelf geen cijfers ter beschikking hebben; ze geeft een stand van zaken van gesteriliseerde 
zwerfkatten en de acties hieromtrent 

Raadslid Bogaerts verduidelijkt vervolgens de bedoeling van haar vraag 

32. Stickers padel (o.v.v. raadslid Bogaerts) 

Raadslid Bogaerts verwijst naar stickers die vermijden dat vogels tegen glazen wanden vliegen, bijv. op het padelterrein; 
ze meent dat we hier meer moeten over informeren naar de bevolking 

Schepen Geersens verwijst naar het feit dat er al stickers op de padelterreinen aanwezig zijn en ook verkocht worden 
door de dienst milieu 

33. Netheid Leopold III laan (o.v.v. raadslid Pieters) 

Raadslid Pieters verwijst naar het feit dat er nogal wat zwerfvuil is in de Leopold III-laan en het feit dat de haag slecht 
onderhouden wordt en twee fietsers niet naast elkaar kunnen rijden; hij vraagt dat er bijkomende vuilnisbakken zouden 
geplaatst worden en de hagen door de gemeente zouden onderhouden worden 

Schepen Decorte beaamt dat er zwerfvuil wordt gelinkt aan MacDonald, uit onderzoek blijkt ook dat vuilnisbakken niet 
altijd een oplossing zijn, maar het gedrag moet veranderen van sommige mensen; hij stelt dat het de taak is van de 
Vlaamse Overheid om de hagen te onderhouden, het zou een grote meerkost zijn; de takken worden momenteel al 
gesnoeid door de gemeente 

34. Ongevallen met kustrijtuigen op de Zeedijk (o.v.v. raadslid Pieters) 

Raadslid Pieters meldt dat er dit jaar meer ongevallen zijn met gocarts op de Zeedijk, naar de oorzaken zoekt en vraagt 
of bijkomende sensibilisering mogelijk is 

De burgemeester verwijst naar resultaten in het Nieuwsblad dat er geen probleem is aan de Westkust, hij staaft dit met 
vaststellingen door de politiezone Westkust 

35. Koksijde “warmste gemeente “ (o.v.v. raadslid Pieters) 

Raadslid Pieters vraagt wat de nominatie concreet voor Koksijde inhoudt, maar vraagt om inclusieve warme gemeente te 

zijn voor andere doelgroepen; hij vraagt wat er concreet zal gedaan worden 

Schepen Vancayseele stelt dat warme gemeente een logo is en middel om een aantal acties te realiseren, waarbij hij een 
aantal concrete maatregelen en acties voorstelt 

36. Onredelijke prijsstijging bij vervanging van mechanische watermeters (o.v.v. raadslid Loones) 

Raadslid Loones stelt vast dat er een hoge prijs wordt gevraagd bij de vervanging van mechanische door slimme 

watermeters; daarnaast stelt hij een prijsstijging vast voor capaciteitsvergoeding en vraagt of deze tarieven socialer 
kunnen worden gemaakt 

De burgemeester geeft een uitleg over de capaciteitsvergoeding, het antwoord zal aan de raadsleden worden 
overgemaakt en ook in Tij-dingen worden gepubliceerd 

37. Maritiem speelpleintje aan de Estaminet de Peerdevisscher (o.v.v. raadslid Loones) 

Raadslid Loones vraagt om aan het Estaminet een nieuw speelpleintje te plaatsen in een maritiem thema 

Schepen Van Hove stelt dat de meerderheid middelen uittrekt voor nieuwe speelpleinen, maar hier in dit geval de 
erfgoedwaarde moet meegenomen worden in de afweging en overleg met de concessionaris moet gepleegd worden 

38. Strandlaan, aantrekkelijke toegang tot Zeedijk tijdens de zomermaanden (o.v.v. raadslid Vandenbroucke) 

Raadslid Vandenbroucke vraagt om dit deel van de Strandlaan wat meer beleving te geven en aantrekkelijker te maken 
en ook fietstoegankelijkheid te verhogen 

De burgemeester stelt dat er meer bloemen zullen geplaatst worden op dit straatgedeelte volgend jaar en er wordt 
gekeken voor alternatieve toegang voor fietsers 

39. Stand van zaken bankautomaat Sint-Idesbald (o.v.v. raadslid Vandenbroucke) 

Raadslid Vandenbroucke vraagt naar een stand van zaken over het plaatsen van een bankautomaat in Sint-Idesbald 

Schepen Geersens stelt dat er een akkoord is met BNP ParisBas om een automaat te plaatsen op het Konzplein 

40. Als de nood hoog is… (o.v.v. raadslid Hancke) 

Raadslid Hancke vraagt om het openbaar toilet in de Nieuwstraat beter aan te duiden voor de passanten 

De burgemeester antwoordt dat een bordje zal worden opgehangen 

41. Bescherming van streekeigen fauna en flora (o.v.v. raadslid Hillewaere) 

Raadslid Hillewaere verwijst naar de Plaatsduinen waar bomen zullen gerooid worden en waar climatis de duindoorn 
overwoekert en vraagt wat de gemeente hier kan aan doen 

Schepen Decorte verwijst naar het feit dat de Plaatsduinen eigendom zijn van Natuur en Bos waar een beheersplan voor 
opgemaakt werd; de werken zullen stap voor stap worden uitgevoerd, waaronder het verwijderen van de populieren en 
andere maatregelen 

42. Fietsgebruik onze gemeentepersoneel verder aanmoedigen (o.v.v. raadslid Decorte) 

Raadslid Decorte stelt een aantal maatregelen voor om het fietsgebruik door gemeentepersoneel verder aan te moedigen 

Schepen Decorte geeft een overzicht van het aantal personeelsleden die met de fiets komen en het aantal gereden 
kilometers en de acties die ondertussen ter zake zijn genomen, hij stelt dat het gemeentepersoneel goed bezig is op dit 
vlak 
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43. Huis Robert Vandammestraat 154 (o.v.v. raadslid De Rechter) 

Raadslid De Rechter stelt vast dat een woning op het rondpunt Zeepanne te koop staat en de aankoop een opportuniteit 

kan zijn om de veiligheid op het rondpunt te verhogen en ook vraagt waar de Seaking zal geplaatst worden 

Schepen Dawyndt geeft aan dat door de stedenbouwkundige situatie van dit pand de mogelijkheden heel beperkt zijn 
voor de gemeente 

 
De raadszitting wordt gesloten verklaard om 22u35 
 
Voor een woordelijke weergave van de zitting wordt verwezen naar 
https://koksijde.notubiz.be/vergadering/594331/Gemeenteraad%2003-09-2019? dat integraal deel uitmaakt van dit 
zittingsverslag. 
 
 
 
 

Voor verslag 
de algemeen directeur 
Joeri STEKELORUM 

https://koksijde.notubiz.be/vergadering/594331/Gemeenteraad%2003-09-2019
https://koksijde.notubiz.be/vergadering/594331/Gemeenteraad%2003-09-2019
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Aanwezig: C. CASTELEIN, voorzitter 
 M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester; 
 S. ANSEEUW, G. DECORTE, L. VAN HOVE, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, I. VANCAYSEELE, schepenen 
 R. GANTOIS, L. DELTOMBE, F. DEVOS, G. DELIE, B. DALLE, E. VAN HERCK, G. VERHAEGHE, P. HILLEWAERE, A. 

HANCKE, H. GHYSELEN, S. LOONES, P. VANDENBROUCKE, S. BOGAERTS, B. PIETERS, A. DE COSTER, D. WOLTER 
HOFMANS, J. PAELINCK, D. DECORTE, S. DE RECHTER raadsleden 

 J. STEKELORUM, algemeen directeur 

 

 
De zitting vangt aan om 19u11 
 

OPENBARE ZITTING 

1. Goedkeuren notulen van de raadszitting van 3 september 2019 
 goedgekeurd met unanimiteit 

2. Mededelingen door de burgemeester 

De burgemeester dankt iedereen die heeft meegeholpen aan het bestrijden van de gevolgen van het noodweer van 
vorige week 

De voorzitter vraagt, gelet de zware agenda, om de tussenkomsten kort te houden en vraagt ook om punten die reeds op de 
agenda zijn gekomen, niet opnieuw te agenderen; ze heeft ook een voorstel voor de data van de gemeenteraden voor volgend 

jaar die per mail zullen meegedeeld worden; 

Raadslid Loones vraagt naar de antwoorden van de Ronde van Koksijde en vraagt om dit over te maken aan de 
gemeenteraadsleden en verwijst naar de belofte hierover, waarop de burgemeester meldt dat dit zal overgemaakt worden met de 
behandeling van het meerjarenplan 

3. Goedkeuren belastingreglement op de ambulante handel op door de gemeente ingerichte openbare markten 
(periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2023) 

schepen Geersens licht de voornaamste wijzigingen in het reglement toe met de bedoeling om vaste abonnementen te 

stimuleren in plaats van losse risicoplaatsen 

raadslid Van Herck verwijst naar het overwegende gedeelte waar verwezen wordt naar het financieel evenwicht van de 
gemeente en stelt in dit voorstel een verhoging van de lasten vast; hij meent dat er geen beslissing kan genomen 
worden omdat de financiële weerslag van het voorstel niet werd berekend 

raadslid Gantois verwijst naar de bevraging die er is geweest om een zondagsmarkt in Koksijde-dorp te houden en 
vraagt naar een stand van zaken hierover; schepen Geersens verwijst naar potentiële interesse maar er zijn onvoldoende 
marktkramers vragende partij om dit te laten doorgaan; ze antwoordt ook op de vraag van raadslid Van Herck door te 
stellen dat heel wat marktkramers van Koksijde zijn en zij vragende partij waren en dat er hiermee ook afgestemd wordt 

op de buurgemeenten 

 goedgekeurd met 23 voor (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
Paelinck , R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte 
S. De Rechter, D. Wolter Hofmans) en 4 tegen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster) 

4. Goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek OLV Ter Duinen 

Schepen Decorte geeft toelichting bij de meerjarenplannen van de diverse kerkfabrieken, de exploitatiekosten en het feit 
dat er geen globale stijging wordt voorgesteld 

Raadslid Loones stelt dat investeren in erfgoed goed is, hij verwijst naar een besparing in de vorige legislatuur in de 
rekeningen, en stelt vast dat er nu wel een stijging is voorzien ten aanzien van de rekeningen en vraagt om toch uit te 
kijken naar mogelijke besparingen ten belope van 700.000 euro 

Raadslid Van Herck vraagt waarom nu een deel van het meerjarenplan vooraf wordt besproken, waarop schepen Decorte 
meldt dat de procedure decretaal is vastgelegd; op de vraag van raadslid Loones antwoordt hij dat er vroeger werd 
gewerkt met een doorgeeflening, terwijl er nu is voorzien met investeringskredieten, waardoor de cijfers duidelijker zijn 
geworden; hij besluit dat hij hierin ook zijn verantwoordelijkheid zal nemen 

 goedgekeurd met 23 voor (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
Paelinck , R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte 
S. De Rechter, D. Wolter Hofmans) en 4 onthoudingen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De 
Coster) 

5. Goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek St Idesbaldus 
 goedgekeurd met 23 voor (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 

Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
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Paelinck , R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte 
S. De Rechter, D. Wolter Hofmans) en 4 onthoudingen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De 
Coster) 

6. Goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek St Pieter 
 goedgekeurd met 23 voor (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 

Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
Paelinck , R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte 
S. De Rechter, D. Wolter Hofmans) en 4 onthoudingen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De 

Coster) 

7. Goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek St Willibrordus 
 goedgekeurd met 23 voor (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 

Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
Paelinck , R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte 
S. De Rechter, D. Wolter Hofmans) en 4 onthoudingen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De 
Coster) 

8. Goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek St Niklaas 
 goedgekeurd met 23 voor (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 

Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
Paelinck , R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte 
S. De Rechter, D. Wolter Hofmans) en 4 onthoudingen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De 
Coster) 

9. Kennisname van het budget 2020 van de kerkfabriek OLV Ter Duinen 
 kennisname 

10. Kennisname van het budget 2020 van de kerkfabriek St Idesbaldus 
 kennisname 

11. Kennisname van het budget 2020 van de kerkfabriek St Niklaas 
 kennisname 

12. Kennisname van het budget 2020 van de kerkfabriek St Pieter 
 kennisname 

13. Kennisname van het budget 2020 van de kerkfabriek St Willibrordus 
 kennisname 

14. Gaselwest - goedkeuren statutenwijziging en vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene 
vergadering op 12 december 2019 

Raadslid Ghyselen licht dit punt kort toe en wijst op de mogelijke opportuniteiten om te investeren in LED-verlichting, hij 
verwijst ook dat er een toelichtingsvergadering wordt gehouden voor de raadsleden 

De burgemeester speelt hier op in en stelt dat het bestuur inderdaad wil inzetten op LED-verlichting met het oogmerk 
alles uit te voeren tegen 2030 

Raadslid Loones stelt vragen bij de invoering van digitale meters en de betaalbaarheid ervan, het gebruik van 
warmtenetten in onze gemeente en vraagt of er bijkomende financiële engagementen worden gevraagd van de 
gemeente Koksijde 

 goedgekeurd met 14 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
Paelinck ) en 13 onthoudingen (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. 
Vandenbroucke, D. Decorte S. De Rechter, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter 
Hofmans) 

15. IWVA - vaststellen standpunt in te nemen op de bijzondere algemene vergadering op 10 december 2019 

De burgemeester verwijst naar de uitgebreide toelichting van dit punt in de raadscommissie 

Raadslid Van Herck vraagt om de volgende gemeenteraad kraantjeswater aan de raadsleden te serveren 

Raadslid Loones verwijst naar de ontziltingsmogelijkheden en vraagt of daar sprake over is bij de IWVA, waarop de 
burgemeester antwoordt dat dit momenteel onbetaalbaar is 

 goedgekeurd met unanimiteit 

16. Bekrachtiging van de beslissing tot uitstap uit de Hulpverleningszone Brandweer Westhoek en opstart van de 
oprichting van een nieuwe hulpverleningszone 

De burgemeester verwijst naar de gekende problemen in de hulpverleningszone, die ook worden aangevoeld bij de 

buurgemeenten, waarop ook Middelkerke de intentie heeft geuit om tot de nieuwe zone toe te treden; hij verwijst naar 
de diverse vaststellingen over de werking van de huidige zone en het feit dat de dienstverlening beter kan afgestemd 
worden op de noden van de inwoners 
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Raadslid Loones stelt dat zijn fractie de uitstap ondersteunt, maar vragen stelt bij de praktische uitwerking en het feit dat 
er nogal wat vragen onbeantwoord zijn in het dossier, bijv. wat betreft de kosten; hij vraagt ook om dezelfde graad van 
veiligheid te kunnen garanderen 

Raadslid Van Herck stelt zich vragen waarom dit niet eerst in de gemeenteraad werd besproken; zijn fractie is ook 
voorstander en stelt dat zich een aantal opportuniteiten naar versterking toe kunnen aanbieden en vraagt een betere 
uitwerking van het dossier 

De burgemeester stelt dat onderhandelingen zullen volgen de komende maanden met de bedoeling te landen op 1 
januari 2021; een beslissing nu is belangrijk omdat een aantal cruciale dossiers nu op de agenda stonden, bijv. gebruik 
van infrastructuur; hij dankt de fracties voor de steun 

Raadslid Loones stelt dat wetgeving nog zal moeten aangepast worden en zijn fractie hier haar steun aanbiedt 

 goedgekeurd met unanimiteit 

17. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: wegenis- en rioleringswerken in diverse straten 
2019: Tamarixstraat, Dwarsstraat (tussen Kroonlaan en Tennislaan), Resedaslaan, Zeemeeuwenstraat, 
Koninginnelaan (tussen Koninklijke Baan en H. Christiaenlaan) en Leopoldine Lejeunestraat 

De burgemeester meldt dat hier een aantal kleine dossiers worden samengevoegd 

 goedgekeurd met unanimiteit 

18. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: Zeedijk: voetpaden tussen G. Grardplein en 
Zavelplein 

De burgemeester licht kort dit project toe 

Raadslid Vandenbroucke vindt dit een goed project en vraagt naar de timing en het feit dat tijdens de vakantieperiodes 
de handelszaken bereikbaar zouden blijven 

Raadslid Van Herck vraagt om de voetpaden te voorzien voor mensen met een visuele beperking waarop de 
burgemeester voorstelt het lastenboek goed te keuren zoals het nu voorligt en dit later te bekijken 

 goedgekeurd met unanimiteit 

19. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: lot 1: aanleg van een water-kunstgras 
hockeyveld op het gemeentelijk sportpark Oostduinkerke 

Schepen Dawyndt licht dit project kort toe en stelt dat er nog twee loten zullen volgen 

Raadslid Decoster vraagt om dit punt te verdagen tot de twee andere loten zullen gekend zijn 

Raadslid Loones stelt dit dossier niet te willen uitstellen; schepen Dawyndt beaamt dat de werken moeten vooruit gaan 
wil het project tijdig klaar zijn 

 goedgekeurd met 23 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
Paelinck , R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte 
S. De Rechter, D. Wolter Hofmans) en 4 onthoudingen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De 
Coster) 

20. Goedkeuren aangepaste rooilijn in de Langgeleedstraat 
 goedgekeurd met unanimiteit 

21. Goedkeuring akte inbezitname van een onroerend goed wegel en weide Nieuwpoortsteenweg (thv 
huisnummmers 119 en 123) 

De burgemeester meldt dat dit een mooi project wordt, met name een wandel- en fietsdoorsteek doorheen de 
Oostvoorduinen 

Raadslid Loones stelt voorstander te zijn van dit project en vraagt of er al een uitvoeringsplan werd opgemaakt 

 goedgekeurd met unanimiteit 

22. De transitie in het zorgvastgoed (o.v.v. raadslid Wolter Hofmans) 

Raadslid Wolter Hofmans verwijst naar haar analyse in de bijlage van het punt; ze stelt vast dat assistentiewoningen niet 
in de lift zitten in Koksijde; er kan meer ingezet worden op thuiszorg; ze stelt ook dat de bevolking veroudert en we nood 
hebben aan verjonging van de bevolking; ze vraagt innovatieve oplossingen te zoeken voor het betaalbaar wonen en legt 
haar punt ter stemming voor 

Schepen Decorte meent dat de vrije markt hierin moet spelen, hij verwijst ook naar de vernietiging door het 
grondwettelijk Hof van maatregelen die ze voorstelt; schepen Vancayseele stelt dat het Sociaal Huis de grootste speler is 
op het vlak van thuiszorg 

Raadslid Loones stelt dat er goede dingen in dit punt zitten, hij stelt dat er wel juridische mogelijkheden zijn om gronden 
voor eigen inwoners te reserveren; zijn fractie zal tegenstemmen omdat hun voorstellen over deze materie meer 
uitgebalanceerd zijn 

Raadslid Van Herck stelt dat zijn fractie voorstander is voor concrete acties, hij doet een voorstel voor gebruik van CLT’s 
om jonge gezinnen terug naar Koksijde te halen, hij vraagt de stemming over twee amendementen 

Schepen Decorte verwijst naar de lopende projecten en vraagt om voldoende tijd uit te trekken om diverse formules uit 
te werken en deze te evalueren 

Raadslid Van Herck stelt dat mensen al lang wachten op een oplossing voor het betaalbaar wonen 
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Raadslid Loones sluit zich aan bij de bezorgdheden rond betaalbaar wonen, hij zal het eerste amendement niet steunen 
en hij verwijst naar voorstellen van zijn fractie in verband met voorrang voor eigen inwoners 

 Niet goedgekeurd met 1 ja (Wolter Hofmans) en 26 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. 
Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. 
Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. Paelinck , R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, 
P. Vandenbroucke, D. Decorte S. De Rechter, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster) 

23. Het oprichten van een Popraad in Koksijde (o.v.v. raadslid Wolter Hofmans) 

Raadslid Wolter Hofmans licht haar voorstel van beslissing toe 

Schepen Van Hove verwijst naar de diverse initiatieven die de gemeente reeds doet op het vlak van muziekcultuur, hij 
stelt voor om een vergadering met Poppunt te beleggen en daarom dit punt nu uit te stellen 

 uitgesteld met unanimiteit 

24. Aanpak handelsleegstand & acute problematieken lokale economie (o.v.v. raadslid Van Herck) 

De voorzitter stelt voor om dit punt samen te behandelen met punt 35 en de punten te verwijzen naar een commissie op 
5 december 

Raadslid Van Herck wil zijn punt behandelen en stelt dat de handelaars een duidelijke boodschap nodig hebben; de 
essentie is dat er beleidsmatig niets wordt gedaan om de leegstand tegen te gaan; hij wijst op de internetverkoop, het 
feit dat de leegstandstaks werd afgeschaft; er zijn geen premies en geen budget; de koterijen op de Zeelaan, het gebrek 
aan animatie en ontbreken van creatieve ideeën; hij licht zijn voorstel van beslissing toe 

Raadslid Vandenbroucke benadrukt op haar beurt het belang van dit punt; ze vindt het belangrijk dat het probleem van 
leegstand erkend wordt en er een positief klimaat wordt gecreëerd; ze licht de voorstellen van haar fractie toe zoals in 
haar voorstel van beslissing van punt 35 staat 

De burgemeester stelt zich niet aangesproken te voelen, hij verwijst naar het feit dat dit een landelijk en zelfs Europees 
fenomeen is en verwijst hiervoor naar een artikel in de pers over deze problematiek; hij stelt dat de gemeente enkel kan 

investeren in het openbaar domein 

schepen Geersens somt de diverse inspanningen op die de gemeente heeft geleverd op het vlak van leegstand en het 
stimuleren van de lokale handelaars, ze somt ook de toekomstige beleidslijnen op 

de voorzitter stelt voor om de punten te gronde te behandelen in een commissie van 5 december 

raadslid Van Herck wil dat zijn punt ten gronde wordt behandeld en vindt het spijtig dat de burgemeester nog meer 
paniek veroorzaakt met het voorlezen van het artikel, hij betreurt dat er nog geen enkel voorstel van zijn fractie werd 
uitgevoerd door de meerderheid 

raadslid Vandenbroucke juicht het initiatief tot bespreking in een raadscommissie toe 

 Punt niet goedgekeurd met 13 ja (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. 
Vandenbroucke, D. Decorte S. De Rechter, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter 
Hofmans) en 14 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
Paelinck) 

25. Fietshelm voor ieder Koksijds kind (o.v.v. raadslid Van Herck) 

Raadslid Van Herck licht zijn voorstel van beslissing toe 

Schepen Van Hove verwijst naar het feit dat de gemeente een Octopusgemeente is, die voorziet in diverse 
veiligheidsacties en hij stelt een amendement voor: “De gemeenteraad vraagt het bestuur te onderzoeken of het buck-e 
systeem kan uitgebreid worden met de modules registratie fietshelmen en de registratie dragen fluo-hesje om op deze 
manier verder te sensibiliseren.  De gemeenteraad vraagt aan het bestuur om op zoek te gaan naar handelaars die via 
de gespaarde buck-e munten fietshelmen aan kinderen verkopen of via de gespaarde buck-e munten een korting op 
fietshelmen kunnen geven.” 

 amendement goedgekeurd met unanimiteit 

26. Behoud bibliotheek Koksijde op huidige locatie (o.v.v. raadslid Van Herck) 

Raadslid Van Herck verwijst naar de Ronde van Koksijde, waar werd gezegd dat de bibliotheek zou verhuizen naar het 
Marktplein, zijn fractie is hier tegen en pleit voor het behoud op de huidige locatie om diverse redenen 

Raadslid Gantois verwijst naar een studie hoe de bibliotheek op de huidige site zou kunnen blijven in combinatie met de 
andere functies, haar fractie is voorstander van de huidige locatie; het Marktplein is een zorgcluster geworden en zou 
hiervoor moeten bestemd blijven 

Schepen Anseeuw licht het dossier te gronde toe waarom de keuze op een nieuwbouw is gevallen 

 Punt niet goedgekeurd met 13 ja (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. 
Vandenbroucke, D. Decorte S. De Rechter, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter 
Hofmans) en 14 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
Paelinck) 

27. Behoud van redders aan zee (o.v.v. raadslid Van Herck) 

Raadslid Van Herck licht zijn bezorgdheid toe over het garanderen van de reddingsdienst aan zee 

Schepen Van Hove licht de stand van zaken van het dossier toe en stelt dat er momenteel geen verdere stappen nodig 
zijn, gezien er engagement van de Vlaamse overheid is, wat wordt bevestigd door raadslid Loones, die een stemming 
aldus overbodig vindt, waarop raadslid Van Herck aandringt om waakzaam te blijven 
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 goedgekeurd met unanimiteit 

28. Lastenboek Van Buggenhoutlaan & Leopold III laan (o.v.v. raadslid Van Herck) 

Raadslid Van Herck is blij dat er vooruitgang is in dit dossier en vraagt de voorstellen van zijn fractie vanuit de inwoners 

zelf te willen meenemen in het ontwerp 

De burgemeester stelt dat het ontwerp reeds volop in opmaak is en er aandacht wordt besteed aan de gevraagde punten 

Raadslid Loones vraagt om het ontwerp in een commissie te bespreken en vraagt ook nog eens aandacht voor 
ondergrondse parking op het Marktplein 

 Kennisname van dit punt – geen stemming 

29. Cams Zeedijk + bijlage plaatsen observatiecamera's (o.v.v. raadslid Van Herck) 

Raadslid Van Herck stelt dat er meer vandalisme is en grotere onveiligheid op de Zeedijk nu er geen camera’s meer 
staan; zijn fractie vraagt om opnieuw camera’s op de Zeedijk te plaatsen 

Raadslid Loones stelt dat zijn fractie wil investeren in veiligheid, maar er ook respect moet zijn voor de 
veiligheidsdiensten en hij voorstelt dat de politie een advies zou formuleren 

De burgemeester stelt dat er een uitvoerig antwoord is gegeven in de politieraad over dit punt en de analyse van raadslid 
Van Herck niet klopt met de vaststellingen van de korpschef 

 verworpen met 23 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
Paelinck , R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte 
S. De Rechter, D. Wolter Hofmans) en 4 voor (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster) 

30. Aanstelling landschapsarchitect (o.v.v. raadslid Bogaerts) 

Raadslid Bogaerts licht haar voorstel toe voor inrichting van het openbaar domein met straatmeubilair e.d. en vraagt de 

aanstelling van een landschapsarchitect en designer zodat er tot meer vernieuwing en eenvormigheid wordt gekomen 

Schepen Decorte verwijst naar de oefening die momenteel bezig is voor het revaloriseren van Koksijde-dorp 

Raadslid Loones stelt dat we de kennis in huis hebben binnen de gemeentelijke administratie om dit goed uit te voeren 
en een uitbesteding dus niet nodig is 

De burgemeester stelt dat ook steeds de kosten moeten bekeken worden en het onderhoud 

 verworpen met 23 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
Paelinck , R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte 
S. De Rechter, D. Wolter Hofmans) en 4 voor (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster) 

31. Stil vuurwerk (o.v.v. raadslid Bogaerts) 

Raadslid Bogaerts herhaalt haar vraag die reeds in een vorige raad werd voorgesteld met betrekking tot invoeren van stil 

vuurwerk, dit in functie van dierenwelzijn 

Schepen Geersens stelt dat vuurwerk belangrijk is voor het toerisme, het klassieke vuurwerk trekt nog steeds een groot 
publiek aan 

 Verworpen 22 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
Paelinck , R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte 

S. De Rechter), 1 onthouding (Wolter Hofmans), 4 voor (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De 
Coster) 

32. Ontdubbeling publieke afvalbakken (o.v.v. raadslid De Coster) 

Raadslid De Coster licht zijn voorstel van beslissing toe 

Schepen Decorte zegt hier niet op in te kunnen gaan, gezien het de verantwoordelijkheid is van Fost Plus die een 
oplossing moet aanreiken 

Raadslid Loones verwijst naar het feit dat er al sites zijn waar dit is ontdubbeld en achter dit voorstel staat 

Raadslid De Coster stelt voor dat de gemeente proactief zou werken en te onderhandelen met FostPlus 

 Punt niet goedgekeurd met 13 ja (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. 
Vandenbroucke, D. Decorte S. De Rechter, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter 
Hofmans) en 14 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
Paelinck) 

33. Inclusieve speelpleintjes (o.v.v. raadslid De Coster) 

Raadslid De Coster licht zijn voorstel van beslissing toe en vraagt aandacht voor inclusieve speelpleintjes, die dus 

toegankelijk moeten zijn voor iedereen, dus ook kinderen met een beperking 

Schepen Van Hove stelt dat de jeugddienst een tijd geleden reeds de opdracht kreeg om een site uit te werken 

 er wordt niet gestemd over dit punt 

34. Ambitie om met de gemeente Koksijde het label pleegzorggemeente te bekomen (o.v.v. raadslid Gantois) 
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Raadslid Gantois verwijst naar het project Warme gemeente en vraagt om binnen dit kader nog meer aandacht te 
hebben voor pleegzorg in de gemeente 

Schepen Vancayseele stelt dat er reeds een aanvraag werd ingediend door Pleegzorg Vlaanderen om samen te werken en 
hierop zal ingegaan worden 

Raadslid Van Herck juicht dit initiatief toe 

 goedgekeurd met unanimiteit 

35. Maatregelen en aanbevelingen tegen de leegstand in onze handelskernen (o.v.v. raadslid Vandenbroucke) 

de voorzitter verwijst naar de eerdere bespreking van dit punt en voorstelt dit punt te verdagen naar de commissie op 5 

december 

 punt verdaagd met unanimiteit 

36. Aanleg van een regenboog-zebrapad (o.v.v. raadslid Loones) 

Raadslid Loones licht zijn voorstel van beslissing toe 

Schepen Van Hove antwoordt dat de gemeente hier sterk wil op inzetten en een amendement voorstelt: “De 
gemeenteraad vraagt het bestuur om verder werk te maken van de bewustmaking en aanvaarding rond de holebi- en 
transthematiek, dit ondermeer door de ondertekening van het regenboogcharter waarbinnen heel wat acties zullen 
worden ondernomen en de gemeenteraad vraagt het bestuur het nodige te doen om een regenboogzebrapad aan te 
leggen aan de Hotelschool van Koksijde” 

 amendement goedgekeurd met unanimiteit 

37. Aanleg van een nieuw speelpleintje naast het voetbalveld in Oostduinkerke Dorp (o.v.v. raadslid Loones) 

Raadslid Loones licht zijn voorstel toe om een speelpleintje in te richten bij het voetbalveld in Oostduinkerke-dorp nabij 

het cafetaria 

Schepen Van Hove stelt een amendement voor: “De gemeenteraad vraagt het bestuur om in het kader van het 

Masterplan Oostduinkerke-dorp rekening te houden met de verhuizing van de jeugddienst naar Oostduinkerke en ook te 

voorzien in voldoende accommodatie – waaronder speelpleinen” 

 Amendement goedgekeurd met 15 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van 
Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, 
J. Paelinck, D. Wolter Hofmans) en 12 tegen (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. 
Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte S. De Rechter, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De 
Coster) 

38. Meer "vrouw op straat" (o.v.v. raadslid Hancke) 

Raadslid Hancke licht haar voorstel van beslissing toe en doet meteen een aantal suggesties van straatnamen 

De burgemeester stelt hiermee in de toekomst rekening te willen houden 

 goedgekeurd met unanimiteit 

De gemeenteraad wordt geschorst om 22u18 en opnieuw geopend om 22u29 
 

MONDELINGE VRAGEN 
 
1. Vergunningsaanvraag mast Koksijde Dorp (o.v.v. raadslid Loones) 

Raadslid Loones verwijst naar zijn tussenkomst op een vroegere raad en vraagt een stand van zaken; schepen Dawyndt 
stelt dat er nog geen omgevingsvergunning is aangevraagd 

2. Nieuwe scoutslokalen (o.v.v. raadslid Loones) 

Raadslid Loones vraagt wanneer de plannen worden opgestart voor de scoutslokalen in Oostduinkerke en waar die 

precies zal komen en vraagt ook naar de plannen voor de scouts van Koksijde; schepen Van Hove stelt dat de werken 
ingepland worden in het meerjarenplan en momenteel diverse pistes in onderzoek zijn; voor de lokalen van Koksijde 
wordt dit meegenomen in de ontwerpweek van Koksijde-dorp 

3. De bestrijding van wespennesten (o.v.v. raadslid Gantois) 

Raadslid Gantois verwijst naar haar ervaringen op het vlak van inroepen van hulp in verband met wespennesten en 
vraagt om hierover duidelijke informatie te verstrekken naar de burgers toe; de burgemeester verwijst naar de 
bestaande kanalen 

4. Overleg tussen Seniorenadviesraad en de verenigingen (o.v.v. raadslid Gantois) 

Raadslid Gantois verwijst naar een eerdere bespreking in de raad waarbij een wijziging aan de statuten van de 
seniorenadviesraad werd goedgekeurd in functie van samenwerking tussen SAR en verenigingen en vraagt naar een 
stand van zaken; schepen Vancayseele stelt dat de samenwerking een vast agendapunt is op de SAR en er ook geregeld 
overleg is met de verenigingen 

5. Opfrissen van het grasplein voor de Kerkepannezaal (o.v.v. raadslid Vandenbroucke) 

Raadslid Vandenbroucke doet het voorstel om het grasplein aan de Kerkepannezaal op te frissen met 
ontmoetingsplaatsen en kunst; schepen Geersens verwijst naar eerdere ontwerpen en feit dat dit zal meegenomen 
worden in de restyling van de Kerkepannezaal 

6. Kruispunt Pylyserlaan/Abdijstraat/Zeelaan (o.v.v. raadslid Hillewaere) 
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Raadslid Hillewaere stelt dat dit kruispunt gevaarlijk blijft en vraagt welke maatregelen worden voorzien voor de 
Pylyserlaan; de burgemeester stelt dat het de bedoeling is om in deze straten een fietsstraat als proefproject te doen 

7. Betaalbaar wonen (o.v.v. raadslid Verhaeghe) 

Raadslid Verhaeghe verwijst naar eerdere bespreking op deze raad over dit thema, ze zal de evolutie in verband met 
erfpacht verder opvolgen 

8. Sociale huisvestiging (o.v.v. raadslid Verhaeghe) 

Raadslid Verhaeghe vraagt hoe de gemeente vordert met het sociaal objectief en welke projecten er worden gepland; 

schepen Decorte stelt dat er nog 64 woningen moeten behaald worden en dat er de laatste jaren veel werd geïnvesteerd; 
hij geeft een overzicht van de diverse projecten die in voorbereiding en/of in uitvoering zijn 

9. Inrichten van een babytheek (o.v.v. raadslid Hancke) 

Raadslid Hancke doet haar voorstel voor de inrichting van een babytheek, als bijdrage tot de deeleconomie; schepen 

Anseeuw stelt dat dit reeds werd overwogen maar er reeds een aantal gelijkaardige initiatieven zijn die aan de nood 
tegemoet komen 

10. Ruiterpad door de golf (o.v.v. raadslid Hancke) 

Raadslid Hancke doet haar voorstel tot het inrichten van een ruiterpad door of langs de golf; de burgemeester stelt dat 
de veiligheid niet toelaat dit door de golf te plannen 

11. Openbare netheid (o.v.v. raadslid Decorte) 

Raadslid Decorte verwijst naar diverse gemeenten waar strijd tegen zwerfvuil en sigarettenpeuken wordt gevoerd; hij 
vraagt de nodige recipiënten te voorzien; hij vraagt ook aandacht voor hondenpoep en vraagt wat er wordt voorzien aan 
acties; schepen Decorte stelt dat de gemeente in de top-10 van Vlaanderen zit wat netheid betreft; er zijn al 
peukenpoker geplaatst maar we moeten vooral sensibiliseren 

12. Zebrapad op Robert Vandammestraat (o.v.v. raadslid De Rechter) 

Raadslid De Rechter stelt dat de veiligheid ter hoogte van de twee supermarkten niet goed is en vraagt om de 

mogelijkheid te voorzien voor de aanleg van een extra zebrapad of andere maatregelen; de burgemeester verwijst naar 
het negatief advies van AWV maar is bereid om het probleem opnieuw te bekijken 

13. Kerkstraat (o.v.v. raadslid De Rechter) 

Raadslid De Rechter vraagt wanneer de werken in de Kerkstraat zouden beginnen, vraagt naar de fasering en wat er zal 

gebeuren met de vluchtheuvel aan het Oud Schooltje; de burgemeester meldt dat het ontwerp verder wordt uitgewerkt 

14. Scouts Koksijde Dorp (o.v.v. raadslid De Coster) 

Raadslid De Coster verwijst naar de geruchten dat de scouts van Koksijde zou moeten verhuizen; voor antwoord zie 
vraag 2 

15. Kerkstraat Koksijde Dorp (o.v.v. raadslid De Coster) 

Raadslid De Coster vraagt de nodige aandacht voor een gescheiden fietspad gezien de toekomstige woonplannen in 
Koksijde-dorp 

16. Buurt- en feestcomités (o.v.v. raadslid Bogaerts) 

Raadslid Bogaerts vraagt om de feestcomités nieuw leven in te blazen en hen de vrijheid te geven activiteiten te 

organiseren; schepen Geersens stelt dat de comités werden afgeschaft om een efficiënter aanbod te kunnen doen en er 
nu nog gewerkt wordt met vrijwilligers; buurtfeesten kunnen subsidies krijgen 

17. Aanleg parking voor gemeentepersoneel technische diensten dorp (o.v.v. raadslid Pieters) 

Raadslid Pieters stelt dat de plaatsen hoofdzakelijk worden ingenomen door gemeentepersoneel en vraagt om een 

tijdelijke parking aan te leggen om het probleem te verhelpen, de burgemeester antwoordt dit verder mee te nemen 

18. Afslanken personeelsbestand gemeente (o.v.v. raadslid Pieters) 

Raadslid Pieters verwijst naar het gerucht dat er personeel zou moeten afvloeien; schepen Decorte meldt dat dit absoluut 
onterecht is, het is de bedoeling om het bestand op peil te houden, maar er wordt wel ingezet op efficiëntie 

19. Stormschade Koksijde (o.v.v. raadslid Van Herck) 

Raadslid Van Herck vraagt of de gemeente een aanvraag zal doen bij het rampenfonds en vraagt wat we kunnen leren 
uit de ervaringen; de burgemeester stelt dat er een aanvraag zal gedaan worden 

20. Gemeenten krijgen vrij spel met het Vlaamse geld (o.v.v. raadslid Van Herck) 

Raadslid Van Herck vraagt over welke extra middelen het gaat en vraagt waar deze zal ingezet worden; de burgemeester 

somt de bedragen op 

 

De raadszitting wordt gesloten verklaard om 23u12 
volgende raadszitting : dinsdag 19 november 2019 

 
Voor een woordelijke weergave van de zitting wordt verwezen naar 
https://koksijde.notubiz.be/vergadering/594333/Gemeenteraad%2021-10-2019? dat integraal deel uitmaakt van dit 
zittingsverslag. 
 
 
 
 

Voor verslag 
de algemeen directeur 
Joeri STEKELORUM 

https://koksijde.notubiz.be/vergadering/594333/Gemeenteraad%2021-10-2019
https://koksijde.notubiz.be/vergadering/594333/Gemeenteraad%2021-10-2019
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Aanwezig: C. CASTELEIN, voorzitter 
 M. VANDEN BUSSCHE, burgemeester; 
 S. ANSEEUW, G. DECORTE, L. VAN HOVE, D. GEERSENS, D. DAWYNDT, I. VANCAYSEELE, schepenen 
 R. GANTOIS, L. DELTOMBE, F. DEVOS, G. DELIE, B. DALLE, E. VAN HERCK, G. VERHAEGHE, P. HILLEWAERE, A. 

HANCKE, H. GHYSELEN, S. LOONES, P. VANDENBROUCKE, S. BOGAERTS, B. PIETERS, A. DE COSTER, D. WOLTER 
HOFMANS, J. PAELINCK, D. DECORTE, S. DE RECHTER raadsleden 

 J. STEKELORUM, algemeen directeur 

 

 
De zitting vangt aan om 19u10 
 

OPENBARE ZITTING 

1. Goedkeuren notulen van de raadszitting van 21 oktober 2019 
 goedgekeurd met unanimiteit 

2. Mededelingen door de burgemeester 

De burgemeester deelt mee dat vanaf volgend jaar de wereldbekerwedstrijden cyclocross zijn toegewezen aan Flanders 
Classics, er loopt momenteel een bevraging naar geïnteresseerde organisatoren; hij stelt dat deze zaak in het college 
werd behandeld omdat een principieel antwoord wordt verwacht tegen 5 december; hij stelt dat Koksijde zich kandidaat 
zal stellen en wijst daarbij op het belang van de cyclocross voor de gemeente Koksijde; hij wijst ook op het feit dat deze 
wedstrijden rechtstreeks op televisie worden uitgezonden en dus voor mooie publiciteit voor de gemeente zorgt; hij zegt 
ook dat de gemeente organisator zal zijn, gezien de stijgende kosten voor dergelijk evenement; alles zal op de 
gemeenteraad in alle transparantie gebracht worden; schepen Dawyndt wijst op de verscherpte condities voor het 
organiseren van een cyclocross, opgelegd door de UCI en wijst dat een club dit niet meer zelf kan organiseren en de 
gemeente de organisatie dus zal moeten overnemen en financieel zal moeten bijpassen; de activiteit zal een belangrijke 
toeristische troef zijn in november; hij hoopt op een unanieme goedkeuring door de gemeenteraad en vraagt dan ook de 
steun. 

Raadslid Loones verwijst naar de vraag die raadslid Decorte had voorbereid, hij stelt dat zijn fractie voorstander is van 
de organisatie van de cyclocross, maar vraagt naar de grootorde van de investering die zal moeten gebeuren 

Raadslid De Coster stelt dat zijn fractie achter dit evenement staat, hij wijst op de korte tijd voor inschrijving en vraagt 
of dit engagement voor één of meerdere jaren is, waarop de burgemeester meldt dat dit voor één jaar is waarna het ook 
kan geëvalueerd worden 

3. Toekennen investeringstoelage aan kerkfabriek St Niklaas 

Schepen Decorte licht dit punt toe 

 goedgekeurd met unanimiteit 

4. Goedkeuring protocol Westhoekoverleg 2020-2025 

Schepen Decorte wijst op de toetreding van de gemeente tot de DVV Westhoek en geeft toelichting bij dit voorliggende 

protocol 

Raadslid Loones zegt dat zijn fractie dit voorstel steunt en vraagt of er niet meer uit dit Westhoekoverleg kan worden 
gehaald, waarop schepen Decorte stelt dat er nogal wat sociaal gerelateerde thema’s aan bod komen die voor de 
gemeente Koksijde belangrijk zijn 

 goedgekeurd met unanimiteit 

5. TMVS dv - goedkeuren statutenwijziging buitengewone algemene vergadering 10 december 2019 

Raadslid Devos geeft toelichting bij dit en volgend punt en stelt dat de inbreng voor de gemeente beperkt is 

Raadslid Loones stelt vast dat de winstcijfers de laatste jaren aan het dalen zijn 

 goedgekeurd met 23 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
Paelinck, R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte 
S. De Rechter en D. Wolter Hofmans) en 4 onthoudingen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De 
Coster) 

6. TMVS dv - vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering op 10 december 2019 
 goedgekeurd met 23 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 

Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
Paelinck, R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte 
S. De Rechter en D. Wolter Hofmans) en 4 onthoudingen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De 
Coster) 
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7. WVI - vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering op 18 december 2019 

Raadslid Loones stelt vast dat de gemeente Koksijde weinig beroep doet op de WVI en vraagt om dit meer te benutten 

Schepen Decorte stelt dat de gemeente participeert in het burgemeestersconvenant samen met de WVI 

 goedgekeurd met 23 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
Paelinck, R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte 
S. De Rechter en D. Wolter Hofmans) en 4 onthoudingen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De 
Coster) 

8. IVVO - vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone algemene vergadering op 17 december 2019 

Raadslid Paelinck verwijst naar het feit dat het nu om een overgangsjaar gaat gezien er slechts met één jaar wordt 
verlengd 

Raadslid Loones verwijst dat er op 21 november een informatievergadering is en voorstelt om dit punt te verdagen naar 
de raad van 12 december 

Schepen Decorte stelt voor om dit goed te keuren gezien het nu over een overgangsjaar gaat en er momenteel met de 
buurgemeenten onderhandelingen worden gevoerd met IVVO in functie van de verlenging 

Raadslid De Coster sluit zich aan bij de visie van raadslid Loones en vraagt om dit punt uit te stellen 

 goedgekeurd met 14 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
Paelinck ) en 13 onthoudingen (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. 
Vandenbroucke, D. Decorte S. De Rechter, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter 
Hofmans) 

9. DVV (dienstverlenende vereniging) Westhoek - vaststellen standpunt in te nemen op de buitengewone 
algemene vergadering op 4 december 2019 

Schepen Decorte geeft toelichting bij dit punt en de projecten die lopen binnen de DVV waar Koksijde mee van geniet 

 goedgekeurd met unanimiteit 

10. DVV Westhoek - aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering 

raadslid Paelinck stelt namens de meerderheid voor: Greta Delie en Henk Ghyselen (plv) 

raadslid Van Herck stelt namens zijn fractie voor: Bart Pieters en Suze Bogaerts (plv) 

raadslid Loones stelt namens zijn fractie voor: Patricia Vandenbroucke en Sam De Rechter (plv) 

 aangeduid: Greta Delie en Henk Ghyselen (plv), zij bekomen 14 stemmen; Bart Pieters (plv. Suze 
Bogaerts) bekomt 4 stemmen; Patricia Vandenbroucke (plv. Sam De Rechter) bekomt 9 stemmen 

11. Stuurgroep Wijk-werken: aanduiden vertegenwoordiger 

Schepen Vancayseele stelt voor Sieglinde Dewaele en Pascale Feys (plv) aan te duiden 

Raadslid Loones vraagt om concrete invulling te geven aan het wijk-werken 

 goedgekeurd met 26 ja en 1 onthouding: Sieglinde Dewaele en Pascale Feys (plaatsvervanger) 

12. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: oprichten van een uitkijktoren Hoge Blekker 
Koksijde 

De burgemeester geeft kort toelichting over dit punt 

Raadslid Loones verwijst naar de verkiezingscampagne over dit thema, hij stelt vast dat het gaat over 584.000 euro, 
bijna het dubbel wat toen werd vooropgesteld; hij vraagt om zo’n dingen beter te communiceren en vooraf te 
onderzoeken; de burgemeester verwijst naar het feit dat de procedure om een omgevingsvergunning te bekomen veel te 
lang duurt 

Raadslid De Coster verwijst naar het protest van buurtbewoners en vraagt hoe hier mee wordt omgegaan en vraagt hoe 
er wordt omgegaan met waardevolle fauna en flora en vraagt of het lastenboek niet explicieter moet zijn, ook op het vlak 
van gebruik van duurzaam materiaal 

De burgemeester stelt vast dat er reeds voor duurzame materialen is gekozen en dit ook de prijs heeft opgedreven; 
schepen Dawyndt verwijst naar het openbaar onderzoek dat de bezwaren zal moeten opvangen en behandelen 

Raadslid Van Herck verwijst naar zijn eerdere tussenkomst en stelt dat er aan de toen gemaakte afspraken moet voldaan 
worden 

 goedgekeurd met 14 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
Paelinck), 8 onthoudingen (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. 
Vandenbroucke, D. Decorte S. De Rechter ) en 5 tegen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De 
Coster, D. Wolter Hofmans) 

13. Goedkeuren inbreng 'verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen', aanbod openbare verlichting door de 
distributienetbeheerder Gaselwest en kennisneming bijhorend reglement 

Raadslid Loones stelt vast dat we de verledding tegen 2025 kunnen afronden, hij vindt dit een goed project, ook 

financieel 

Raadslid Van Herck staat achter dit project maar vraagt nog aandacht voor groene energie 
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Schepen Decorte zegt dat er in dit dossier veel tijd is gestopt en er goed is onderhandeld, en we hierdoor zullen in slagen 
om tegen 2025 dit project in functie van het klimaatplan te realiseren 

 goedgekeurd met unanimiteit 

14. Goedkeuren van nieuw ontworpen wegenis voor verkaveling Vanneckestraat 

De burgemeester licht dit dossier toe 

Raadslid Hancke vraagt nog eens aandacht om een nieuwe straat te noemen naar een vrouw en vraagt wanneer een 
straatnamencommissie in voege zal treden 

 goedgekeurd met unanimiteit 

15. Afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten tussen Intergemeentelijke samenwerking (W)integratie, Vzw 
Arktos en de secundaire scholen uit het werkingsgebied voor de uitrol van een vormingspakket rond veerkracht 
en weerbaarheid in het kader van de preventie en bestrijding van armoede. 

Schepen Vancayseele licht de bedoeling van deze overeenkomst toe met de bedoeling dit uit te rollen in het secundair 
onderwijs 

Raadslid Pieters stelt vast dat er vier gemeenten deelnemen en vraagt naar de verdeling van de kosten 

 goedgekeurd met unanimiteit 

16. Goedkeuren overeenkomst voor de toekenning van een werkingstoelage aan KVVC en KVVO voor het financieren 
van de samenwerking op het vlak van jeugdwerking (voetbalseizoen 2019-2020) 

Schepen Dawyndt verwijst naar de overeenkomst en naar de controle die er is gedaan door de financiële dienst over de 
uitgaven 

Raadslid De Coster stelt dit punt te zullen goedkeuren, maar het verwarrend is dat ook KVVC opgenomen is gezien het 
over een overeenkomst gaat tussen gemeente en KVVC; hij meent dat ze niet in een aparte vzw structuur zitten en dit 
wel aangewezen is 

Raadslid Loones stelt dat zijn fractie dit zal steunen gezien dit de jeugdwerking ten goede komt maar ook vraagt om de 
infrastructuur in Koksijde optimaal te benutten 

Schepen Dawyndt verwijst naar het feit dat er een apart stamnummer zal moeten zijn bij oprichting van een nieuwe vzw, 
waarop raadslid De Coster meldt dat dit kan 

 goedgekeurd met unanimiteit 

17. Goedkeuring BNIP WB Cyclocross 

De burgemeester licht dit punt toe en geeft een kort overzicht van de aandachtspunten in functie van de veiligheid van 
dit evenement 

Raadslid De Coster vraagt of er een verzekering is tegen natuurrampen, waarop schepen Dawyndt meldt dat het de vzw 
is die hiervoor moet instaan 

 goedgekeurd met unanimiteit 

18. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Dijk 
 goedgekeurd met unanimiteit 

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

Raadslid Hancke vraagt of de paaltjes blijven staan 

 goedgekeurd met unanimiteit 

20. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - 
Dorpsplaats 

 goedgekeurd met unanimiteit 

21. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Kerkplein 
 goedgekeurd met unanimiteit 

22. Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - parking 
brandweerarsenaal 

 goedgekeurd met unanimiteit 

23. Goedkeuren personeelsconvenant gemeentelijk onderwijs 

Schepen Van Hove licht dit punt kort toe 

Raadslid Loones verwijst naar artikel 4 waar de gemeenteraad wordt vermeld als zijnde bevoegd en vraagt of dit correct 
is waarop de voorzitter stelt dat dit zal bekeken worden 

 goedgekeurd met unanimiteit 

24. Goedkeuren arbeidsreglement Gemeentelijke basisschool van Oostduinkerke 

Schepen Van Hove licht dit en navolgende twee punten toe, waarbij hij stelt dat de aanpassingen gebeuren aan de 

nieuwe wetgeving volgens het model van de VVSG 



 zittingsverslag gemeenteraad 19/11/2019  4 

 goedgekeurd met unanimiteit 

25. Goedkeuren arbeidsreglement Gemeentelijke basisschool van Koksijde 
 goedgekeurd met unanimiteit 

26. Goedkeuren arbeidsreglement Westhoek Academie Koksijde 
 goedgekeurd met unanimiteit 

27. Voorstel van aanpak leegstaande assistentiewoningen en handelspanden (o.v.v. raadslid Wolter Hofmans) 

Raadslid Wolter Hofmans verwijst naar structurele leegstand en de gevolgen hiervan, waaronder het imago van de 

gemeente; het is de taak van de gemeente en belangengroepen om het aanbod beter af te stemmen op de vraag; ze 
verwijst daarbij naar het overschot aan assistentiewoningen in de gemeente en op een tekort aan betaalbaar wonen en 
op het spanningsveld met tweede verblijven; ze stelt een herbestemming voor van assistentiewoning naar betaalbaar 
wonen gelet het gunstige fiscale regime; ze verwijst ook naar leegstaande handelspanden en de 
bestemmingsvoorschriften die hier een invloed op hebben; ze stelt voor om het winkelgebied af te bakenen; ze stelt ook 
voor over te gaan tot de opmaak van een strategisch commercieel plan waarin de detailhandel kan bestudeerd worden; 
ze geeft toelichting over de inhoud en de opmaak van een dergelijk plan; ze besluit met het voorstel van beslissing 

Schepen Dawyndt meent dat in het voorstel alles op een hoopje wordt gegooid, een aantal zaken reeds besproken zijn; 
hij stelt dat de herbestemming van panden via een omgevingsvergunning wordt geregeld en zo dossier per dossier moet 
beoordeeld worden; er zal geen algemeen reglement worden opgelegd; voor wat handelszaken betreft is het nu al zo dat 
een herbestemming door het college meestal gunstig wordt beoordeeld en er dus geen algemeen principe kan 
goedgekeurd worden, maar dossier per dossier moet bekeken worden; 

Schepen Geersens verwijst naar de aanwerving van een ambtenaar lokale economie, die momenteel een 
detailhandelsbeleid in een commercieel plan aan het uitschrijven is en de vraag dus overbodig is 

Raadslid Wolter Hofmans vraagt of er beroep wordt gedaan op externe consultants om het plan op te maken 

Raadslid Loones stelt dat er een aantal bezorgdheden in het punt zitten die ook deze zijn van zijn fractie, maar een 

aantal zaken technisch niet goed uitgewerkt zijn; hij stelt voor om eerst en vooral een kernhandelsgebied af te bakenen 

 deelpunt 1 : niet goedgekeurd met 1 ja (Wolter Hofmans), 12 onthoudingen (R. Gantois, G. Verhaeghe, 
P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte S. De Rechter, E. Van Herck, S. 
Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster), 14 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, 
L. Van Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. 
Ghyselen, J. Paelinck) 

 deelpunt 2: niet goedgekeurd met 1 ja (Wolter Hofmans), 5 onthoudingen (E. Van Herck, S. Bogaerts, 
B. Pieters, A. De Coster, D. Decorte), 21 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. 
Decorte, L. Van Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. 
Dalle, H. Ghyselen, J. Paelinck, R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. 
Vandenbroucke, S. De Rechter) 

 deelpunt 3: niet goedgekeurd met 1 ja (Wolter Hofmans), 12 onthoudingen (R. Gantois, G. Verhaeghe, 
P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte S. De Rechter, E. Van Herck, S. 
Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster), 14 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, 
L. Van Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. 
Ghyselen, J. Paelinck) 

28. Opstarten met UiTPAS (o.v.v. raadslid Wolter Hofmans) 

Raadslid Wolter Hofmans verwijst naar de voordelen van de UiTPAS en de modaliteiten om dit in te voeren; ze wijst ook 

naar de intergemeentelijke samenwerking op het vlak van cultuur 

Schepen Anseeuw stelt dat er momenteel wordt onderzocht of we hierin zullen meestappen, gezien de financiële 
gevolgen en qua inzet van personeel en dit zal meegenomen worden binnen de werking van Viertoren 

Raadslid Bogaerts meent dat de Uitpas wel interessant is, maar er al diverse passen zijn en er hier ook werk zal 
ingestoken worden 

 Punt afgevoerd met 14 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
Paelinck), 12 tegen (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, 
D. Decorte S. De Rechter, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster), 1 lid niet gestemd 
(Wolter Hofmans) 

29. De toekomst van ons Abdijmuseum Ten Duinen (o.v.v. raadslid Gantois) 

Raadslid Gantois wijst op het belang van het Abdijmuseum en de goede werking, het museum aan een opfrissing toe is 
en vraagt om hier de nodige aandacht aan te besteden, ze stelt vast dat er een nieuw bezoekerscentrum zal gebouwd 
worden maar voor de rest niets aan investeringen wordt voorzien en er een globale visie ontbreekt en dit ook belangrijk 
is in functie van de regionale erkenning 

Schepen Anseeuw stelt dat een nieuw bezoekerscentrum zal gebouwd worden op de plaats van Castel Fiertel, dat in zeer 
slechte toestand is; ze licht de rest van de plannen kort toe en ook het feit dat er een beheersplan in opmaak is 

Raadslid Van Herck herhaalt zijn standpunt over de Castel Fiertel, namelijk dat dit een verkeerde aankoop was en de 
aankoop ondoordacht is 

Raadslid Gantois blijft erbij dat het museum meer verdient dan een halfslachtige oplossing 
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 Punt afgevoerd met 14 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
Paelinck), 13 tegen (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, 
D. Decorte S. De Rechter, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, Wolter Hofmans) 

30. Atletiekpiste: Schuilen tegen wind en regen (o.v.v. raadslid Loones) 

Raadslid Loones vraagt om maatregelen te nemen om te kunnen schuilen tegen wind en regen 

Schepen Dawyndt verwijst naar diverse investeringen in de sportclubs, stelt dat dit punt gekend is, de plannen in 
opmaak zijn en dit in het budget zal voorzien worden 

Raadslid Loones vraagt naar de timing en de locatie 

Raadslid Vanherck is voorstander van dit punt en verwijst naar de tussenkomst van voormalig raadslid Vandekeere, hij 
stelt voor dit punt te verdagen 

Raadslid Loones vraagt om dit punt af te voeren van de agenda 

 punt afgevoerd met unanimiteit 

31. Groepsaankoop bomen, struiken en zaden (o.v.v. raadslid Verhaeghe) 

Raadslid Verhaeghe verwijst naar het koesteren van de natuur en naar een voorstel om een groepsaankoop te 
organiseren en wijst daarbij op de voordelen 

Schepen Geersens stelt al bezig te zijn met een groepsaankoop voor bomen, maar wijst naar een grote werklast en een 
aantal praktische bezwaren; er moet ook overleg zijn met zelfstandige tuinaannemers in het belang van de lokale 
economie 

Raadslid Van Herck stelt dat lokale handelaars ook kunnen deelnemen en dit dus geen argument is 

Raadslid Paelinck stelt zich de vraag of de punten die nu voorgelegd worden ter stemming niet beter in een mondelinge 
vraag worden gesteld 

 afgekeurd met 14 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 

Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
Paelinck ) en 13 ja (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, 
D. Decorte, S. De Rechter, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

32. Plaatsen van informatiebord op de markt in Wulpen (o.v.v. raadslid Hancke) 

Raadslid Hancke verwijst naar diverse informatieborden die in de gemeente zijn geplaatst; ze stelt voor er een te 
plaatsen aan de kerk of op de Dorpsplaats in Wulpen 

Schepen Anseeuw stelt dat dit in een volgende ronde van de erfgoedborden kan opgenomen worden 

 goedgekeurd met unanimiteit 

33. Kunstroute Koksijde (o.v.v. raadslid Vandenbroucke) 

Raadslid Vandenbroucke stelt dat er in 2010 een Kunstroute werd gedaan, zodat de lokale economie hierbij ook wint, en 
ze stelt voor om opnieuw een dergelijk project op te zetten voor het promoten van lokale kunstenaars 

Schepen Anseeuw betwijfelt of de editie van 2010 wel succesvol was, stelt dat er momenteel geen vraag is vanuit de 
sector en dit idee dus niet zo vernieuwend is waarbij schepen Geersens meent dat andere thema’s een aanknopingspunt 
kan zijn;  

Raadslid Hancke is van mening dat het project in 2010 wel succesvol was 

 afgekeurd met 14 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
Paelinck) en 13 ja (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, 
D. Decorte, S. De Rechter, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

burgemeester Marc Vanden Bussche verlaat de zitting tijdens de bespreking van navolgend punt 

 
34. Subsidie regenputten (o.v.v. raadslid De Coster) 

Raadslid De Coster verwijst naar klimaatopwarming en de voordelen om hemelwater te hergebruiken; de inwoners 
moeten aangemoedigd worden om een hemelwaterput aan te leggen en legt zijn voorstel van beslissing toe, hij verwijst 
ook naar het bufferingsplan van Aquafin 

Schepen Decorte stelt dat de subsidie werd afgeschaft omdat het een wettelijke verplichting is geworden; je kan wel bij 
het aanvragen van een renovatiepremie nog altijd een tussenkomst vragen voor een hemelwaterput; hij stelt ook voor 
om het later te bundelen met andere premiemogelijkheden 

Schepen Dawyndt verwijst ook naar de ongelijkheid gezien er een verplichting rust bij nieuwbouw en deze geen subsidie 
kunnen krijgen, terwijl andere wel 

 verworpen met 4 voor (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster), 9 onthoudingen (R. 
Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, S. De 
Rechter, Wolter Hofmans) en 13 tegen (C. Castelein, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. Geersens, 
D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. Paelinck) 

35. Futureproof woonconcepten in het kader van betaalbaar wonen (o.v.v. raadslid De Coster) 

Raadslid De Coster verwijst naar het feit dat we moeten afstappen van klassieke woonmodellen; hij verwijst naar een 
bijgewoonde studiedag in Gent waarbij nieuwe modellen zijn toegelicht, waar we moeten op instappen 
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Schepen Decorte stelt vast dat het voorstel kort door de bocht gaat en er niet zonder nader onderzoek hierover kan 
beslist worden, hij stelt dat diverse pistes momenteel worden onderzocht en in de toekomst zullen meegenomen worden, 
de zaken moeten grondig worden onderzocht en er moet gekeken worden of voor een aantal oplossingen wel een 
draagvlak is in Koksijde; er is ook ingeschreven op een Vlaams onderzoek, zodat op basis van deze resultaten verder kan 
nagedacht worden 

Raadslid Loones stelt dat lokale economie en wonen de grote uitdagingen zijn en er al een jaar te weinig hieraan wordt 
gedaan en de zaken niet vooruit gaan 

Raadslid De Coster verwijst naar de drie op te stellen masterplannen waar de concepten aan bod zouden kunnen komen 

 afgekeurd met 13 ja (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, 
D. Decorte, S. De Rechter, Wolter Hofmans, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster) en 13 
tegen (C. Castelein, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. 
Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. Paelinck); M. Vanden Bussche niet gestemd 

36. Volks- en pluktuintjes (o.v.v. raadslid Bogaerts) 

Raadslid Bogaerts stelt voor om volks- en pluktuintjes in te richten op de site Ten Bogaerde en verwijst naar een 
dergelijk project in Veurne 

Schepen Geersens meldt dat de site Ten Bogaerde op diverse niveaus is beschermd en dit grondig moet onderzocht 
worden of dit op deze site kan, het is momenteel niet voorzien in het beheersplan; een aantal andere percelen zijn 
bovendien ook in gebruik; de noodzaak moet ook onderzocht worden of hier een draagvlak voor is 

Raadslid Paelinck stelt dat het voorstel niet concreet genoeg is om over te stemmen 

Raadslid Hancke legt uit wat een pluktuin is en dit reeds bestaat in het commerciële circuit; ze meldt ook dat er nog 
plaats is in het initiatief van volkstuintjes dat reeds bestaat 

 afgekeurd met 4 ja (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster), 9 onthoudingen (R. Gantois, G. 
Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, S. De Rechter, Wolter 

Hofmans) en 13 tegen (C. Castelein, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. 
Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. Paelinck); M. Vanden Bussche 
niet gestemd 

37. Kerstversiering Koksijde-dorp (o.v.v. raadslid Bogaerts) 

Raadslid Van Herck stelt voor dit punt van de dagorde af te voeren 

 goedgekeurd met unanimiteit 

38. Huldiging G-sporters (o.v.v. raadslid Pieters) 

Raadslid Pieters stelt voor jaarlijks de G-sporters te huldigen voor hun prestaties, samen en dit samen met de valide 

sporters; schepen Dawyndt verwijst naar de huldigingen die er zijn geweest voor bijv. Tandem West, dit afzonderlijk 
wordt gedaan om hen extra in de kijker te zetten en hij stelt dat indien zij dit samen willen doen met andere sporters, zij 
dit kunnen aangeven, hij heeft hierover nooit zelf een signaal gekregen en voorstelt om het punt uit te stellen tot zij met 
hem hierover in contact zijn getreden 

Raadslid Loones zegt dat zijn fractie dit voorstel zal steunen, omdat beide mogelijkheden er dan zijn 

 punt uitgesteld met unanimiteit 

39. Bereikbaarheid Duinenhuis (o.v.v. raadslid Pieters) 

Raadslid Pieters wijst op de verkeersonveiligheid via de Koninklijke Baan om toegang te nemen tot het Duinenhuis en 
doet hiervoor een aantal concrete voorstellen die hij ter stemming voorlegt 

Schepen Decorte stelt dat een stemming niet nodig zal zijn omdat een concreet voorstel wordt opgenomen in de 
meerjarenplanning, de voorstellen die raadslid Pieters doet zijn niet realistisch en hij noemt daarbij de redenen; er wordt 
een vlonderpad voorzien vanaf de Rolandstraat 

Raadslid Loones vindt een oplossing in de herinrichting van de Koninklijke Baan en doet hier ook een voorstel voor 
parkeerplaatsen 

Raadslid Paelinck stelt opnieuw vast dat er geen concreet voorstel van beslissing wordt gedaan 

De burgemeester wijst ook naar de moeite die vroeger reeds gedaan moest worden om de huidige toegangsweg aan te 
leggen en stelt hier afhankelijk te zijn van de Vlaamse Overheid 

 punt uitgesteld met unanimiteit 

40. Subsidie rookmelders (o.v.v. raadslid Van Herck) 

Raadslid Van Herck verwijst naar de verplichting om een rookmelder te installeren en naar het feit dat een aantal 
gemeenten nog subsidies voorzien 

De burgemeester meldt dat de rookmelders verkocht worden door de brandweerzone in de dienst Toerisme, door de 

verplichting van het invoeren werd de subsidie afgeschaft 

Raadslid Gantois merkt op dat er in Veurne gratis advies wordt verleend door de brandweerexpert 

Raadslid Van Herck vindt dat er nog meer promotie en communicatie moet gebeuren 

 afgekeurd met 14 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
Paelinck), 4 voor (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster) en 9 onthoudingen (R. Gantois, 
G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, S. De Rechter, 
Wolter Hofmans) 
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41. Tegelkakafonie Koksijde-dorp (o.v.v. raadslid Van Herck) 

Raadslid Van Herck stelt vast dat er diverse betegelingen worden gebruikt op de private gronden en vraagt tegels aan te 

bieden aan de inwoners 

De burgemeester meldt dat de gemeente geen werken kan uitvoeren op privaat domein, er is gekozen om niet te 
onteigenen, een vroeger voorstel werd door de inwoners niet ondersteund 

 Afgekeurd met 16 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
Paelinck, Wolter Hofmans en Hillewaere), 4 voor (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster) 

en 7 onthoudingen (R. Gantois, G. Verhaeghe, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, S. 
De Rechter) 

42. Agenda efficiëntie (o.v.v. raadslid Van Herck) 

Raadslid Van Herck stelt voor om één centraal agendasysteem in te voeren 

Schepen Van Hove stelt voor om de outlook agenda te gebruiken en stelt een amendement voor, met name het gebruik 
van Outlook 

Raadslid Loones stelt vast dat dit ook voor andere activiteiten en doelgroepen zou kunnen gebruikt worden 

 Amendement “het gebruik van outlook voor uitnodigingen” wordt goedgekeurd met unanimiteit 

 
MONDELINGE VRAGEN 
 

1. vraag van raadslid Gantois – schelpenpad in duinengebied Doornpanne 

Raadslid Gantois verwijst naar de slechte toestand van het pad in de Doornpanne en vraagt om in overleg met Natuur en 

Bos de nodige maatregelen te nemen; schepen Decorte meldt dat er recente werken zijn uitgevoerd en de aannemer zal 
aangemaand worden om dit in orde te brengen. 

2. vraag van raadslid Gantois – wandelpaden Noordduinen 

Raadslid Gantois stelt vast dat de aanduiding van de wandelpaden in de Noordduinen in slechte toestand zijn en vraagt 
om dit met Natuur en Bos op punt te zetten; schepen Decorte zal dit met Agentschap Natuur en Bos bespreken 

3. vraag van raadslid Hancke - kruidenbakken 

Raadslid Hancke doet een voorstel om kruiden in het openbaar domein te integreren en verwijst hiervoor naar andere 

voorbeelden; schepen Geersens zal deze suggestie overmaken aan de voorzitter van het Bloemencomité 

4. vraag van raadslid Hancke – betonblokken Zeedijk Ster der Zee 

Raadslid Hancke merkt op dat betonblokken op de Zeedijk aan Ster der Zee werden geplaatst in functie van opwaaiend 
zand en vraagt of dit ook in andere kustgemeenten werd geprobeerd en of dit zal worden geëvalueerd, waarop de 
burgemeester bevestigend antwoordt 

5. vraag van raadslid Verhaeghe – openbare BBQ-plekjes 

Raadslid Verhaeghe verwijst naar eerdere voorstellen om BBQ-plekken en picnic-plaatsen uit te bouwen en vraagt naar 

een stand van zaken; schepen Van Hove stelt dat de gemeente hiermee bezig is, maar er overleg is met MdK over de 
plaatsing op het strand waarop raadslid Verhaeghe stelt dat er ook andere plaatsen kunnen onderzocht worden. 

6. vraag van raadslid Vandenbroucke – parkeervakken Strandlaan 

Raadslid Vandenbroucke vraagt of de afgeschafte parkeervakken in de Strandlaan niet kunnen heringericht worden bijv. 
als fietspad, waarop burgemeester antwoordt dat dit zal bekeken worden. 

7. vraag van raadslid Vandenbroucke – wereld toiletdag 

Raadslid Vandenbroucke vraagt aandacht voor meer en betere openbare toiletten en naar diverse eerdere vragen over 
dit thema; ze vraagt om de toiletten op de Zeedijk het hele jaar te openen en de aanduiding in Wulpen beter aan te 
brengen; burgemeester stelt dit te zullen bekijken 

8. vraag van raadslid Hillewaere – honden in gemeentelijke zalen 

Raadslid Hillewaere stelt dat het niet altijd duidelijk is of honden in gemeentelijke zalen zijn toegelaten, hij vraagt hier 
duidelijkheid over; schepen Geersens stelt dat blinde geleidehonden overal binnen mogen; 

9. vraag van raadslid Dirk Decorte – koers en cross 

Raadslid Decorte stelt dat het goed is dat de cyclocross kan blijven bestaan maar dat de kosten voor Bredene-Koksijde 
Classics te hoog is 

10. vraag van raadslid Dirk Decorte – plaatselijke verenigingen betrekken bij evenementen 

Raadslid Decorte vraagt om verenigingen, zoals in andere gemeenten, meer te betrekken bij organisatie van 
evenementen, bijv. voor de catering; schepen Geersens meldt dat dit voor een aantal evenementen niet mogelijk is, 

maar de kans wordt altijd gegeven aan verenigingen als dit haalbaar is 
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11. vraag van raadslid Loones – taxi-plaatsen ’s avonds voor Possé 

Raadslid Loones verwijst naar het gebruik van taxicheques, maar het feit is dat een taxi niet altijd goed kan parkeren, 

bijv. ter hoogte van de Possé en hij stelt voor om twee plaatsen ’s avonds vrij te houden voor taxi’s; de burgemeester 
meldt dat een shop en go plaats ook ’s nachts van toepassing is en de zaak zal onderzocht worden, maar hij hier zelf 
geen voorstander van is; 

12. vraag van raadslid Loones – speelplein Matexi-wijk Oostduinkerke-dorp 

Raadslid Loones doet het voorstel om in de Matexi-wijk een nieuw speelplein in te richten; schepen Van Hove meldt dit te 
zullen bekijken en de prioriteiten te bepalen 

13. vraag van raadslid Van Herck - Fietsrekken deelfietsen station 

Raadslid Van Herck vraagt om de deelfietsen aan het station ook onder het afdak te plaatsen; schepen Decorte zal dit 
bekijken 

14. vraag van raadslid Van Herck - Bankcontact Koksijde-dorp 

Raadslid Van Herck stelt vast dat in Koksijde-dorp ook de laatste bancontact mogelijks verdwijnt en vraagt wat de 
gemeente zal ondernemen, de burgemeester stelt, na tussenkomst van raadslid Loones, dat dit scenario niet klopt en de 
automaat terug komt 

15. vraag van raadslid Bogaerts - Stand van zaken honden losloop weide Koksijde-bad 

Raadslid Bogaerts vraagt naar een stand van zaken in verband met de honden losloop weide in Koksijde-bad; schepen 
Decorte meldt dat een voorstel wordt uitgewerkt in consensus met Natuurpunt en de omwonenden en dit klaar te krijgen 
tegen Pasen 

16. vraag van raadslid Bogaerts - Begraafplaats voor huisdieren 

Raadslid Bogaerts vraagt naar een stand van zaken over de begraafplaats voor dieren, schepen Geersens meldt hiermee 

bezig te zijn en binnenkort meer info te kunnen geven 

17. vraag van raadslid Pieters - paspoort musea 

Raadslid Pieters vraagt waarom een paspoort dient afgegeven te worden, waarop schepen Anseeuw meldt dat dit als 
waarborg is bij gebruik van een audioguide 

18. vraag van raadslid Pieters - contacten Fedasil Koksijde 

Raadslid Pieters vraagt of er contacten zijn tussen Fedasil en de gemeente in verband met heropening van het 

asielcentrum, waarop de burgemeester ontkennend antwoordt 

 

19. vraag van raadslid Wolter Hofmans – aanbod betaalbaar wonen 

Raadslid Wolter Hofmans verwijst naar een voorstel van een private partner om samen te werken met de gemeente rond 

betaalbaar wonen; waarop schepen Decorte antwoordt dat hij wacht op een concreet voorstel van de vraagsteller; 
schepen Dawyndt antwoordt in dezelfde zin. 

 

 

 

 

De raadszitting wordt gesloten verklaard om 23u10 
volgende raadszitting : maandag 16 december 2019 
 
Voor een woordelijke weergave van de zitting wordt verwezen naar 
https://koksijde.notubiz.be/vergadering/594334/Gemeenteraad%2019-11-2019? dat integraal deel uitmaakt van dit 
zittingsverslag. 
 
 
 
 

Voor verslag 
de algemeen directeur 
Joeri STEKELORUM 

https://koksijde.notubiz.be/vergadering/594334/Gemeenteraad%2019-11-2019
https://koksijde.notubiz.be/vergadering/594334/Gemeenteraad%2019-11-2019
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 R. GANTOIS, L. DELTOMBE, F. DEVOS, G. DELIE, B. DALLE, E. VAN HERCK, G. VERHAEGHE, P. HILLEWAERE, A. 
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HOFMANS, J. PAELINCK, D. DECORTE, S. DE RECHTER raadsleden 

 J. STEKELORUM, algemeen directeur 

 

 
De zitting vangt aan om 18u16 
 

OPENBARE ZITTING 

1. Goedkeuren notulen van de raadszitting van 19 november 2019 
 goedgekeurd met unanimiteit 

2. Mededelingen door de burgemeester 

De burgemeester deelt mee dat er vandaag een overleg is geweest met Proximus over de geplande zendmast in 
Koksijde-dorp; hij schetst hierbij de context van het dossier en de reden waarom de mast dient herplaatst te worden en 
wat de noodzaak ervan is; het openbaar onderzoek is momenteel lopende; hij schetst ook dat er ondertussen gewijzigde 
behoefte is bij Astrid en de politiezone, waardoor de mast anders en kleiner zou kunnen uitgevoerd worden; het dossier 
zal opnieuw besproken worden met alle betrokkenen na de kerstvakantie; hij stelt ook dat de stralingsnormen volledig 
worden gerespecteerd en er zal een hoorzitting met toelichting worden georganiseerd 

Raadslid Loones verwijst naar zijn bezorgdheid in een vorige raad; hij vraagt om het rapport publiek te maken zodat de 
mensen kunnen zien dat de mast niet op de basis kan geplaatst worden en transparantie vraagt waarop de burgemeester 
antwoordt dat hij alles heeft gezegd wat hij weet in dit dossier 

Raadslid Van Herck verwijst naar zijn bezorgdheid over de duur van het contract en vindt een maatschappelijk draagvlak 
belangrijk 

De burgemeester verwijst ten slotte naar een poll in het Laatste Nieuws over deze zendmast, waarbij 67% aangeeft 
positief te zijn 

3. Vaststellen budgetwijziging nr. 2 2019 
 goedgekeurd met 14 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 

Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
Paelinck), 8 onthoudingen (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. 
Vandenbroucke, D. Decorte, S. De Rechter) en 5 tegen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De 
Coster, D. Wolter Hofmans) 

4. Meerjarenplan 2020-2025: vaststelling gedeelte gemeente Koksijde 

De burgemeester leidt dit punt in: het gaat om een beleidsplan dat aansluit bij dit van 2014-2019 en zowel OCMW als 
gemeente omvat; het plan is in overleg tussen administratie en beleid tot stand gekomen; hij verwijst ook naar de input 
van de bevolking uit de Ronde van Koksijde; het gaat om het beleidsplan van de meerderheidspartijen; het plan is 
ambitieus maar realistisch en past binnen de financiële draagkracht zonder belastingsverhoging en zonder aanvullende 
personenbelasting; hij somt vervolgens de zes beleidsdoelstellingen op, er zal 120 miljoen worden geïnvesteerd zodat de 
gemeente weer een sprong voorwaarts maakt; efficiënte dienstverlening op diverse domeinen is het sleutelwoord; zorg 
voor senioren, van Koksijde en warme gemeente maken met welzijn voor alle inwoners; Koksijde is ook een “plezante” 
gemeente die op dit vlak verdere acties onderneemt, ook voor de jeugd in onze gemeente zijn diverse acties voorzien; er 
zal een attractief evenementenaanbod worden uitgewerkt; burgers worden gestimuleerd om gezond te bewegen; de 
sportinfrastructuur wordt verder uitgebouwd evenals diverse sportevenementen; ook op cultureel vlak zijn de nodige 
initiatieven voorzien, zoals renovatie cultureel centrum en bibliotheek en verdere investeringen in de gemeentelijke 
musea; er wordt verder aandacht besteed aan dierenwelzijn; het beleid inzake lokale economie wordt versterkt en het 
parkeerbeleid herzien; er is veel aandacht voor natuur en milieu en beheer van natuurgebieden, voor een duurzaam 
afvalbeleid en voor LED-verlichting; er wordt verder geïnvesteerd in onderhoud en inrichting van de publieke ruimte; er 

wordt ingezet op nieuwe technologieën en onderwijs en lokale initiatieven op vlak van internationale samenwerking; hij 
schetst nog de toelagen die verstrekt worden naar politiezone, brandweerzone en VVV en aan de vele verenigingen.  

Raadslid Paelinck stelt dat het een plan is van de inwoners van onze gemeente, ze verwijst naar de bevraging; in het 
plan is voldoende ruimte voor verbinding tussen de gemeente en haar inwoners en verbinding op politiek niveau, ze doet 
een oproep om oppositie en meerderheid niet in hokjes te denken, ideeën van de oppositie zijn meegenomen; ze stelt 
dat goede dienstverlening belangrijk is; er zijn ook keuzes gemaakt, accenten dienden gelegd in functie van mensen, 
middelen en financiën; het meerjarenplan heeft ook een dynamisch karakter en bevat een lange termijnvisie; ze dankt 
ook de gemeentelijke administratie 
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Raadslid Loones verwijst namens N-VA naar de mooie woorden van de vorige sprekers, en naar de 
installatievergadering waarop hij een oproep tot samenwerking deed en een jaar niet te laten verloren gaan; zijn fractie 
heeft het afgelopen jaar 120 nieuwe voorstellen gedaan omdat de gemeente ambitie moet tonen; veel van de voorstellen 
die zijn fractie deed zijn in het meerjarenplan opgenomen: hieronder aanpak lokale economie, betaalbare huisvesting, 
aanpak van zwerfvuil, fietsinfrastructuur, dierenwelzijn, openbare toiletten op de Zeedijk, diverse sociale voorstellen; in 
het plan wordt naar de toekomst gekeken; hij dankt de voorzitter van de gemeenteraad voor haar aanpak van deze 
zitting; hij focust ten slotte op twee vragen, met name kunnen we er op vertrouwen dat de beloftes worden ingelost en 
ook vraagt hij hoe dit zal gefinancieerd worden; zo verwijst hij dat er in 2019 tal van projecten niet zijn uitgevoerd; hij 

verwijst naar het feit dat Koksijde evenveel als Oostende ïnvesteert; veel gemeenten besparen op werkingskosten en 
personeel; hij stelt vast dat er opnieuw meer schulden zullen gemaakt worden, in de vorige legislatuur werden de 
schulden afgebouwd met N-VA in de meerderheid en de klok wordt nu terug gedraaid en hij hoopt dat de gemeente niet 
onder curatele wordt geplaatst; er is nog weinig marge, terwijl nog een aantal projecten niet zijn gebudgetteerd; zijn 
fractie zal nooit een belastingsverhoging goedkeuren. 

Raadslid Van Herck spreekt namens fractie Koksijde Vooruit en dankt de medewerkers van de gemeente; er staan heel 
wat goede zaken in het plan, maar ook een aantal zaken die onvoldoende zijn; zijn fractie baseert zich op cijfers en 
feiten en feedback van de inwoners en op daden; hij citeert een aantal zaken letterlijk die in het beleidsplan staan. 
Koksijde Vooruit is zich verplicht ten aanzien van de inwoners. Hij verwijst naar de omgevingsanalyse die werd 
opgemaakt en haalt hier enkele cijfers en tendensen uit: toename van de vergrijzing, evolutie van de bevolking, daling 
van het aantal jongeren, toename armoede, stijging eenpersoonshuishoudens, stijgende leegstand handelspanden, 
stijgende schuld per inwoner, een groeiend patrimonium die zal zorgen voor noodzakelijke investeringen; de prioriteiten 
van zijn fractie liggen anders, gelet de uitdagingen; hij is blij dat er heel wat investeringen worden gedaan, maar 
betreurt het veel te lage ambitieniveau op vlak van wonen, lokale economie-handel en jeugd; ook burgerparticipatie 
komt te weinig aan bod; hij ziet nergens concrete aanpak van verloedering van hoogbouw; zijn fractie zal straks per 
beleidsitem de prioriteiten van zijn fractie aanhalen; 

Raadslid Van Herck vervolgt met een aantal opmerkingen over de bevoegdheden van de burgemeester: veiligheid, 
financiën, openbare werken en water: hij vraagt ondergrondse parking in Koksijde-bad, de uitkijktoren Hoge Blekker is 
voor hem geen prioriteit, te weinig ambitie voor herinrichting Zeedijk, nieuwe bibliotheek is geen prioriteit; aanpak 
Castel Fiertel getuigt niet van lange termijnvisie; maatregelen zeespiegelstijging ontbreken; hij stelt privatisering van de 
golf voor; hij stelt ook vragen over de staat van het zwembad en bij de inkomsten van het parkeren; hij besluit dat het 
meerjarenplan niet excelleert, maar slechts middelmatig is 

Raadslid Vancayseele is tevreden met het meerjarenplan en sluit zich aan bij de woorden van raadslid Paelinck, zijn 
fractie zal het meerjarenplan goedkeuren 

De burgemeester verwijst naar de uitspraken van raadslid Loones in verband met het feit dat Koksijde onder curatele 
zou geplaatst worden en stelt dat dit een leugen is; hij hoort al 25 jaar lang de discussie over de hoge schuld van de 
gemeente; hij haalt een schrijven aan van Belfius van maart 2019 waarin gesteld wordt dat de gemeente financieel 
gezond is en de gemeente beschikt over heel wat vaste activa en de schuld enkel bij de gemeente zit en waarbij veel 
werd geïnvesteerd en ten slotte naar een aantal parameters die de financiële toestand van de gemeente aangeven; hij 
zegt ook dat het de eerste keer is dat de gemeente, zonder N-VA in de meerderheid, de belastingen niet verhoogt.  

Raadslid Wolter Hofmans staat stil bij de financiële gegevens uit het meerjarenplan, meer bepaald bij de stijging van 
de schulden van de gemeente, er werd niet gezocht naar besparingen en efficiëntiewinsten, en is aldus niet goed te 
keuren 

Raadslid Hancke verwijst naar de verkoop van eigendommen ten belope van 7 miljoen euro, ze is blij met heraanleg 
van de Dijk en Conterdijk in Wulpen; ze stelt vragen over de geplande binnenhaven in Wulpen, de site van Moed en 
Vertrouwen, aandacht voor funerair erfgoed, de toekomst van de kerk van Wulpen, het personeelslokaal in Wulpen voor 
de groendienst, het voorziene paviljoen in Japans Paviljoenwijk, maatregelen Pylyserlaan, aanleg oud gemeentehuis en 
realisatie Masterplan en budget voor aankoop van woningen; vraagt of voldoende parkings zijn voorzien in het 
Masterplan Oostduinkerke; vernieuwing reddingscentra; stand van zaken fietspaden N35; werken aan de depot en werf 
Oostduinkerke; 

Raadslid Loones komt terug op de toelichting door de burgemeester over de schulden; hij betreurt ook dat het woord 
liegen wordt gebruik in de politiek, vervolgens ontwikkelt zich een polemiek tussen raadslid Loones en de burgemeester 
in verband met het feit dat de gemeente Koksijde in 2018 onder curatele zou geplaatst worden, hierop aangevuld door 
schepen Dawyndt die betreurt dat er aan platte partijpolitiek wordt gedaan, waarop raadslid Loones antwoordt dat hij 
constructief oppositie wil voeren 

De burgemeester beantwoordt vervolgens de vragen van raadslid Hancke en verwijst voor de planning naar het 
meerjarenplan 

Vervolgens licht schepen Anseeuw haar beleidsprioriteiten toe op het vlak van cultuur, met name bezoekerscentrum 
Duinenabdij, museum Ten Duinen, bibliotheek, de brouwerij Ten Bogaerde, cultureel centrum, Navigo, het 
Vanneuvillehuis, de kapel De Rozenkrans, opmaak beheersplannen, archiefbeleid; vervolgens schetst ze de initiatieven 
op het vlak van onroerend erfgoed en intergemeentelijke samenwerking op het vlak van cultuur; ze vervolgt met 
kinderopvang en onthaalouders; ze schets ook de intenties die het AGB heeft 

Raadslid Gantois verwijst naar de goede reputatie van de gemeente op vlak van cultuur en erfgoed; er moeten blijvend 
inspanningen gebeuren op dit vlak; ze verwijst naar het niet meer opgenomen zijn van een cultuurbeleidscoördinator; ze 
vraagt aandacht voor heraanleg omgeving van Ten Bogaerde-site; er is niets voorzien voor de herinrichting van de kapel 
op Ten Bogaerde; ze vraagt totale kostprijs van de brouwerij; vraagt waar transportkosten cultureel centrum zitten en 
stelt nog wat vragen over praktische invulling van de casino site; haar fractie heeft een andere visie over de bibliotheek 
en over de voorziene inkomsten; ze is akkoord met boekenruilhuisjes; heeft moeite met een nieuw bezoekerscentrum op 
de site van de Duinenabdij; ze mist een totale visie voor het museum en vreest een teloorgang van het museum; ze is 
blij met de opties voor het Navigo; ze vraagt waarvoor de kapel Rozenkrans zal gebruikt worden en aandacht voor de 
akoestiek; ze vindt het spijtig dat er niets is voorzien voor kapel Ster der Zee en de Keunekapel (verlichting); vraagt 
naar de intenties voor het Vanneuvillehuis en de site Moed en Vertrouwen; ze heeft ook aantal opties in verband met 
beheer van het archief; ze vraagt uitbreiding urnenveld en aandacht voor funerair erfgoed (hergebruik); ze vraagt ook 
dat er erfgoedborden zouden bijgeplaatst worden; ze gaat vervolgens verder in op kinderopvang en de voor- en 
naschoolse opvang 
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Raadslid Van Herck stelt vast dat cultuur belangrijk is, maar stelt dat er een maatschappelijk draagvlak moet zijn; er 
wordt teveel ingezet op infrastructuur en te weinig ingezet op betrekken van de jeugd op het vlak van cultuur; wat 
musea betreft stelt hij vast dat de klemtoon ligt op infrastructuurinvesteringen, zijn fractie heeft andere prioriteiten, hij 
stelt een burgerbevraging voor; hij doet een aantal voorstellen op het vlak van kinderopvang 

Raadslid Anseeuw antwoordt vervolgens op de gestelde vragen 

Vervolgens licht schepen Decorte zijn prioriteiten in het meerjarenplan toe op het vlak van personeelsbeleid 
(feedbackcultuur, interne mobiliteit, psychosociaal welzijnsbeleid, bewegen, interne communicatie, …); inzetten op een 
sterk klimaatbeleid (interne werking gemeente, klimaatpremie, woonloket versterken met energieloket en duurzaam 
bouwen en inzetten op LED-verlichting); verhogen biodiversiteit, versterkte samenwerking natuurgebieden, toetreden 
regionaal landschap en verder inzetten op natuur- en milieueducatie; een duurzaam mobiliteitsbeleid waarbij resoluut 
gekozen wordt voor fietsers en voetgangers, uitbouw deelfietsen, deelauto’s en tussenkomst in de kosten voor het 
openbaar vervoer voor jongeren en scholieren, opmaak van een fietsbeleidsplan met aandacht voor infrastructuur en 
fietsstraten; actualisering van een mobiliteitsplan; opmaak van een beleidsplan ruimte; de reconversie van de 
luchtmachtbasis met de opmaak van diverse deelstudies; hij gaat vervolgens dieper in op het afvalbeleid (stimuleren 
containers, pmd-ophaling, herziening tarieven, voorzien van afvalstraten); het betaalbaar wonen, waar hij de diverse 
acties voor opsomt en ook de klemtoon legt op het feit dat het contingent voor bijkomende woningen in Koksijde-dorp 
door de provincie werd opgetrokken; sociale huurwoningen in de gemeente; ten slotte acties voor de landbouw en 
kerkfabrieken 

Raadslid Verhaeghe verwijst naar de bezorgdheid van inwoners om in Koksijde te kunnen blijven wonen gezien de 
prijzen en verwijst ook naar een kwalitatieve woonomgeving; ze staat stil bij betaalbaar wonen, haar fractie vraagt meer 
ambitie op dit vlak, ze verwijst naar diverse acties in het meerjarenplan, waaronder het woonplan, de erfpachtregeling, 
het masterplan Oostduinkerke, waar haar fractie reeds voorstellen deed; ze stelt vervolgens vragen over het project in 
Koksijde-dorp, de toekomst van de werf in Oostduinkerke; ze betreurt evenwel dat er niet meer projecten rond 
betaalbaar wonen zijn opgenomen en vraagt waar er bijkomende sociale woningen zullen voorzien worden; ze stelt ook 
vragen bij de werking van het woonloket en vindt dat er te weinig middelen zijn voorzien; ze vraagt ook aandacht van 
hoe de gemeente er in de toekomst zal uitzien en vraagt om de gemeenteraad op de hoogte te houden bij de opmaak 
van plannen terzake 

Raadslid Van Herck stelt dat wonen voor zijn fractie een belangrijk thema is; op vlak van personeel is hij tegen 
afvloeiingen van personeel omwille van besparingen; er wordt te weinig geld uitgetrokken om het personeel te laten 
bewegen; extra abonnementen voor personeel moeten besteed worden bij lokale handelaars; hij doet ook enkele extra 
voorstellen bij dit thema; op vlak van beheer van het wagenpark zijn er te weinig concrete gegevens opgenomen; wat 
afvalbeleid betreft vraagt hij ontdubbelde vuilnisbakken en recipiënten voor peuken; hij vindt de actie rond reconversie 
van de basis speculatief gezien er nog geen formele beslissing is en vraagt wat dan het alternatief is; hij doet vervolgens 
een aantal extra voorstellen rond duurzaam energiebeleid en hij vindt te weinig ambitie; op vlak van wonen stelt hij dat 
het woonplan concreter moet zijn en er moest nu al actie ondernomen zijn, er is teveel studiewerk in het meerjarenplan 
opgenomen, er moet sneller gehandeld worden; hij somt een aantal nieuwe formules op het vlak van wonen op; hij mist 
ook een onderbouwing wat betreft herziening van het structuurplan, het is te vrijblijvend; hij verwijst naar zijn eerder 
voorstel over de fietspaden, naar de herinrichting van de Van Buggenhoutlaan, maar betreurt dat een aantal zijstraten 

niet zijn opgenomen; hij verwijst verder naar project de Poort en de potvis, die hij te duur vindt, gelet op o.a. de 
kansarmoede in de gemeente; wat de basis betreft zijn er teveel speculaties opgenomen, er is nog geen beslissing van 
de federale overheid, maar er is wel al geld voorzien voor deelstudies; op vlak van mobiliteit en openbaar vervoer stelt 
hij vast dat er te weinig laadpalen voor elektrische voertuigen voorzien zijn, er is ook geen sprake van een elektrische 
shuttle en hij vindt ook niets terug over een gratis fietshelm voor kinderen; aangepast vervoer en trage wegen is te 
weinig uitgewerkt; de Pylyserlaan is een belangrijk punt en vraagt om ook de Polderstraat mee te nemen; zijn conclusie 
is dat er een besparing kan gerealiseerd worden van 437.000 euro die anders kan besteed worden 

Raadslid Hillewaere stelt vragen bij een aantal acties waar er geen krediet is voorzien, met name: verhogen 
biodiversiteit, de duurzaamheidstoets voor evenementen waar er voor het ogenblik te weinig concrete maatregelen voor 
zijn, het burgemeestersconvenant, het invoeren van klimaatsubsidies, inrichten afvalstraten, hij verwijst naar diverse 
voorstellen die zijn fractie deed en opgenomen zijn; hij stelt vast dat een aantal door zijn fractie voorgestelde acties wel, 
maar andere niet zijn opgenomen; op vlak van afvalsensibilisatie is er minder krediet voor het project Mooimakers; hij 
stelt bij een aantal andere acties vragen over wat concreet zal gedaan worden en wanneer 

Raadslid Loones stelt vragen over het aantal personeelsleden die in het meerjarenplan is voorzien en constant 
gehouden wordt en hoe dit concreet zal ingevuld worden 

Schepen Decorte antwoordt op de diverse interpellaties, met name over het woonbeleid, die niet snel genoeg zou 
vooruitgaan, maar dit te maken heeft met diverse planningsinitiatieven en procedures die nodig zijn; er zal aandacht zijn 
voor betrokkenheid van burgers; op vlak van sociale woningen wordt niets gepland in Koksijde-dorp en vraagt waar nog 
kan uitgebreid worden 

De burgemeester meldt dat er ook plannen zijn om de vrije basisschool te herlokaliseren in Koksijde-dorp 

Raadslid Bogaerts betreurt dat plannen steeds worden gewijzigd en zo de dingen niet vooruit gaan 

Raadslid Wolter Hofmans doet de suggestie om ook initiatieven te bekijken op private gronden 

Vervolgens licht schepen Van Hove zijn beleid toe op vlak van communicatie: er wordt ingezet op evaluatie en 
bijsturing, digitaliseren foto-archief, herbekijken onthaal, inzetten sociale media, investeren in moderne technieken, 
evaluatie huisstijl en herbekijken infomagazine; ICT-beleid waarbij hij de voornaamste actiepunten toelicht; het 
jeugdbeleid: initiatieven voor tieners en jongvolwassenen, werking jeugdraad, scoutslokalen, feestbeleid, renovatie van 
accommodatie en nieuwbouw; onderwijsbeleid blijft belangrijk: er wordt blijvend geïnvesteerd in kwalitatief onderwijs, 
waarbij hij de voornaamste acties voorstelt, ook van het deeltijds kunstonderwijs; ook veiligheid aan de scholen is 
belangrijk; ten slotte licht hij het beleid toe op vlak van gelijke kansen en diversiteit, uitbouw tot een warme gemeente 
en acties voor mensen met een beperking; er wordt voorzien in goede infrastructuur voor de reddingsdiensten 

Raadslid De Rechter vraagt of vrije scholen ook kunnen gebruik maken van gratis vervoer naar cultureel centrum; hij 
vraagt aandacht voor speelpleintjes; is blij dat een aantal voorstellen van zijn fractie zijn opgenomen; hij stelt dat een 
aantal speelpleintjes beter moeten onderhouden worden en vraagt of het bedrag voldoende is; hij stelt vragen over het 
voorziene speelbos; zijn fractie wil sterk inzetten op de jeugd maar hij stelt dat een aantal budgetten zijn verminderd; hij 
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vraagt of het budget voor het scoutslokaal wel voldoende is; hij is blij met maatregelen om kinderen meer op de fiets te 
krijgen, hij stelt vragen over taxicheques; er is geen sprake van een communicatieplan voor de gemeente en stelt vragen 
over andere acties op vlak van communicatie; op vlak van ICT formuleert hij nog een aantal bedenkingen, evenals op het 
vlak van gelijke kansen 

Raadslid Van Herck meent dat er te weinig middelen naar jeugd gaan; onderwijs is positief maar werkingsmiddelen 
zijn te laag, ook voor jeugddienst en voor initiatieven voor de jeugd; een shuttledienst ontbreekt; inclusieve speelpleinen 
zijn positief; er ontbreken initiatieven voor jonge ondernemers met braindrain tot gevolg en ook initiatieven voor 
jongvolwassenen; hij vervolgt met een beoordeling van de acties op het vlak van communicatie en op vlak van ICT; hij 
vraagt het goede werk verder te zetten op vlak van reddingsdiensten 

Schepen Van Hove verwijst naar het overleg die er met de jeugd is geweest; hij bevestigt dat het budget voor jeugd 
wel effectief is verhoogd maar dit verspreid zit in diverse acties; hij antwoordt op de gestelde vragen 

Schepen Geerssens licht haar beleid toe en stelt dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt op het vlak van 
internationale samenwerking en somt daarbij de voorziene acties op; ze vervolgt met de acties op het vlak van 
groenbeleid en begraafplaatsbeheer; de openbare ruimte zal verder ingericht worden met groenelementen en nieuwe 
concepten op dat vlak; er wordt voorzien in de opwaardering van de Zeedijken; het beleid op vlak van dierenwelzijn 
wordt verder uitgewerkt met een aantal acties; op vlak van toerisme en lokale economie lopen vele budgetten samen, ze 
verwijst naar de toelage voor de VVV, het evenementenbeleid, een nieuw toeristisch infopunt in de Zeelaan, 
ondersteuning evenementen handelaars, opmaak citymarketingplan, versterken detailhandel en de andere maatregelen 
ter bevordering van de lokale economie en de leegstand, innovatieve concepten ondersteunen en stimuleren van deel- en 
korte keteneconomie 

Raadslid Vandenbroucke stelt dat toerisme en lokale economie twee aparte prioriteiten zijn; ze vindt het spijtig dat de 
toeristentaks niet naar de VVV gaat; ze vraagt om evenementen aan de gemeenteraad voor te leggen; ze mist het 
promoten van het zakelijke toerisme; het voorziene budget voor lokale economie is te laag en de acties zijn niet concreet 
genoeg; ze stelt een Huis voor de Lokale economie voor; het budget voor invullen leegstaande panden is te laag; ze 
vraagt wanneer de premies in voege gaan; er kan meer op vlak van communicatie worden gedaan; ze vraagt naar stand 
van zaken van de bankautomaat in Baaltje; ze vraagt wat er gedaan wordt om het lokale winkelen te promoten; ze stelt 
vragen waar er groenelementen worden voorzien op openbaar domein; ze vraagt of Dunia nog zal doorgaan; ze vraagt 
waar er nog hondenspeelzones worden voorzien 

Raadslid Van Herck stelt dat lokale handel voor zijn fractie belangrijk is; er is onvoldoende krediet voorzien voor lokale 
economie; de ambities zijn nog veel te laag; vraag om trendy zitbanken in recycleerbaar materiaal; op vlak van 
leegstand wordt achter de feiten aan gelopen; een aantal acties moesten reeds opgestart zijn; een bewegwijzering en 
actief leegstandsbeleid is positief, maar er moet meer pro-actief worden gewerkt; hij vraagt herinvoering leegstandstaks; 
op vlak van dierenwelzijn heeft hij bedenkingen over de vuurwerken en vindt dat er te lang moet gewacht worden op 
hondenlosloopweides 

Raadslid Gantois stelt een aantal bedenkingen op het vlak van internationale samenwerking, met name over de 
stopzetting van de stedenband, vraagt wat de plannen zijn met de adviesraad Kokos&Wulloks en vraagt wat de return is 
op gemeentelijk vlak 

Schepen Geersens geeft verduidelijking over de werking met Marowijne/Suriname en stelt dat de prioriteit nu bij de 

landen ligt waar de noden hoger zijn; Dunia gaat verder; ze geeft vervolgens antwoord op de andere gestelde vragen 

Vervolgens neemt schepen Dawyndt het woord om zijn beleid voor te stellen en zegt dat er al veel is geïnvesteerd op 
vlak van sportinfrastructuur, en dit ook in stand moet gehouden worden; hij somt de diverse acties op, hij verwijst o.a. 
naar de renovatie van de surfclubs, de aanleg van de hockey, de ontwikkeling van een app, enz.; ook de geplande 
sportevenementen worden opgesomd en de initiatieven die door de gemeente worden ondersteund; op vlak van 
stedenbouw verwijst hij naar de toelichting door schepen Decorte, een aantal uitvoeringsplannen moeten herzien 
worden, er moet gekeken worden naar verdichting in de dorpskernen; er worden ook inspanningen gedaan om percelen 
in natuurgebied aan te kopen zodat de gemeente in het beheer wordt betrokken;  

Raadslid Decorte verwijst naar de hoge kosten van de organisatie van wielerwedstrijden in de gemeente en vraagt wat 
de economische return is en stelt een aantal technische vragen 

Raadslid De Coster zegt dat er een goed sportbeleid wordt gevoerd; hij vraagt om het juiste materiaal te kiezen voor 
de fitnesstoestellen; hij stelt vragen over de noodzaak van een BMX-parcours en over de voorziene kosten 

Schepen Dawyndt beantwoordt ten slotte kort de vragen 

Vervolgens licht schepen Vancayseele zijn beleidsdomeinen toe en legt daarbij de focus op armoedebestrijding en 
vereenzaming. Hij geeft aan dat de armoedecijfers gedaald zijn in tegenstelling tot de cijfers die raadslid Van Herck 

vernoemde. Hij stelt dat er outreachend zal gewerkt worden en armoede pro-actief zal gedetecteerd worden. Er wordt 
hiervoor een buurtwerker aangesteld; er wordt ook op wijkwerking ingezet waartoe samen met DVV wijkwerk coaches de 
baan worden opgestuurd; Ook samenwerkingsverbanden zullen daarbij helpen. Er wordt ook ingezet op automatische 
rechtenverkenner en oprichting zorgloket; wat senioren betreft wordt een brugfiguur aangesteld om brug te vormen 
tussen senioren en de diensten; er is ook voorzien in een minibus voor vervoer van vereenzaamde-mindermobiele 
burgers naar activiteiten; hij licht verder nog enkele van de actiepunten toe (buurtwerking, buurthuis, zorgloket, alsook 
omschakeling Koksifood naar een sociale kruidenier, inzetten op kinderarmoede, het plan Vitesse hoger). 

Raadslid Loones stelt dat een buurthuis kan helpen om op laagdrempelige manier mensen te bereiken; hij vraagt 
aandacht voor voldoende gedecentraliseerde werking te voorzien; zijn fractie steunt de aanpak om pro-actief te werk te 
gaan; hij vraagt of het mini-busje ook voor andere activiteiten kan worden ingezet en vraagt wat de bedoeling is van een 
verenigingsloket; hij stelt dat het mooi is dat de gemeente het label van “warme gemeente” heeft gehaald en vraagt 
blijvende aandacht voor geestelijke gezondheidszorg en suïcidepreventie 

Raadslid Pieters looft de initiatieven in de meerjarenplanning en geeft enkele bedenkingen mee: minibus wordt toch 
elektrisch, de omschakeling van Koksifood naar sociale kruidenier, kinderen die in armoede geboren worden binnen onze 
gemeente vinden we ontoelaatbaar en we moeten meer inzetten om die kinderen uit de armoede te houden.  

Raadslid Loones wil nog even terugkomen op cijfer kinderarmoede 15% in Koksijde. Blijkbaar tellen de kinderen die in 
het opvangcentrum zaten ook mee in dat cijfer.  
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Schepen Vancayseele geeft ten slotte kort antwoord op de gestelde vragen. 

 goedgekeurd met 14 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
Paelinck), 7 onthoudingen (R. Gantois, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. 
Decorte, S. De Rechter) en 5 tegen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter 
Hofmans ) (raadslid Verhaeghe niet gestemd) 

5. Meerjarenplan 2020-2025: goedkeuren gedeelte OCMW 
 goedgekeurd met 14 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 

Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
Paelinck ) en 13 onthoudingen (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. 
Vandenbroucke, D. Decorte, S. De Rechter, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. 
Wolter Hofmans) 

6. Vaststellen gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing voor de aanslagjaren 2020 tot en met 
2025 

 goedgekeurd met unanimiteit 

7. Vaststellen algemene gemeentebelasting gezinnen en ondernemingen – 2020-2025 

Raadslid Loones vraagt wat de korting nu precies is voor eenpersoonsgezinnen 

Raadslid De Coster vindt dat de belasting voor eenpersoonsgezinnen nog te hoog is en vraagt of het sociaal tarief niet in 
schijven kan betaald worden; er moet begeleiding worden voorzien op vlak van afval vermijden voor personen in het 
sociaal tarief; sensibiliseren blijft belangrijk en hij stelt voor een vaste rubriek te voorzien in tij-dingen waarop schepen 
Decorte meldt dat het sociaal tarief op 68 euro is bepaald 

 goedgekeurd met 21 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
Paelinck, R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, S. De 
Rechter) en 6 tegen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofman, D. Decorte) 

8. Vaststellen belastingreglement op de tweede verblijven - 2020-2025 

Raadslid De Coster vraagt wat het juridisch risico is met dit belastingsreglement en verwijst hiervoor naar uitspraken van 

het Hof van Beroep 

 goedgekeurd met 23 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
Paelinck, R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, 
S. De Rechter, D. Wolter Hofmans) en 4 onthoudingen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De 
Coster) 

9. Vaststellen belastingreglement op de toeristische verblijfplaatsen gelegen in zones voor verblijfsrecreatie - 
2020-2025 

 goedgekeurd met unanimiteit 

10. Vaststellen belastingreglement op het exploiteren van toeristisch logies - 2020-2025 

De burgemeester stelt een amendement voor, met name de halvering van het tarief per toeristische kampeerplaats of 

per camperplaats en dit na overleg met de sector 

Raadslid Bogaerts vraagt om naar betrokkenen zo vlug mogelijk een brief te sturen, ze vindt het tarief voor kamers te 
hoog;  

Raadslid Loones vraagt goede communicatie en vrijstelling te voorzien en vraagt of de termijn van 60 dagen voldoende is 
zodat de scouts er zou uitvallen en er is een voorstel van amendement namelijk “de opbrengst van deze belasting wordt 
gebruikt voor de financiering van de VVV” 

 amendement Loones verworpen met 14 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. 
Decorte, L. Van Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. 
Dalle, H. Ghyselen, J. Paelinck ) en 13 ja (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. 
Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, S. De Rechter, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De 
Coster, D. Wolter Hofmans) 

 amendement meerderheid: goedgekeurd met unanimiteit 

 punt ten gronde: goedgekeurd met 14 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. 
Van Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. 
Ghyselen, J. Paelinck) en 13 tegen (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. 
Vandenbroucke, D. Decorte, S. De Rechter, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. 
Wolter Hofmans) 

11. Vaststellen belastingreglement op de afgifte van administratieve documenten - 2020-2025 
 goedgekeurd met unanimiteit 

12. Vaststellen retributiereglement op het afleveren van conformiteitsattesten van woningen en kamers - 2020-
2025 

 goedgekeurd met unanimiteit 
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13. Vaststellen belastingreglement op de begravingen of de ontgravingen - 2020-2025 

Raadslid Loones zegt akkoord te zijn, maar vraagt extra inspanning voor de sterretjesweide 

Raadslid De Coster stelt dat zijn fractie niet akkoord is met tariefverhoging 

 goedgekeurd met 22 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
Paelinck, R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, 
S. De Rechter) en 5 tegen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

14. Vaststellen retributierglement op levering en plaatsing van een grafkelder, columbariumnis of urnenkelder - 

2020-2025 
 goedgekeurd met 22 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 

Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
Paelinck, R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, 
S. De Rechter) en 5 tegen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

15. Vaststellen retributie voor administratie- en aanmaningskosten voor openstaande fiscale en niet-fiscale 
schuldvorderingen 

 goedgekeurd met unanimiteit 

16. Vaststellen verwijl- en moratoire intresten inzake gemeentebelastingen - 2020-2025 
 goedgekeurd met unanimiteit 

17. Vaststellen retributiereglement op het wegnemen van asurnen uit het columbarium, grafkelder of urnenveld - 
2020-2025 

 goedgekeurd met 22 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
Paelinck, R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, 
S. De Rechter) en 5 tegen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

18. Vaststellen verhaalbelasting op het aanleggen van riolen - 2020-2025 
 goedgekeurd met unanimiteit 

19. Vaststellen verhaalbelasting op de aansluitingswerken zowel voor afvalwater als voor hemelwater - 2020-2025 
 goedgekeurd met unanimiteit 

20. Vaststellen belastingreglement op de afgifte van restafval- en PMD zakken - 2020-2025 

Raadslid De Coster vraagt hoe het met de voorraad zit van de huidige zakken, zijn de kleine al voorradig en over de prijs 
van de nieuwe PMD zak; schepen Decorte stelt dat de huidige nog kunnen gebruikt worden, de nieuwe zakken zijn 
besteld 

 goedgekeurd met unanimiteit 

21. Vaststellen retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein - 2020-
2022 

 goedgekeurd met unanimiteit 

22. Vaststellen retributiereglement Milieupark - 2020-2025 

Raadslid De Coster vraagt of contactloos betalen kan en vraagt om mogelijkheid om te betalen met PayConic ook te 
communiceren 

 goedgekeurd met unanimiteit 

23. Vaststellen retributiereglement voor de inzameling aan huis van groente-, fruit- en tuinafval (gft) en 
huishoudelijk restafval in containers - 2020-2025 

 goedgekeurd met unanimiteit 

24. Vaststellen retributiereglement op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of achtergelaten op 
niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten - 2020-2025 

Raadslid De Coster vindt het spijtig dat dit bedrag niet hoger is, ook raadslid Loones is die mening toegedaan 

 goedgekeurd met unanimiteit 

25. Vaststellen reglement betreffende de opname van leegstaande woningen en/of leegstaande gebouwen in het 
leegstandsregister. 

Raadslid De Coster vindt dat dit in functie van het woonplan de termijn moet verkort worden naar zes maanden en 

verwijst hiervoor naar het overwegende gedeelte en hij stelt dan ook een amendement voor 

Raadslid Loones sluit zich hierbij aan en zal dit amendement steunen 

Schepen Decorte wijst er op dat 6 maanden in een aantal gevallen te kort is 

 Amendement niet goedgekeurd: 14 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. 
Van Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. 
Ghyselen, J. Paelinck), 5 ja (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans), 8 
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onthoudingen (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. 
Decorte, S. De Rechter) 

 goedgekeurd met 22 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
Paelinck, R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, 
S. De Rechter) en 5 tegen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

26. Vaststellen belastingreglement op de leegstand van woningen 2020-2025 

Raadslid De Coster vindt dat het hier niet snel genoeg gaat, het moet ook voor de handelspanden worden toegepast, hij 

stelt amendement voor waarbij de tarieven worden opgetrokken en de termijnen worden verkort 

Raadslid Vandenbroucke zegt dat haar fractie niet akkoord is met het amendement voor leegstand op handelszaken 

 Amendement niet goedgekeurd met 22 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. 
Decorte, L. Van Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. 
Dalle, H. Ghyselen, J. Paelinck, R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. 
Vandenbroucke, D. Decorte, S. De Rechter) en 5 ja (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, 
D. Wolter Hofmans) 

 Punt ten gronde goedgekeurd met 22 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. 
Van Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. 
Ghyselen, J. Paelinck, R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, 
D. Decorte, S. De Rechter) en 5 tegen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter 
Hofmans) 

27. Vaststellen reglement betreffende de opname van verwaarloosde woningen en/of verwaarloosde gebouwen in 
het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en/of verwaarloosde gebouwen. 

gehoord 

 goedgekeurd met 22 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
Paelinck, R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, 
S. De Rechter) en 5 tegen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

28. Vaststellen belastingreglement op de verwaarlozing van woningen en verwaarlozing van gebouwen - 2020-2025 

Raadslid De Coster stelt amendement voor om het sociaal beheerrecht in te roepen na de 5de termijn 

 Amendement niet goedgekeurd met: 22 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. 
Decorte, L. Van Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. 
Dalle, H. Ghyselen, J. Paelinck, R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. 
Vandenbroucke, D. Decorte, S. De Rechter) en 5 ja (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, 
D. Wolter Hofmans) 

 Punt ten gronde goedgekeurd met 22 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. 
Van Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. 
Ghyselen, J. Paelinck, R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, 
D. Decorte, S. De Rechter) en 5 tegen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter 

Hofmans) 

29. Vaststellen belastingreglement op de activeringsheffing van onbebouwde bouwgronden en onbebouwde kavels - 
2020-2025 

 goedgekeurd met unanimiteit 

30. Vaststellen belasting op de tijdelijke inname openbare ruimte - 2020-2025 
 goedgekeurd met unanimiteit 

31. Vaststellen belastingreglement op het bouwen en verbouwen - 2020-2025 
 goedgekeurd met unanimiteit 

32. Vaststellen belastingreglement op de additionele bouwbelasting op het ontbreken van parkeerplaatsen - 2020-
2025 

 goedgekeurd met 23 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
Paelinck, R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, 
S. De Rechter, D. Wolter Hofmans) en 4 onthoudingen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De 
Coster) 

33. Vaststellen belastingreglement op het plaatsen van terrassen, tafels, stoelen en dergelijke meer op het strand 
en de wandelweg ten noorden van de rijweg op de zeedijk - 2020-2025 

Raadslid Pieters verwijst naar de oproep van de beroepsfederatie om deze belasting af te schaffen in strijd tegen 
leegstand 

 goedgekeurd met 23 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
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Paelinck, R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, 
S. De Rechter, D. Wolter Hofmans) en 4 tegen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster) 

34. Vaststellen belastingreglement op de terrassen en koopwaar op het openbaar domein - 2020-2025 

Raadslid Van Herck stelt voor om deze belasting af te schaffen ter stimulering van de zelfstandigen 

 goedgekeurd met 23 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
Paelinck, R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, 
S. De Rechter, D. Wolter Hofmans) en 4 tegen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster) 

35. Vaststellen belastingreglement op het gebruik van de openbare weg voor publicitaire doeleinden - 2020-2025 
 goedgekeurd met unanimiteit 

36. Vaststellen retributiereglement op het gebruik van het openbaar domein voor handelspublicitaire activiteiten - 
2020-2025 

 goedgekeurd met unanimiteit 

37. Vaststellen belastingreglement op het plaatsen van cabines op het strand - 2020-2025 

Raadslid Wolter Hofmans verwijst naar de motivatie voor het heffen van de belasting en verwijst naar de concessieprijs 

voor beachbars en stelt de vraag of 100 euro niet teveel is 

Raadslid Loones stelt voor om de duur van de cabines te verlengen 

 goedgekeurd met 26 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
Paelinck, R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, 
S. De Rechter, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster) en 1 tegen (Wolter Hofmans) 

38. Vaststellen van de gemeentelijke saneringsbijdrage aan te rekenen aan de verbruiker en eigen waterwinners - 
transportovereenkomst met IWVA - dienstjaren 2020-2025 

 goedgekeurd met unanimiteit 

39. Hervaststellen retributie op het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd 
 goedgekeurd met unanimiteit 

40. Hervaststellen retributie op het betalend parkeren 

Raadslid Loones vraagt wanneer het parkeerbeleid in de gemeenteraad komt 

 Goedgekeurd met 22 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
Paelinck, R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, 
S. De Rechter) en 5 onthoudingen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter 
Hofmans) 

41. Goedkeuren van de gemeentelijke toelage 2020 aan de Politiezone Westkust 
 goedgekeurd met unanimiteit 

42. Goedkeuren toelage 2020 aan hulpverleningszone Brandweer Westhoek 

Raadslid Loones vraagt of er duidelijkheid is over de timing m.b.t. afspraken over financiering 

 goedgekeurd met unanimiteit 

43. Goedkeuring nominatieve subsidies 2020 

Raadslid De Coster vraagt op welke basis deze subsidies vandaag worden toegekend en stelt voor om duidelijke criteria 

vast te leggen 

 goedgekeurd met unanimiteit 

44. Goedkeuren van het meerjarenplan van AGB Koksijde 2020-2025 

Raadslid Loones merkt dat de autofinancieringsmarge negatief is in een bepaald jaar, vaststelt dat er budget wordt 
voorzien voor de uitbreiding van de golf met 9 holes en vraagt om de openingsuren van zwembad aan te passen 

 goedgekeurd met 14 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
Paelinck), 8 onthoudingen (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. 
Vandenbroucke, D. Decorte, S. De Rechter) en 5 tegen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De 
Coster, D. Wolter Hofmans) 

45. Goedkeuren budgetwijziging nr. 1 2019 AGB Koksijde 
 goedgekeurd met 14 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 

Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
Paelinck), 8 onthoudingen (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. 
Vandenbroucke, D. Decorte, S. De Rechter) en 5 tegen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De 
Coster, D. Wolter Hofmans) 
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46. IKWV - vaststellen standpunt in te nemen op de algemene vergadering op 18 december 2019 om 19u30 
 goedgekeurd met 22 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 

Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
Paelinck , R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, 
S. De Rechter) en 5 onthoudingen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter 
Hofmans) 

47. Goedkeuring opstart van een pilootproject met het oog op de oprichting van een nieuwe veiligheidszone 
 goedgekeurd met unanimiteit 

48. Gezamenlijk beheersorgaan voor de gemeentelijke openbare bibliotheek en het Cultuurcentrum CasinoKoksijde 
(GBO) - aanstellen afgevaardigde ingevolge afstand van mandaat van Hilde Porreye. 

 aangesteld: Hilde Wautraets 

49. Lastvoorwaarden en wijze van gunning van de overheidsopdracht: leveren van de kunstwerken 'Jommeke en 
Flip' in Legoblokjes van Dirk Denoyelle 

 goedgekeurd met unanimiteit 

50. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: leveren van de foto's van Paul Delvaux 
 goedgekeurd met unanimiteit 

51. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: raamcontract voor het aanstellen van een 
ontwerper voor de opmaak van stedenbouwkundige plannen en studies 

Raadslid Loones vraagt dat er dialoog zou komen met de ontwerper in de gemeenteraad, hij vraagt ook om economische 
ambities toe te voegen op pagina 27 

 goedgekeurd met unanimiteit (mits aanvullen op p. 27 met “economische ambities”) 

52. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: lot 2 - bouwen van een "clubhuis hockey" - Lot 
2a: ruwbouw 

Raadslid De Coster vraagt of het werk klaar zal zijn tegen september 2020, waarop de burgemeester een antwoord geeft 

Raadslid Loones vraagt waarom dit in loten is opgesplitst 

 goedgekeurd met unanimiteit 

53. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: lot 2 - bouwen van een "clubhuis hockey" - Lot 
2b: elektriciteit 

 goedgekeurd met unanimiteit 

54. Lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht: lot 2 - bouwen van een "clubhuis hockey" - Lot 
2c: centrale verwarming, sanitair en ventilatie 

 goedgekeurd met unanimiteit 

55. Goedkeuren van het huishoudelijk reglement op het gebruik van polyvalente infrastructuur 

Raadslid Loones stelt vast dat er een regeling is opgenomen in verband met honden in de zalen 

 goedgekeurd met unanimiteit 

56. Goedkeuren van het huishoudelijk reglement op het gebruik van socio-culturele infrastructuur Abtskapel & 
kunstencentrum Ten Bogaerde en Keunekapel 

 goedgekeurd met unanimiteit 

57. Goedkeuren van het huishoudelijk reglement op het gebruik van atrium en raadskelder 
 goedgekeurd met unanimiteit 

58. Goedkeuren van de huishoudelijke reglementen op het gebruik van sportinfrastructuur 

Raadslid Loones vraagt of een eenmalige activiteit voorrang heeft op wekelijkse activiteiten en vraagt om openingsuren 
van de bar beter af te stemmen 

 goedgekeurd met unanimiteit 

59. Goedkeuren concessievoorwaarden voor het uitbaten van een nostalgische paardenmolen op het Eugenie 
Terlinckplein periode 2020-2022 

 goedgekeurd met unanimiteit 

60. Goedkeuren concessievoorwaarden inzake het recht tot het houden van 9 avondmarkten te Koksijde - jaar 2020 

Raadslid Vandenbroucke vindt 9 avondmarkten veel, en vraagt om er maar 7 te laten doorgaan en dus maar 2 en geen 4 

in Sint-Idesbald waarop schepen Geerssens niet weet van klachten 

 goedgekeurd met unanimiteit, mits het lastenboek te voorzien voor 7 avondmarkten met als 
uitbreiding mogelijkheid van 9 

61. Goedkeuring uitbatingsovereenkomst PNB Paribas Fortis N.V. voor het uitbaten van een geldautomaat op het 
Konzplein in Sint-Idesbald 



 zittingsverslag gemeenteraad 16/12/2019  10 

Raadslid Pieters stelt vast dat de gemeente De Panne beter onderhandelt, gezien voor de automaat aan het station 
aldaar niets door de gemeente diende gefinancieerd te worden 

 goedgekeurd met unanimiteit 

62. Goedkeuring overeenkomst overheidscommunicatie Focustv-Wtv 2020-2021-2022 

Raadslid Loones stelt vast dat er expertise in eigen beheer is en vraagt of de middelen niet beter kunnen ingezet worden 

Raadslid Bogaerts is blij dat er vernieuwing is, maar vindt het spijtig dat de editie van januari enkel plaats is voor de 
burgemeester 

 goedgekeurd met 22 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
Paelinck, R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, 
S. De Rechter), 4 tegen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster) en 1 onthouding (D. Wolter 
Hofmans) 

63. Goedkeuren gemeentelijk subsidiereglement voor straat-, buurt- en wijkfeesten - 2020-2025 

Raadslid Bogaerts vindt dat de subsidie te laag is 

 goedgekeurd met 22 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 
Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
Paelinck, R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, 
S. De Rechter) en 5 tegen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

64. Verlenging gemeentelijk reglement tot het toekennen van premies ter aanmoediging van de beveiliging tegen 
inbraak - 2020-2025 

 goedgekeurd met unanimiteit 

65. Verlenging gemeentelijk reglement tot het toekennen van premies ter aanmoediging van de beveiliging van 
fietsen en bromfietsen tegen diefstal - 2020-2025 

 goedgekeurd met unanimiteit 

66. Hervaststellen van het algemeen politiereglement van de gemeente Koksijde 

Raadslid Paelinck verwijst naar een overleg met garnaalvissers te paard en vraagt om bij amendement afdeling 1 uit te 
sluiten van de wijziging 

Raadslid Loones heeft vragen bij enkele wijzigingen, met name 1) verbod op plaatsen van verkiezingsborden op de 
openbare weg, 2) stelt bij amendement voor om de plaatsing van strandcabines toe te laten vanaf start paasvakantie; 3) 
sluikstorten op privé terrein: sluikstorter zelf zou moeten opruimen; 4) fuiven zijn toegelaten tot 4 uur maar er kan maar 
muziek worden gespeeld tot 3 uur en 5) feit dat betogingen vooraf dienen gemeld te worden 30 dagen vooraf en bij 
amendement voorstelt om dit te wijzigen naar 14 dagen 

 Amendement 1 in verband met kabines: niet goedgekeurd met 14 tegen (C. Castelein, M. Vanden 
Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, 
F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. Paelinck ) en 13 ja (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, 
A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, S. De Rechter, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. 
Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

 Amendement 2 in verband met betoging: niet goedgekeurd met 14 tegen (C. Castelein, M. Vanden 
Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, 
F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. Paelinck ) en 13 ja (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, 
A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, S. De Rechter, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. 
Pieters, A. De Coster, D. Wolter Hofmans) 

 Amendement niet wijzigen titel over paardevissers: goedgekeurd met unanimiteit 

 Punt ten gronde: goedgekeurd met 14 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. 
Van Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. 
Ghyselen, J. Paelinck), 4 tegen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster) en 7 onthoudingen 
(R. Gantois, G. Verhaeghe, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, S. De Rechter, D. Wolter Hofmans) 
- 2 raadsleden niet gestemd (D. Decorte en P. Hillewaere) 

67. Hervaststellen van het reglement betreffende de gemeentelijke administratieve sancties 

Raadslid D. Decorte stelt vast dat er 90.000 euro aan ontvangsten zijn voorzien in het meerjarenplan, hij stelt voor om 

repressiever te zijn en hogere boetes aan te rekenen in de strijd tegen zwerfvuil 

 goedgekeurd met unanimiteit 

68. Goedkeuren van het gemeentelijk reglement houdende de voorwaarden tot het verkrijgen van een machtiging 
voor het gebruik van taxistandplaatsen op de openbare weg 

 goedgekeurd met unanimiteit 

69. Goedkeuring van het gemeentelijk reglement op de ambulante handel 
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Raadslid Loones verwijst naar vrijstelling voor goede doelen die maar twee keer per jaar mogen plaatsvinden en vraagt 
om dit naar vier keer per jaar te verhogen, hij verwijst hiervoor naar bijv. de scouts en vraagt bij amendement hierover 
de stemming 

De burgemeester meldt dat elke aanvraag afzonderlijk kan bekeken worden en een afwijking kan toegestaan worden 
door het college 

 Amendement niet goedgekeurd met 14 tegen (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. 
Decorte, L. Van Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. 
Dalle, H. Ghyselen, J. Paelinck), 13 ja (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. 
Vandenbroucke, D. Decorte, S. De Rechter, E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. 
Wolter Hofmans) 

 Punt ten gronde goedgekeurd met 14 voor (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, 
L. Van Hove, D. Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. 
Ghyselen, J. Paelinck), 9 onthoudingen (R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, 
P. Vandenbroucke, D. Decorte, S. De Rechter, D. Wolter Hofmans) en 4 tegen (E. Van Herck, S. 
Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster) 

70. Vaststellen van het arbeidsreglement van lokaal bestuur Koksijde 
 goedgekeurd met 22 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 

Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
Paelinck, R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, 
S. De Rechter) en 5 onthoudingen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter 
Hofmans) 

71. Vaststellen van de rechtspositieregeling van lokaal bestuur Koksijde 
 goedgekeurd met 22 ja (C. Castelein, M. Vanden Bussche, S. Anseeuw, G. Decorte, L. Van Hove, D. 

Geersens, D. Dawyndt, I. Vancayseele, L. Deltombe, F. Devos, G. Delie, B. Dalle, H. Ghyselen, J. 
Paelinck, R. Gantois, G. Verhaeghe, P. Hillewaere, A. Hancke, S. Loones, P. Vandenbroucke, D. Decorte, 
S. De Rechter) en 5 onthoudingen (E. Van Herck, S. Bogaerts, B. Pieters, A. De Coster, D. Wolter 
Hofmans) 

72. Hervaststellen huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang 
 goedgekeurd met unanimiteit 

 
BESLOTEN ZITTING 

 
73. Aanduiden leden gemeentelijke adviesraad onroerend erfgoed 

Gehoord schepen Anseeuw die voorstelt om iedereen die kandidaat was op te nemen in de raad 

 goedgekeurd met unanimiteit, mits elke kandidaat op te nemen 

 
De raadszitting wordt gesloten verklaard op dinsdag 17 december om 01u12 
volgende raadszitting : dinsdag 20 januari 2020 
 
Voor een woordelijke weergave van de zitting wordt verwezen naar https://koksijde.notubiz.be/vergadering/594335/%2016-12-
2019 dat integraal deel uitmaakt van dit zittingsverslag. 
 
 
 
 

Voor verslag 
de algemeen directeur 
Joeri STEKELORUM 
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